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Методические рекомендации 
 
Книга преподавателя разработана в качестве развернутого 

вспомогательного учебно-методического и дидактического материала для 
работы с учебником для магистратуры А.А. Костюхина и А.В. Штанова 
«Турецкий язык. Международные отношения и зарубежное регионоведение» : 
Часть 2. Уровень С1 (Москва : МГИМО-Университет, 2021). Она содержит 
ключи к основным упражнениям учебника. Само наличие ключей 
представляет собой не только определенный элемент расшифровки и 
самоконтроля. Соотнесение ключей с методической установкой и корпусом 
соответствующего упражнения дает возможность преподавателю самосто-
ятельно уяснить методическую и обучающую идею, заложенную в каждом 
конкретном упражнении. С другой стороны, при самостоятельном изучении 
турецкого языка по учебнику вне аудиторных занятий работа с книгой 
преподавателя позволяет максимально эффективно осуществить самоконтроль 
по итогам выполнения упражнения.  

Количество упражнений в поурочных модулях учебного пособия 
обусловлено принципом абсолютной достаточности, который позволяет 
решать все учебно-методические задачи без поиска и использования 
дополнительного материала. 

Учебно-методическое пособие состоит из пяти блоков, объединенных  
в учебные уроки. В каждом уроке содержится базовый текст, а также 
необходимое количество дополнительных материалов на турецком и русском 
языках, позволяющих отработать все актуальные когнитивные составляющие 
базового текста, формирующие в совокупности категориально-понятийный 
аппарат профессионального дискурса.  

Первичная работа с текстами учебника прежде всего ориентирована  
на формирование актуального словника закономерных терминологических 
соответствий. В условиях отсутствия актуальных двуязычных турецко-
русских и русско-турецких лексикографических дискурсивных изданий 
данный метод является оправданным и эффективным, так как имеющиеся 
существенные различия ассоциативно-понятийных систем турецкого  
и русского языков, а также непосредственно дискурсивные различия зачастую 
являются серьезными препятствиями для самостоятельного построения 
актуальных семантических и понятийных связей между лексическими 
единицами двух языков, позволяющих зафиксировать актуальное лексическое 
соответствие.  

Приводимые в учебно-методическом пособии комментарии 
акцентируют внимание на наиболее важных лингвистических закономер-
ностях и технологических приемах построения фразы в рамках профессио-
нально ориентированной речи с параллельным формированием и развитием 
соответствующих речевых навыков, позволяющих продуктивно использовать 
данные закономерности и приемы в профессиональной речевой деятельности 
в пределах политического дискурса.  
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Особое внимание в учебно-методическом пособии уделяется 
формированию категориально-понятийного аппарата на стыке политических 
дискурсов турецкого и русского языков: для функционального речевого, в том 
числе и переводческого использования терминологических лексических 
единиц важно не только знать их значение, но и владеть терминологическим 
понятием.  

Для обеспечения комплексного освоения всех составляющих полити-
ческого дискурса турецкого языка в сопоставлении с русским языком в рамках 
указанной предметной тематики использованы следующие типы упражнений:  
— составление актуального словника в ходе работы с параллельными 
аутентичными текстами развивает навыки аналитической работы с текстами;  
— подбор актуальных терминологических соответствий — формирова- 
ние и закрепление системы закономерных соответствий как в формате 
«турецкий — русский», так и в формате «русский — турецкий»;  
— подбор актуального соответствия лексической единице на русском языке  
в рамках терминологического словосочетания — подстановочное упражнение 
предпереводческого характера на ассоциативные поля;  
— письменный перевод с русского языка на турецкий позволяет закрепить 
актуальный лексический и грамматический корпус отработанных текстов 
на турецком языке с целью преодоления влияния родного языка, приводящего 
к калькированному переводу;  
— различные виды устного перевода (с подготовкой и без подготовки)  
с турецкого языка на русский и с русского языка на турецкий — актуализация 
лексической и грамматической составляющих политического дискурса 
турецкого и русского языков через моделирование переводческих ситуаций 
профессиональной деятельности;  
— использование актуальной стереотипной смысловой синтаксической 
модели, соответствующей политическому дискурсу турецкого языка — фор-
мирование и развитие навыков моделирования речевой деятельности как 
в рамках моноязычной профессиональной коммуникации на турецком языке, 
так и в рамках переводческой деятельности; использование синтаксических 
моделей для развития навыков визуального и аудиального восприятия текста, 
а также навыков опережающего прогнозирования при восприятии;  
— упражнения на фиксирование семантических различий близких по ис-
пользованию лексических единиц политического дискурса турецкого языка, 
а также имеющих квазиассоциативные связи, формирующиеся под влиянием 
русского языка — преодоление ассоциативного калькирования в рамках ре-
чевой деятельности на турецком языке и в переводе с русского языка на ту-
рецкий;  
— резюмирование и пересказ профессионального текста на турецком  
языке — формирование и развитие навыков реферативной обработки текста 
на турецком языке с нейтрализацией ассоциативного поля русского языка;  
— упражнения на понятийный корпус: подобрать термин к понятийному 
описанию и, наоборот, дать понятийное описание приводимого термина  
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на турецком языке — формирование актуального профессонального категори-
ального понятийного аппарата турецкого политического дискурса;  
— анализ и комментирование статьи профессионального содержания  
на турецком языке, опираясь на пройденный материал или используя 
дополнительные источники, — формирование и развитие устных речевых 
навыков профессионального дискурса с использованием системы аргумента-
ции, навыков вступления в дискуссию и поддержания ее;  
— лексические упражнения на терминологическую синонимию и антонимию 
— формирование актуальных терминологических парадигм.  

В соответствии со ст. 1274 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации авторы данного учебника использовали в своей работе 
с обязательным указанием имени автора, произведение которого ис-
пользуется, и источника заимствования правомерно обнародованные 
произведения и отрывки из них в качестве иллюстраций в объеме, 
оправданном поставленной целью или методикой. 
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Ders 1(4) 
Ödev 2. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız: 
1. Genel olarak Dış Politika, bir devletin yabancı devletlere karşı 

kararlaştırdığı politikadır. 
2. Dış politika tanımlamalarının temelini oluşturan unsurlar, dış politikaya 

dair aktör, amaç, eylem ve yöntemler. 
3. Dış politika, olaylara bir devletin amaçları, hedefleri ve davranışları 

açısından bakmakta ve bir devletin diğer devletlere karşı tutumunu incelemekte. 
4. Dış politikanın ana hedefi, ulusal güvenliktir.  
5. Ulusal güvenlik ve dış politika çoğu zaman birbirinin tamamlayıcısı olarak 

düşünülmüştür. 
6. Devletin bekâsına tehdit oluşturabilecek durumlar ise daha çok ülke 

dışından kaynaklanmakta ve askeri bir nitelik taşımaktadır. 
7. Bütün dış politika, farklı güç unsurları ve stratejileri ile birlikte, devletin 

güvenliğine hizmet etmelidir. 
8. Güvenlik tanımlamalarında kullanılan temel kavram, “tehdit”tir. 
9. Eğer başka devletler askeri ve ekonomik alanda ciddi bir şekilde güçlenirse, 

o devletlerin potansiyel tehdit oluşturmaları yüksek ihtimaldir. 
10. Bunlar; Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Politikadır. 
11. Çünkü uluslararası politikayı, ayrı ayrı devletlerin dış politikalarının 

birbiriyle ilişkiye girdiği uluslararası siyasal ilişkiler alanının, farklı dış 
politikalardan hem etkilenen hem de onlara etkide bulunabilen genel olguları 
oluşturmaktadır.  

12. Dış politika ekseninde bağımlılık zayıf bir ülkenin güçlü bir ülkeye siyasi, 
iktisadi veya kültürel açıdan tek taraflı bağımlı olması sonucunda, dış politikasını da 
o ülke ile uyumlaştırması anlamını taşımaktadır. 

13. Yeni güvenlik tehditleri bağlamında enerji güvenliği, bu dönüşüme 
paralel, enerji pazarında gelişen yeni yapısal değişiklikler doğrultusunda dış 
politikada önemli bir yer edinmiştir. 

14. Uluslararası ilişkiler bir zamanlar devletin en üst kademelerinin, 
bürokratların ve diplomatların hareket alanıyla sınırlıydı. Bugün ise, dış politikayı 
etkileyen faktörleri analiz ederken Greenpeace örgütü, Dünya Bankası, IMF gibi 
birçok ulusaşırı aktörü dikkate almak zorundayız. 

15. Düşünce kuruluşları, özel kişilerce veya hükümet fonları ile desteklenen, 
pratik araştırmaya yönelik olarak faaliyet gösteren kuruluşlardır. 

16. Bu kuruluşlar faaliyetlerini daha özgür olarak yürütmek ve düşüncelerini 
toplantılarda daha hür aktarmak için gizlilik ilkesini benimsemişlerdir. 

17. Bunlardan birisi hukuki (siyasi), diğeri ise sosyolojik yaklaşımdır. 
18. Silahlı Kuvvetler, kimi ülkelerde modernleşmeye önderlik eden itici bir 

güç olarak görülebilmekte; kimi ülkelerde de, sahip olduğu politik ağırlık nedeniyle 
bazı siyasal ve ekonomik kararların alınmasında etkili olabilmektedir. 

19. İş çevrelerini temsil eden kuruluşlar etnik/dinsel nitelikli toplumsal 
örgütlenmeler ve medya organlarının dış politika kararları üzerinde ne ölçüde etkili 
olabildiğini saptamak her ne kadar güç olsa da bu kuruluşların yeni sorunları 
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kamuoyunun dikkatine getirerek ulusal gündemin biçimlendirilmesi yoluyla 
kamuoyu ve siyasal aktörlerin yönlendirilmesi gibi etkinliklerle dış politika oluşum 
sürecini zenginleştirdikleri açıktır. 

20. Bu örgütlenmelerin dayanışma kampanyaları düzenleyerek, ulusüstü 
yapılara üye olarak, gerek ulusal, gerek uluslararası düzeyde dikkat çeken eylemler 
ya da lobicilik çalışmaları gerçekleştirerek değişik ülkelerle ikili ilişkileri 
etkileyebilecek düzeyde güçlenmiş olmaları da yadsınamayacak bir gerçektir. 

21. Medya bir konuyu sürekli gündeme getirerek siyasal gündemi 
etkileyebilmektedir. 

22. Siyasetçiler, medyanın kamu üzerindeki etkilerini gözardı edemeyecekleri 
ve yapmış oldukları çalışmaların medyada yer almasını isteyeceklerinden dolayı, 
medya ile sıkı ilişkiler içerisine girmektedirler. 

23. Mevcut enformasyonu toplama ve yeni enformasyon aktarmasının 
ötesinde, hangi konuların politik gündemin bir parçası olacağını belirlemeye 
çalışmakta ve diğer politik aktörlerin yapabileceği gibi, gündemleri etkileyerek 
politika sürecinde, politik oyuncular haline gelebilmektedir. 

24. Devletler, ulusal düzeyde bile baş etmede zorlandığı bir konuyla 
uluslararası düzeyde baş etmenin ne kadar zor olacağını ve istemedikleri çözümlerin 
dayatılması riskiyle karşılaşabileceklerini bildiklerinden, mümkün olduğunca 
sorunu içişleri konusu olarak göstermeye çalışmakta. 

Ödev 4. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Внешняя деятельность государства (devletin dış aksiyonları); проистекать 

извне страны (ülke dışından kaynaklanmak); мирный путь (barışçıl yol); быть 
зависимым в одностороннем порядке (tek taraflı bağımlı olmak); природные 
ресурсы (doğal kaynaklar); опирающийся на формальные правовые критерии 
(biçimsel hukuki kıstaslara dayalı); правовой порядок (hukuk düzeni); фактор, 
оказывающий влияние на внешнюю политику (siyasal gündem üzerinde etkisi 
olan unsur); отражаться в СМИ (medyada yer almak); определение, по которому 
эксперты имеют общее видение (uzmanların üzerinde anlaştığı tanım); 
национальная безопасность (ulusal güvenlik); решительным образом 
укрепиться (ciddi bir şekilde güçlenmek); географические и экономические 
факторы, определяющие внешнюю политику (dış politikaları belirleyen coğrafi 
ve ekonomik faktörler); энергетическая безопасность (enerji güvenliği); внедрять 
принцип конфиденциальности (gizlilik ilkesini benimsemek); движущая сила, 
стоящая во главе модернизации (modernleşmeye önderlik eden itici güç); 
деловые круги (iş çevreleri); сбор текущей информации (mevcut enformasyonu 
toplama); меры по воспрепятствованию и сокращению чьего-л. вмешательства 
(karışmasını engelleme veya azaltma çabaları); органы государственной власти 
(devletin resmi organları); носить измеримый характер (ölçülebilir nitelikler 
taşımak); организация и функционирование правительственных органов 
(hükümet organlarının organizasyonu ve işleyişi); содержание и многообразие 
проблем (sorunların kapsamı ve çeşitliliği); высшие эшелоны государственной 
власти (devletin en üst kademeleri). 
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Ödev 5. Aşağıdaki kavramların açıkladığı ifadeyi söyleyiniz: 
- ulusal güvenlik;  
- devletin bekası;  
- aktör;  
- diplomasi;  
- uluslararası ilişkiler;  
- uluslararası politika;  
- bağımlılık;  
- bürokrat;  
- siyasi rejim. 
Ödev 5. (опорная лексика)  
Güç gösterileri yoluyla (путём демонстрации силы); devletin varlığı ile 

doğrudan alakalı (напрямую связанный с существованием государства); 
egemenliğin en hassas çizgileri (самые чувствительные очертания суверени-
тета); siyasi etki aracı (средство политического воздействия); barışçıl yol ve 
araçlarla (мирными путями и средствами); politik birimler arasındaki ilişkiler 
(отношения между политическими субъектами); tek taraflı bağımlı olmak (быть 
в одностороннем порядке зависимым); dış politikasını başka bir ülke ile 
uyumlaştırmak (соотносить свою внешнюю политику с иным государством); 
üst düzey yönetici (руководитель высокого ранга, топ-менеджер). 

Ödev 6. “Dış Politika”nın aşağıdaki tanımlarını değerlendirip yorumlayınız: 
Dikkat edilirse bütün bu tanımların ortak özelliği, tek taraflı bir ilişki 

dinamiğinin varlığıdır. Sadece Gönlübol ve Gözen, tanımlamalarında “uluslararası 
çevre” ya da “uluslararası sistem” kavramlarını öne çıkarmışlardır. 

(опорная лексика) 
Yetkili karar alıcılar (лица, ответственные за принятие решений); kendi 

eylemlerini uluslararası ortama uygun hale getirmek (приводить свои действия в 
соответствие с международной обстановкой). 

Ödev 7. (опорная лексика) 
Devletin dış aksiyonları (внешняя деятельность государства); tartışmalara 

açıklık getirmek (привносить ясность в споры, прения).  
Ödev 8. (опорная лексика) 
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre (по информации, 

полученной из источников в администрации президента); Sırbistan Hükümeti 
Kosova Ofis Direktörü (директор канцелярии по Косово и Метохии в 
правительстве Сербии); yaşanan hadise (пережитый инцидент); azami özen 
göstermek (проявлять максимальное старание); öncelikli konuyu oluşturmak 
(представлять собой приоритетный вопрос); ilişkilerin geleceğinde belirleyici 
olmak (быть определяющим с точки зрения будущего отношений). 

Ödev 9. Dinleyerek Türkçe söyleyiniz:  
1. Eğitim gibi 82 milyonu ilgilendiren bir konuda meseleyi ideolojik zemine 

çekmek kimseye yarar sağlamaz. 
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2. İki liderin görüşmesinde ekonomik anlamda bizi ilgilendiren yaptırımlar ve 
Halkbank Davası’yla ilgili net bir sonuç çıkmadı. 

3. Dünya siyasetini yakından ilgilendiren ve önemli kararların alınacağı 
Türkiye Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı’nın görüşeceği saat belli oldu. 

4. Türkiye Cumhurbaşkanı, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adanın tamamını 
ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz” şeklinde konuştu.  

5. Türkiye Cumhurbaşkanı, “Ekonomiden teröre kadar Türkiye’nin bekasını 
ilgilendiren her meseleyi çözüme kavuşturacağız” diye konuştu. 

6. Türkiye Cumhurbaşkanı, terörle mücadele öncelikli konuyu oluşturduğunu 
ifade ederek, Türkiye ile Rusya’nın güvenliğini ilgilendiren konularda yeni bir 
dönemi başlatmak istediklerini vurguladı.  

7. İki liderin buluşmasında, iki ülke savunma sanayi işbirliğini yakından 
ilgilendiren F-35 projesine dair alınacak kararlar da iki ülke ilişkilerinin geleceğinde 
belirleyici olacak. 

8. Rusya Başbakanı’nın ekonomi kurmayları ile önceki gün yaptığı 6.5 saatlik 
toplantıda, milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararlar alındı. 

9. Türkiye Cumhurbaşkanı, ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun da yer 
aldığı herkesi ilgilendiren 3 kanunu onayladı. 

Ödev 10. Rusça karşılıkları veriniz:  
Yayılmacı politika (экспансионистская политика); dış politika (внешняя 

политика); Afrika politikası (политика в Африке); açılım politikası (политика 
прорыва, политика расширения влияния); ortaklık politikası (политика 
партнёрства); göç politikası (миграционная политика); ...alandaki politika 
(политика в сфере...); kolaylaştırıcı politika (политика, облегчающая что-л.; 
политика послаблений); yayın politikası (вещательная политика); sosyal politika 
(социальная политика). 

Ödev 11. (опорная лексика) 
Desteğini arkasına almak (пользоваться чьей-л. поддержкой); dış 

politikada başarı elde etmek (добиваться успехов во внешней политике); 
anlamazlıktan gelmek (делать вид, что не понимают); bazı kesimler (некоторые 
слои); etkinlik alanı haline getirmek (сделать что-л. сферой влияния); Türkiye’nin 
Afrika politikasının etkinliği (эффективность политики Турции в Африке); 
yollardaki engelleri kaldırarak (устранять препятствия на пути); kapıları aralamak 
(приоткрывать двери); Türkiye’nin itibarını, gücünü, vizyonunu somut olarak 
ortaya koymak (чётко демонстрировать авторитет, силу, позицию Турции); 
Türkiye’nin itibarını arttırmak (повышать авторитет Турции); Soğuk Savaş 
sonrası dönemde (в период по окончании холодной войны); Türkiye’nin göç 
politikası ve sığınmacılar yaklaşımı (миграционная политика Турции и её подход 
к проблеме лиц, добивающихся статуса беженца); -ı kalıcı hale getirmek 
(придать устойчивый характер чему-л.); iş-aile dengesinin sağlanması 
(обеспечение баланса между работой и семьёй); kolaylaştırıcı politika 
(политика, облегчающая что-л.; политика послаблений); yazılı, görsel ve sosyal 
medya (печатные, визуальные и социальные СМИ); özenli yayın politikası 
(выверенная вещательная политика); yoksullukla mücadele (борьба с нищетой, 
бедностью).  
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Ödev 12. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Движитель (проводник) политики (politika yürütücüsü); политическое 

уравнение (politika denklemi); политическая арена (politika sahnesi); 
политический контекст (politika çerçevesi); политический расчёт (politika 
hesapları); политические эксперты (politika uzmanları); политические взгляды 
(politika görüşleri); политические позиции (politika tutumları); политические 
события (politika gelişmeleri); политические ориентиры, предпочтения (politika 
tercihleri); политические традиции (politika gelenekleri). 

Ödev 13. (опорная лексика) 
Cumhurbaşkanı’nın bakış açısıyla (по мнению президента); muhalefetin 

duruşu (подходы оппозиции); bireylerin dış politika konularında bilgisizliği ve 
“tutumsuzluğu” (неграмотность, неосведомлённость граждан, отсутствие у них 
сформировавшейся позиции по вопросам внешней политики); iş birliği alanları 
ile farklı bakış açılarını kompartımanlara ayırmak (провести водораздел между 
сферами сотрудничества и различающимися взглядами); yerel seçimler 
(муниципальные выборы); güvenoyuna dönüşmek (обернуться голосованием по 
вотуму доверия); Erdoğan’ın çıkışı (демарш Эрдогана); iç politika hesapları 
(внутриполитические соображения); jeopolitik öncelikler (геополитические 
приоритеты); siyasallaşma etkeni (фактор политизации); dış politika tercihleri 
(внешнеполитические ориентиры); yanılsamaya kapılmak (впасть в иллюзию); 
tabanlar (политические низы). 

Ödev 14. (опорная лексика) 
Beka mücadelesi yürütmek (вести борьбу за выживание); utanç değil şeref 

mirası bırakmak (оставить в наследство не стыд, а достоинство); Hattı müdafaa 
yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır (оборона не может вестись 
только на одной оборонительной линии, она должна осуществляться на всей 
территории, и данная территория — это вся наша отчизна); şehitler vermek 
(понести жертвы); sıkılmış yumruk (сжатый кулак); Lafa geldiğinde (к слову 
говоря); geçmişini cumhuriyetle yaşıt tutan CHP (НРП, которая является 
ровесницей республики); cumhuriyeti hedef almak (иметь своей целью 
республику, быть направленным против республики); savaşı göze almak 
(осознавать вероятность войны); tarihi duruş sergilemek (демонстрировать 
исторически важную позицию); deli saçması laflar (бред сумасшедшего). 

Ödev 15. Aşağıdaki konuları gerekçeli olarak değerlendiriniz:  
1. “Türkiye’nin Akdeniz’deki askeri ve jeopolitik yayılmacı politikası” 

ibaresi ne anlama geliyor?  
Doğu Akdeniz Sorununun Nedenleri ve Türkiye’nin Politikası 

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakatın Yunanistan’ı ve ona destek 
veren ülkeleri çok rahatsız ettiği görülüyor, ancak adaların deniz yetki alanlarının 
sınırlı olacağına dair çok sayıdaki uluslararası yargı kararı Ankara ile Trablus 
arasında atılan bu adımı destekliyor.  

Türkiye’nin satın aldığı sondaj gemilerini petrol ve doğalgaz arama 
faaliyetleri için göndermesi ve Libya ile imzalanan mutabakatla birlikte Doğu 



11 
 

Akdeniz meselesi yoğun bir şekilde gündeme gelmeye başladı. 
Ama Ankara’nın attığı bu adımlar öncesinde de Doğu Akdeniz birçok 

sorunun yaşandığı önemli bir bölgeydi. 
Kıbrıs Sorunu bunların başında geliyor. 
Yine İsrail ile Filistin arasında yaşanan anlaşmazlık ile Suriye İç 

Savaşı ve Lübnan Sorunu da Doğu Akdeniz’in sorunları. 
Aynı şekilde Libya İç Savaşı da Doğu Akdeniz sorunları dediğimizde akla 

gelen meselelerden biri. 
Türkiye ile Yunanistan arasında Ege’de karasuları, kıta sahanlığı, adaların 

silahsızlandırılması, hava sahası gibi konularda yaşanan anlaşmazlıklar da Doğu 
Akdeniz sorunları arasında. 

Bütün bu sorunlar Doğu Akdeniz tabanında yer alan enerji kaynaklarının 
paylaşımıyla olduğu kadar, Kıbrıs, Suriye ve Lübnan gibi ülkeler üzerinde kimin 
nüfuz sahibi olacağıyla ve Libya gibi zengin doğal kaynaklara sahip ülkelerde kimin 
söz sahibi olacağıyla yakından ilgilidir. 

Doğu Akdeniz rekabetinin taraflarına baktığımızda ise, doğal olarak sadece 
bölge ülkelerini görmüyoruz. Kıyıdaş bölge ülkelerinin yanında ABD, Rusya, 
İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Suudi Arabistan, BAE ve İran gibi ülkelerin 
yoğun bir şekilde Doğu Akdeniz ile ilgilendiği görülüyor. 

Herkes enerji kaynaklarından pay almaya çalışıyor ve gerek sahip olduğu 
enerji kaynakları gerekse deniz ulaşımı açısından stratejik önemi büyük olan bu 
bölgede kendisine nüfuz alanları oluşturmaya çalışıyor. 

Bu kadar sayıda bölgesel ve bölge dışı aktörün içinde yer aldığı Doğu 
Akdeniz rekabetinin nasıl yürütüldüğüne baktığımızda ise, uluslararası hukuktan 
ziyade güç politikasının öne çıktığı tespitini yapmamız gerekir. Uluslararası 
hukukun genellikle güç politikasını kamufle etmek için öne sürüldüğüne şahit 
oluyoruz. 

Fransa, ABD, Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Rusya, Libya’da isyancı 
General Haftar’a BM silah ambargosuna rağmen her türlü desteği 
verirken uluslararası hukuku değil kendi çıkarları doğrultusunda güç politikasını 
öne çıkarıyor. 

Buna karşılık Trablus’taki BM tarafından tanınan meşru hükûmete destek 
veren Türkiye, Katar ve İtalya da kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyor 
kuşkusuz, ama bunu uluslararası hukuku ihlal etmeden yapıyorlar. 

Rusya’nın Suriye’deki hava saldırıları, İsrail’in Gazze ablukası ve saldırıları, 
İran’ın Lübnan’daki faaliyetleri, ABD’nin PKK/YPG’ye desteği, Batılı ülkeler ile 
Suudi Arabistan ve BAE’nin Mısır’daki darbeye destekleri de ancak uluslararası 
hukuk yerine güç politikası ile açıklanabilecek tavırlar. 

Türkiye, Doğu Akdeniz’de çıkarlarını savunmak için nasıl bir yol izliyor? 
Türkiye’nin, bu kadar sayıda bölgesel ve bölge dışı ülkenin aktif bir şekilde 

yer aldığı Doğu Akdeniz’de kendi haklarını korumak için izlediği politikanın üç 
unsuru var. 

İlk olarak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve Mısır’ın Türkiye’nin 
haklarını ihlal eden adımlarını kabul etmediğini BM’ye bildirmesinde olduğu gibi, 
bölgede tek taraflı oldubittilere müsaade etmeyeceğini gösteriyor. Uluslararası 
hukuk açısından Türkiye’nin bölgedeki haklarının kaybedilmemesi için bu 
bildirimler çok önemli. 
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İkinci olarak, Türkiye kendi kıta sahanlığı içerisinde gördüğü bölgelerde 
sismik araştırma ve sondaj gemileriyle petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri 
gerçekleştiriyor. Bu da hak iddia edilen bölgede gerek arama gemileriyle gerekse 
onlara eşlik eden askerî gemilerle fiilî varlık gösterilmesi açısından çok önemli. Bu 
noktada, son dönemde Türkiye’nin Yavuz ve Fatih isimli sondaj gemilerine sahip 
olmasının ne kadar gerekli ve isabetli bir adım olduğunun altını çizmek gerekir. 

Üçüncü olarak, Libya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile imzalanan deniz 
yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmalarında olduğu gibi, Türkiye anlaşmalarla 
kendi kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinin sınırlarını belirleyip başka 
ülkelerin bu bölgelerdeki ekonomik kaynakları çıkarmaya yönelik faaliyet 
yapmasını engellemeyi amaçlıyor. Deniz yetki alanlarının sınırları konusunda bölge 
ülkelerinin maksimalist hareket ettiği düşünüldüğünde, bu anlaşmalarla Türkiye’nin 
kendi yetki alanlarının sınırlarını garanti altına alması da önemlidir. 

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakatın Yunanistan’ı ve ona destek 
veren ülkeleri çok rahatsız ettiği görülüyor, ancak adaların deniz yetki alanlarının 
sınırlı olacağına dair çok sayıdaki uluslararası yargı kararı Ankara ile Trablus 
arasında atılan bu adımı destekliyor. 

https://www.setav.org/dogu-akdeniz-sorununun-nedenleri-ve-turkiyenin-
politikasi/ 

Doğu Akdeniz’de neler oluyor? Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki 
faaliyetleri kimleri rahatsız etti? 

Fatih sondaj gemisi ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin 
ardından, Yavuz sondaj gemisi de Karpaz yarımadasının güneyine intikal etmesi 
bazı kesimleri rahatsız etti. Yavuz sondaj gemisinin Doğu Akdeniz’e ulaşmasının 
ardından başta Rum kesimi olmak üzere, Avrupa ve ABD’den skandal ifadeler 
gelmeye başladı. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri kimleri rahatsız 
etti ve Türkiye’nin tepkisi ne oldu? Detaylar aşağıda... 

Türkiye’nin son dönemde Doğu Akdeniz’de yürüttüğü petrol ve gaz arama 
faaliyetleri ise bölgenin aktörleri arasındaki dengelerin yeniden belirlenmesini 
gündeme getirdi. 

Bu kapsamda dünyanın en büyük enerji şirketleri bölgeye gelerek buradaki 
enerji arama ve iletim projelerinde birbirleriyle pay alma yarışına girdi. 

Çok değişkenli bir denkleme benzetilebilecek Doğu Akdeniz bölgesinde, 
birçok problem, kriz ve iş birliği fırsatları bir arada bulunuyor. Anadolu Ajansı’nın 
Doğu Akdeniz’deki enerji denklemini değerlendirdi.  

Akdeniz’de hangi ülkeler aktif politika yürütüyor ve bölgenin enerji 
kaynaklarından faydalanmak istiyor? 

Coğrafi açıdan da bölgeye sınırı olan Türkiye, İsrail, Mısır, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan, Lübnan, 
Suriye ve Libya Doğu Akdeniz‘de aktif politika yürütüyor. 

Öte yandan, bölgeye sınırı olmamasına rağmen ABD, Rusya, İngiltere, Fransa 
ve İtalya gibi ülkeler de Akdeniz’deki enerji denkleminde ağırlığını korumak istiyor. 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/dogu-akdeniz
https://www.sabah.com.tr/haberleri/turkiye
https://www.sabah.com.tr/haberleri/barbaros-hayreddin-pasa
https://www.sabah.com.tr/haberleri/dogu-akdeniz
https://www.sabah.com.tr/haberleri/turkiye
https://www.sabah.com.tr/haberleri/turkiye
https://www.sabah.com.tr/haberleri/dogu-akdeniz
https://www.sabah.com.tr/haberleri/dogu-akdeniz
https://www.sabah.com.tr/haberleri/turkiye
https://www.sabah.com.tr/haberleri/dogu-akdeniz
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Doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bölge kaç 
parselden oluşuyor? 

Bölge, GKRY tarafından tek taraflı olarak ilan edilen sözde 13 parselden 
oluşuyor. 

Kuzeyde sırasıyla 1. 2. ve 3. parsel, ortada 4. 5. 6. 7. 8. 9. ve 13. parsel ve 
güneyde ise 10. 11. ve 12. parsel yer alıyor. 

Bölgedeki doğal gaz ve petrol rezervinin tahmini büyüklüğü toplam ne 
kadar? 

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi verilerine göre, Doğu Akdeniz’in Levant 
adı verilen ve Suriye kıyılarını da içinde barındıran bölgesinde yaklaşık 3,5 trilyon 
metreküp doğal gaz ve 1,7 milyar varil civarında petrol rezervi bulunuyor. 

Doğu Akdeniz’de hangi enerji şirketleri faaliyet gösteriyor? 
Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren başlıca şirketler arasında Türkiye 

Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), ABD’li Exxon Mobil ve Noble, Fransız Total, 
İtalyan Eni, Güney Koreli Kogas, Katar Petroleum, İngiliz BG ile İsrailli Delek ve 
Avner firmaları yer alıyor. 

Doğu Akdeniz’de hangi parsellerde münhasır ekonomik bölge sorunu 
yaşanıyor? 

Türkiye ve KKTC’nin hak iddia ettiği bölgede yalnızca sözde 10. ve 11. 
persellerde çakışma bulunmuyor, diğer parsellerin hepsinde münhasır ekonomik 
bölge tartışmaları devam ediyor. 

Söz konusu 13 parselde hangi şirketler faaliyet yürütüyor? 
Bölgede sözde 2. 3. ve 9. parsellerde İtalyan Eni ve Güney Koreli Kogas 

şirketlerinin müşterek lisansı bulunuyor. Ortaklığın payları ise yüzde 80 Eni, yüzde 
20 Kogas olarak dağılım gösteriyor. 

Fransız Total ve İtalyan Eni 6. ve 11. parsellerde eşit pay sahibiyken, 8. 
parselde Eni tek başına ruhsat sahibi konumunda yer alıyor. 

12. parsel ise yüzde 35 ABD’li Noble, yüzde 35 İngiliz BG ve yüzde 30 da 
İsrailli Delek Drilling Group şirketlerinin hisselerinden oluşuyor. 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/dogu-akdeniz
https://www.sabah.com.tr/haberleri/dogu-akdeniz
https://www.sabah.com.tr/haberleri/turkiye
https://www.sabah.com.tr/haberleri/turkiye
https://iasbh.tmgrup.com.tr/029d0c/0/0/0/0/0/0?u=https://isbh.tmgrup.com.tr/sb/album/2019/07/10/dogu-akdenizde-neler-oluyor-turkiyenin-dogu-akdenizdeki-faaliyetleri-kimleri-rahatsiz-etti-1562744393737.jpg&l=1
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10. parselde ABD’li Exxon Mobil ve Katar Petroleum ortaklığı sözde 
ruhsatları elinde bulunduruyor. Geriye kalan sözde 1’inci, 4’üncü, 5’inci, 7’inci ve 
13’üncü parseller için görüşmeler devam ediyor. 

Türkiye, Doğu Akdeniz’de nasıl bir politika izliyor? 
Türkiye Kıbrıs’ta, Türklerin Rumlarla eşit haklara sahip olduğunu ve adanın 

zenginliklerinden ortak faydalanılması gerektiğini savunuyor. 
Türkiye her fırsatta bölgede faaliyet yürüten enerji şirketleri ile ABD, 

İngiltere, Fransa ve İtalya gibi ülkelere GKRY’nin tek taraflı olarak ilan ettiği 
münhasır ekonomik bölgeyi tanımadığını ve Türkiye’nin deniz yetki alanlarıyla 
çakışan bölgelerde arama ve üretim çalışmalarına izin vermeyeceğini belirtiyor. 

Ayrıca Türkiye, GKRY’nin adanın tamamını temsil eden bir devlet olmadığı 
için münhasır ekonomik bölge oluşturma ve ihale etme hakkı da bulunmadığını 
muhataplarına iletiyor. 

Öte yandan, adanın çakışma olmayan kuzey, doğu ve güney kısımlarında Rum 
tarafının fiili durum yaratma olasılığına karşı, KKTC tarafından TPAO’ya ruhsat 
sahaları verildi. Böylece GKRY’nin adanın tamamını temsil etmemesine rağmen 
bloklar oluşturarak münhasır ekonomik bölge ilan etmesine karşılık verilmiş oldu. 

Türkiye bölgede arama faaliyetleri yürütüyor mu? 
Türkiye bölgede aktif olarak Fatih sondaj gemisiyle KKTC’nin ruhsat verdiği 

A,B,C,D,E,F,G olarak adlandırılan alanlarda sondaj ve arama faaliyetlerini 
yürütüyor. Söz konusu alanlar KKTC’nin kendi münhasır ekonomik sınırları içinde 
yer alıyor. Ayrıca Fatih’in yanı sıra Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi Yavuz da 
bölgeye ulaştı.  

Rum kesiminden skandal kararı 
Kıbrıs açıklarında hidrokarbon aramak için adanın batısında demirlemiş olan 

Türk sondaj gemisinin mürettebatı hakkında Rum kesimi tarafından tutuklama emri 
çıkarıldı. 

Uluslararası Hukuka uymaz 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Rum kesiminin, “uluslararası 

hukuka uygun olarak sınırlandırılmamış bir deniz alanı için, sözde ulusal bir 
tasarrufla, bu şekilde bir karar almasının” uluslararası hukukla da bağdaşmadığını 
belirtmişti. Türkiye’ye ait Fatih sondaj gemisi ve araştırma gemileri adadaki Türk 
yönetiminin ruhsat verdiği alanlarda geçen ay doğalgaz arama çalışmalarına 
başlamıştı. 

Türkiye‘nin “Milli Enerji ve Maden Politikası” kapsamında, denizlerdeki 
arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO’nın satın aldığı sondaj 
gemisi Yavuz, Karpaz açıklarına ulaştı. Bu gelişmenin ardından AB’den 
Türkiye’nin Doğu Akdeniz‘deki faaliyetlerine ilişkin haddini aşan bir açıklama 
yapıldı. 

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin, “Doğu Akdeniz’de kendisinin kıta sahanlığı 
haklarını koruduğu gibi, Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs Türklerini hidrokarbon kaynakları 
konusunda gelir paylaşımı dahil karar alma mekanizmalarına dahil etmediği ve 
haklarını garanti altına almadığı sürece adanın etrafında Kıbrıs Türk halkının hak ve 
çıkarlarını da savunmaya devam edeceğini” bildirdi. 

https://www.sabah.com.tr/galeri/dunya/dogu-akdenizde-neler-oluyor-
turkiyenin-dogu-akdenizdeki-faaliyetleri-kimleri-rahatsiz-etti 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/turkiye
https://www.sabah.com.tr/haberleri/turkiye
https://www.sabah.com.tr/haberleri/turkiye
https://www.sabah.com.tr/haberleri/dogu-akdeniz
https://www.sabah.com.tr/haberleri/turkiye
https://www.sabah.com.tr/haberleri/dogu-akdeniz
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2. Davos Krizi nedir? Ne zaman yaşandı ve bunun sebepleri ve sonuçları 
nelerdi? 

2009 Davos Zirvesi Krizi, 30 Ocak 2009 tarihinde İsviçre’nin Davos 
şehrinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında Türkiye Başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres ve oturum moderatörü David 
Ignatius arasındaki diyalog/tartışma. 

Moderatör: (David Ignatius) Evet gerçekten de çok ateşli bir konuşmaydı... 
T.Erdoğan: One minute, one minute, one minute... Olmaz!... One minute! 

(Alkışlar) 
Moderatör: Peki Sayın Başbakan, size de söz veriyorum ama lütfen 

hakikaten bir dakika sürsün. 
T. Erdoğan: Sayın Peres benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. 

Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin 
gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak; bunu da böyle bilesin. 
Öldürmeye gelince, siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz! Plajlardaki çocukları nasıl 
öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık 
yapmış olan iki kişinin bana önemli lafları vardır. “Tankların üstünde Filistin’e 
girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum” diyen başbakanlarınız 
vardır. “Tankların üzerine çıkıp da Filistin’e girdiğim zaman kendimi mutlu 
addediyorum” diyen başbakanlarınız olmuştur ve bana sayılar veriyorsunuz. İsim de 
veririm, merak edenleriniz vardır belki. Şu zulme alkış tutanları da ayrıca kınıyorum. 
Çünkü bu çocukları öldürenleri, bu insanları öldürenleri kalkıp da alkışlamak, öyle 
zannediyorum ki o da ayrı bir insanlık suçudur. Bakınız ben burada çok not aldım; 
ama notların hepsini cevaplayacak vaktim yok. Fakat ben buradan sadece size iki 
söz söyleyeceğim. Bir... 

Moderatör: Sayın Başbakan... Sayın Başbakan... Tartışmayı... Tartışmayı 
yeniden başlatamayız. 

T.Erdoğan: Excuse me, excuse me, bir, Tevrat... excuse me, bir... Sözümü 
kesmeyin!... Tevrat altıncı maddesinde der ki ‘Öldürmeyeceksin!’ (Yahudi inancının 
en kutsal metinlerinden biri olan On Emir’in 6. maddesini kastediyor.) Burada 
öldürme var. İki İsrail ordusunda askerlik görevini yapan Oxford Üniversitesi 
uluslararası ilişkiler profesörü Avi Şalom, İngiliz gazetesi Guardian’da şunları 
söylüyor: ‘İsrail haydut devlet vasfını kazandı.’ 

Moderatör: Sayın Başbakan... Sayın Başbakan... Ev sahibimiz (Forum’un 
kurucusu Klaus Schwab) teşekkür konuşması yapacaktı... Sayın Başbakan... Çok 
teşekkürler ama... 

T.Erdoğan: Sana da çok teşekkür ediyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum. 
Benim için de bundan böyle, bundan böyle, Davos bitmiştir. Daha Davos’a gelmem! 
Bunu da böyle bilin! (Ignatius’a) Siz konuşturmuyorsunuz! (Peres’i gösteriyor) 25 
dakika konuştu, (kendini gösteriyor) 12 dakika konuşturuyorsunuz! Olmaz! 

https://tr.wikisource.org/wiki/2009_Davos_Zirvesi_Krizi 
Davos Krizi ve Ortadoğu’ya Yansımaları 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ocak 2009 tarihinde Davos Ekonomik 

Forum’unda Gazze konulu panelde İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in sahsında 

https://tr.wikisource.org/w/index.php?title=%C4%B0svi%C3%A7re&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Davos
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Ekonomik_Forumu
https://tr.wikisource.org/w/index.php?title=T%C3%BCrkiye&action=edit&redlink=1
https://tr.wikisource.org/wiki/Recep_Tayyip_Erdo%C4%9Fan
https://tr.wikisource.org/wiki/Recep_Tayyip_Erdo%C4%9Fan
https://tr.wikisource.org/w/index.php?title=%C4%B0srail&action=edit&redlink=1
https://tr.wikisource.org/w/index.php?title=%C5%9Eimon_Peres&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/David_Ignatius
https://tr.wikipedia.org/wiki/David_Ignatius
https://tr.wikipedia.org/wiki/David_Ignatius
https://tr.wikipedia.org/wiki/Klaus_Schwab
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İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamlara karşı tavır alması, başta Ortadoğu ülkeleri 
olmak üzere tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Ancak şüphesiz ki en büyük geri 
dönüş Gazze, Filistin, Arap dünyası ve Müslüman toplumlardan oldu. Müslüman 
toplumun Başbakan Erdoğan’a kitleler halinde destek vermesi, Ortadoğu’da yeni bir 
Türkiye rüzgârı estirdi. Aslında bu beklenen bir rüzgârdı. Çünkü şu anki Arap 
ülkelerinin liderleri, ya darbe ile başa gelmişlerdir ya da monarşiyle. Bundan dolayı 
iktidarlarının devamı için halklarına muhtaç ve halkı ile bütünleşmiş liderler 
değillerdir. 

Kendilerine yönetimi veren veya yönetimlerinin devamını sağlayan farklı 
güçler olduğu için mecburen bu güçlerle birlikte hareket ediyorlar. Kral Fahd’ın en 
büyük ortağının ABD olması, kendisini dolaylı yoldan İsrail ile ortak yapmakta. 
Mübarek’in yine ABD ile birlikte hareket etmesi bölgede öncü bir ülke ve karizmatik 
bir liderin yokluğunu hissettirmekte.  

Bölgede karizmatik bir kişilik sunarak, bölgesel bir güç ve belirleyici bir 
uluslararası aktör olmaya çalışan İran’ın hem Farisi, hem de Şii bir kimliğe sahip 
olması Tahran’ın etki alanını kısıtlamakta, aktör olarak Müslüman dünyayı temsil 
etmesini zorlaştırmaktadır. Tahran’ın eli ancak Irak’ın Şii kısmına, Suriye’nin 
Nusayri yönetimine ve Lübnan’daki Hizbullah gibi Şii unsurlara uzanmaktadır. 
Ancak bu alanda dahi çok fazla etkili olamamaktadır. İsrail’in son Gazze saldırıları 
karşısında Tahran’ın büyük bir tepki vermemesi, İran’ın sadece söylevlerde kalan, 
ülkesinde İslam Devrim’inin heyecanını devam ettirmeye yönelik eylemlerde kalan 
politikalarının olduğunu ortaya çıkardı. Aslında bu durum İran’ın bölge ile 
bütünleşemediğini, sadece yüzeysel kaldığını gösterdi. 

İsrail’in Hizbullah ile olan savaşında Arap dünyasının Nasrallah’ın Şii 
kimliğine rağmen, Nasrallah’ı kabullenmeleri ve lider olarak benimsemeleri, 
bölgede bir liderin eksikliğini su yüzüne çıkarmıştı. Böyle bir psiko-sosyal boşluğa 
sahip İslam coğrafyasında, Türkiye’yi önce muhafazakâr bir partinin temsil 
etmesi;  ardından Ekmeleddin İslamoğlu’nun İslam Konferansı Örgütü’ne başkan 
seçilmesi, Türk diplomatların bölgedeki sorunların çözümü için aktif bir şekilde 
çalışmaları, İsrail-Suriye arasındaki görüşmelerde arabulucu rolü alması ve 
nihayetinde Gazze’deki katliamlar karşısında Türkiye’nin tepkisini toplumsal 
tabanda kitleler halinde göstermesi, toplumun her kesiminin aktif gösterileri, 
saldırıların sadece siyasi elit yönetici tabakada değil aynı zamanda toplumun 
tabanında ses bulması Başbakan Erdoğan’ın siyasi söylevleri ile birlikte, Türkiye’yi 
önder ülke olarak Müslüman dünyasına göstermiştir. Müslüman ülkelerden Tayyip 
Erdoğan’a yönelik yorumlara bakıldığında ise yapılan politikaların bölge üzerinde 
ne kadar etkili olduğu görülmüştür. Başbakan Erdoğan’ın Davos’ta gösterdiği 
tepkinin tüm dünyada büyük bir yankı uyandırması bu nedene bağlanmaktadır. 
Liderlerinin sesi kesilmiş bir toplumun sesi olmuştur Başbakan. 

Türkiye’nin şu an ki politikalarının temelinde yer alan düşüncenin Osmanlı 
Devleti ruhunun diriltilmesi vardır. Her ne kadar soğuk savaş boyunca Türkiye, 
İslam Dünyası ile mesafeli durmuş, Arap halkları Ankara’nın gözünde hain olarak 
sembolize edilmişse de, Sovyetlerin yıkılması ile birlikte bu durum son bulmuştur. 
Çünkü Sovyetlerin, Mısır, İran ve Suriye gibi devletlerle olan işbirliğine karşılık 
Türkiye de bu durumu İsrail ile dengeliyordu. İsrail ile yapılan anlaşmalar ve Yahudi 
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lobilerinin dünyadaki etkinliği nedeniyle Türkiye ve İsrail, dolayısıyla ABD aynı 
saftaydılar. Ancak Sovyetlerin dağılması tüm dünyayı olduğu gibi Müslüman 
dünyayı da derinden etkiledi. Türkiye kendisini bir anda farkında olamadığı büyük 
bir coğrafyanın merkezinde buldu. Turgut Özal dönemine denk gelen bu zamanda 
Türkiye bir yandan Orta Asya’da, Sibirya’da, Kırım’da Türklük kimliği ile 
kendisine etki alanı bulmuş, Müslümanlık kimliği ile de bunu Ortadoğu, Kuzey 
Afrika gibi bölgelere genişletme fırsatını yakalamıştır. Yani Türkiye’nin Soğuk 
Savaş sonrası etki alanı (enstrümanlar, stratejik bir zihniyetle, planlı ve programlı 
uygulanacak olursa) Doğu Türkistan Bölgesi’nden, Yakutistan’dan başlayarak, 
Fas’a ve hatta Berlin’e kadar uzanmaktadır. Şu unutulmamalıdır ki Avrupa’daki 
Müslüman-Türk nüfusun yanı sıra özellikle Fransa’da Kuzey Afrika kökenli 
Müslümanlar bulunmaktadır.    

Tüm bunları bir kenara bırakacak olursak bu tepkiye en büyük geri dönüş 
Müslüman dünyanın sokağından oldu. Çünkü Başbakan çatışmalar boyunca 
gösterdiği tepki ile Müslüman kitlelerin ruhunu yakalamış ve önderliğini elde etmiş 
oldu. Müslümanların bu kitlesel tepkilerinin arka planında Bosna’daki katliamlara 
tüm dünyanın göz yumması, Irak’da ABD’nin katliamları ve İsrail’in Filistin ve 
Gazze’deki saldırıları sonucunda, Müslümanlarda birikmiş bir öfkenin patlaması 
bulunmakta. Bu da insanlarda kolektif bir ruh uyandırmakta. Bu ruhta oryantalizmin, 
psikolojik ve sosyolojik olarak bireylerde, dolayısıyla toplumlarda demoralizasyon 
yaratması büyük rol oynamakta. 

Ortadoğu bölgesini temel alacak olursak, bu bölgedeki kitlesel gösterilerin, 
ülke yönetimleri açısından değerlendirilmesi daha farklıdır. Birey kontrol ettiği, 
açığa vuramadığı duygularını, kitlesel bir dayanışma ruhu içerisinde rahatlıkla açığa 
çıkarabilir. Bu da sorumluluk alamayacağı davranışları rahatlıkla yerine getirebilir 
demektir. İşte bu faktör baskıcı bir yapıya sahip olan ve ekonomisi iyi olmayan bölge 
ülkelerinin politikacılarını etkilemektedir. Gazze saldırıları sırasında Mısır’lı 
subayların Hüsnü Mübarek’i darbe ile tehdit etmeleri bunun bir göstergesidir.    

Peki, Ortadoğu coğrafyasında Türk-İslam kimliğinin uyanışı aniden mi oldu? 
Sadece Ortadoğu’da değil dünyanın hemen her yerinde mutlaka insanlar, Türk 
kimliğinin ve medeniyetinin farkındalar; Orta Asya’da, Balkanlar’da, Afrika’da. 
Ancak Ortadoğu coğrafyasında daha farklı bir bilinç ve bakış açısı söz konusu. 
Türkiye’nin Müslümanlara bu kadar kolay ulaşmasını sağlayan faktör, Türkiye’nin 
en önemli güç parametrelerinden birisi olan tarihtir. Bölgede kurulan Tolunoğulları, 
Ihşidler, Memlukler, Akkoyunlular ve Safeviler gibi Türk devletleri bölgede Türk-
İslam Medeniyeti’nin silinmez izlerini bırakmışlardır. Osmanlılar ise İslamiyet’i 
neredeyse kendileri ile özdeş tutmuşladır. İdari sistemleri, hukuk sistemleri ve 
eğitim sistemleri gibi pek çok unsur İslamiyet’e göre belirlenmiştir. Bugün kimi 
Arap çevreler Recep Tayyip Erdoğan halife olsun derken, aslında bölgede 
Osmanlılar zamanında tesis edilen huzuru, barışı ve güvenliği özlüyorlar. Batılıların 
deyimiyle Pax Ottomanicayı özlüyorlar. Tüm bunlar bugün Türk-İslam 
Medeniyeti’nin bölgede ne kadar aranılan bir faktör olduğunu gösteriyor. Bu özlemi 
kuvvetlendiren ise İsrail’in saldırıları, Irak’ın işgali, Afganistan’ın işgali, Suriye’nin 
sürekli tehdit altında olması ve Müslümanlara 11 Eylül saldırıları sonrası terörist 
gözüyle bakılmasıdır. 
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Gazze saldırıları sonucu Türkiye’nin devlet ve millet olarak gösterdiği 
tepkinin doğurduğu diğer bir etki ise, 4 Temmuz 2003 tarihinde Süleymaniye’de 
Türk askerlerin başlarına çuval geçirilerek esir alınmaları, Türkiye’nin bölgede 
kırılan psiko-sosyal ağırlığı yeniden güçlendirmesidir. Çünkü bu olay sadece 
Türkiye’yi değil, Türkiye’yi İslam ülkelerinin en büyük gücü ve önderi olarak gören 
ülkeleri de etkilemiştir. Irak savaşında ABD’ye destek vermediği için masada yer 
verilmeyen ve Ortadoğu’ya müdahil olması engellenen Ankara, bu sayede artık 
Ortadoğu’da kendisinin yer almadığı bir siyasetin yürütülemeyeceğini göstermiş 
oldu. Filistin özellikle Hamas açısından bakacak olursak; Ankara’nın Hamas’ın 
muhatap alınması yönündeki çağrıları, Hamas’ı marjinalleşme yerine, merkeze 
çekme çabalarıdır. Bundan sonra Hamas’ın gözü bir anlamda Ankara’da olacaktır. 

Sonuç olarak; Ankara, Türkiye’siz bir Ortadoğu olmayacağını, Türkiye 
olmadan atılan adımlarından sonuç alınamayacağını göstermiş oldu. Bölgede azalan 
ABD etkisinin yanı sıra, hiç olmayan AB etkisini göz önüne alacak olursak, Türkiye 
bölge üzerinde en güçlü devlet statüsüne oturmuştur. Başbakanın kişiliği nezdinde 
Türkiye’nin karizmatik kişiliği bölgede yankı uyandırmıştır. Yani bundan sonra 
Türk liderlerinin muhatapları bölge liderlerinin yanı sıra bölge halkı da 
olmuştur.  Bu da Ankara’nın uyguladığı siyasetin bölgede meşru kabul edildiğini 
göstermektedir. Fakat en önemli sonuç artık Ortadoğu bölgesinde canlanmış bir 
Türk-İslam Medeniyeti unsurlarının olduğunun ortaya çıkmasıdır. 

http://www.bilgesam.org/incele/1330/-davos-krizi-ve-
ortadogu%E2%80%99ya-yansimalari/#.Xi664ohS_IU 

3. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa 
vardır, o satıh bütün vatandır” sözü ne anlama geliyor? 

- Atatürk’ün Sakarya Muharebesi sırasında söylediği bu söz, işgal altındaki 
ülkemizin, sadece bir kısmında oluşturulan bir savunma hattının yeterli 
olmayacağını, bütün vatanı içine alan bir savunma ile gerçek anlamda savunma 
yapılabileceğini ifade eder. Bu sözle, birlikte mücadelenin, destekli savaşmanın 
önemi vurgulanmakta ve karış karış müdafaanın tüm ülkeye yayılmasıyla başarı 
kazanmak hedeflenmektedir. Milli mücadelenin başarıya ulaşmasını sağlayan hedefi 
ifade eden çok anlamlı bir konuşmadır. 

- Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi ve Sevr 
Antlaşmasıyla yurdumuz tamamen elimizden alınıyor, vatanımızda hür olarak 
yaşama hakkımıza son veriliyordu. Yüzyıllardır üzerinde bağımsız olarak 
yaşadığımız bu topraklar düşmanlara veriliyor, bizim de bunu kabul etmemiz 
isteniyordu. 

Türk milletinin bu durumu kabul etmesi elbette mümkün değildi. 19 Mayıs 
1919’da Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıyla, lideriyle kucaklaşan Anadolu, Atatürk’ün 
önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Amasya Genelgesi’nin yayınlanmasının 
ardından Erzurum ve Sivas Kongreleri yapıldı. Daha sonra 27 Aralık 1919’da 
Ankara’ya gelen Atatürk, 23 Nisan 1920’de TBMM’yi kurdu. Böylece hem 
memleketin yönetimi halkın iradesine verilmiş oluyordu, hem de Kurtuluş 
Savaşı’nın merkezi Ankara oluyordu. 
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TBMM’de “Misak-ı Millî sınırları içinde vatanın bir bütün olduğu ve 
parçalanamayacağı görüşü”nden hareketle, düşmanla mücadele kararı alındı. 
Oluşturulan düzenli ordularla savaşa girildi. İlk başarı, Doğu’da Ermeni çetelerine 
karşı kazanıldı. Daha sonra, Batı cephesinde, Yunanlılarla, I. İnönü ve II. İnönü 
Savaşları yapıldı. Bu savaşların kazanılmasıyla Yunanlılar’a büyük bir darbe 
indirilmiş oldu. Bunun üzerine Yunan ordusu yeniden saldırıya geçti. Saldırı üzerine 
Mustafa Kemal, ordularına: “Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. Bu satıh, 
bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk 
olunamaz.” emrini verdi. 

Türk askeri, büyük bir azim ve fedakârlıkla bu karara uydu. 23 Ağustos ve 12 
Eylül 1921 tarihleri arasında yapılan Sakarya Meydan Muharebesiyle, Türk milleti 
1699 Karlofça Antlaşmasından beri ilk defa toprak kazanmaya başlıyordu. Sakarya 
Savaşı, Türk milletinin savunma durumundan taarruz durumuna geçtiği önemli bir 
savaş olarak da tarihe geçti. Bu zafer sonunda, TBMM tarafından, Mustafa Kemal’e 
“gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbesi verildi. 

Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Savaşı’ndan sonra, 
büyük bir taarruzla düşmanı tamamen yok etme kararı alındı. 

1922 yılı Ağustosu’na kadar, hazırlıklar tamamlandı. Güneydeki Türk 
birlikleri, büyük bir gizlilik içinde Batı cephesine kaydırıldı. İstanbul’daki cephane 
depolarından silah ve cephane kaçırıldı. İtilaf Devletleri tarafından tahrip edilerek 
kullanılmaz hâle getirilen toplar onarıldı. Yeni silâhlar satın alındı. Ordumuza 
taarruz eğitimi yaptırıldı. Bu hazırlıklardan sonra, Gazi Mustafa Kemal’in 
başkomutanlığını yaptığı ordumuz, 26 Ağustos 1922’de düşmana saldırdı. Bir saat 
içinde düşman mevzileri ele geçirildi. 30 Ağustos’ta düşman çember içine alındı. 
Sağ kalanlar esir alındı. Esirler arasında Yunan Başkomutanı Trikopis de vardı. 

Bu savaş, Atatürk’ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık  
Meydan Muharebesi olarak adlandırıldı. 

Büyük Tarruz’un başarıyla sonuçlanmasından sonra düşman, İzmir’e kadar 
takip edildi. 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla yurdumuz düşmandan 
temizlenmiş oldu. 

https://www.sozcu.com.tr/2014/gundem/buyuk-zafer-boyle-kazanildi-
589604/ 

Ödev 16. (опорная лексика)  
CHP’ye yakın kaynaklar (источники, близкие к НРП); Türkiye’nin 

uluslararası düzeyde prestijini zedelemek (подрывать престиж Турции  
на международном уровне); rahatsızlığı körüklemek (провоцировать обеспо-
коенность); dik duruş sergilemek (демонстрировать жёсткую позицию); baskı 
altında kalmak (испытывать давление); politik duruş (политические взгляды); 
istisnasız tavır ortaya koymak (единодушно выразить свою позицию); Cumhur 
İttifakı (Народный Союз); rahmetle yad etmek (с милостью Божьей вспоминать); 
vesayetçiler (сторонники режима политической опеки); hain darbe girişimini 
akamete uğratmak (сорвать гнусную, предательскую попытку переворота); 
iktidar ve muhalefetin ortak duruşu (совместные действия власти и оппозиции); 
demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğünden yana açık ve net duruş sergilemek 
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(чётко и ясно продемонстрировать свою позицию в поддержку демократии, 
свободы и верховенства права); birlik ve beraberlik ruhu (дух единства  
и единения); her türlü sorunun üstesinden gelmek (преодолеть любые проблемы); 
kararlı ve güçlü bir duruş sergilemek (продемонстрировать решительную  
и прочную позицию); döviz kurunu istikrarlı bir çizgiye oturtmak 
(стабилизировать курс доллара); milli duruş (позиция, отвечающая 
национальным интересам); ABD’den yana tavır almak (занять 
проамериканскую позицию); suçlamalarını yöneltmek (адресовать кому-л. свои 
обвинения); ABD’nin tezlerini izah etmeye çalışmak (пытаться разъяснить 
позицию США).  

Ödev 17. (опорная лексика) 
Seçimden seçime milletin karşısına çıkmak (выходить к людям от выборов 

до выборов); iktidara gelmesinin gerisindeki sır (тайна прихода к власти); halka 
tepeden bakmak (смотреть на людей свысока); kendi ajandalarının aracı (средство 
выполнения своей повседневной работы); eski Türkiye’nin hastalıklı siyaset tarzı 
(никуда негодная манера политической деятельности прежней Турции); kararlı 
ve onurlu duruş (решительная и достойная позиция); kendi kabuğuna çekilmek 
(закрыться в своей скорлупе); küçük hesaplarla uğraşmak (заниматься мелкими 
расчётами); milletin güvenine, desteğine layık olacak işler yapmak (выполнять 
дела, достойные доверия и поддержки населения); gönül bağı güçlü dava bilincine 
sahip olmak (обладать искренним и прочным духом борьбы за идею, идеалы); 
hizmet etme kabiliyeti, kapasitesi yüksek teşkilat (организация, имеющая высокие 
способности и возможности служения); davamızın ve hedeflerimizin tabii neferi 
(настоящий рядовой на службе нашей идее и нашим целям). 

Ödev 18. Aşağıdaki konular üzerinde sunum yapınız: 
1. Cumhur İttifakı 
Cumhur İttifakı, 20 Şubat 2018 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile 

Milliyetçi Hareket Partisi arasında kurulan seçim ittifakıdır. İttifak, 2018 genel 
seçimlerine birlikte katılmak için kuruldu ve mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yeniden seçilmesini destekleyen siyasi partileri bir araya getirdi. Rakip 
olarak 3 Mayıs 2018 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve 
Demokrat Parti tarafından Millet İttifakı kuruldu. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Cumhur_%C4%B0ttifak%C4%B1 
2. Tezkere 
Tezkere, küçük bir kâğıda yazılmış not, pusula oluyor. Tezkere bir işe izin 

verildiğini bildiren resmi kâğıt oluyor. 
Tezkerenin kabul edilmesi için, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun 

‘kabul’ oyu vermesi gerekiyor. 
TBMM, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte 

biri ile toplanıyor. TBMM, Anayasa’da başka bir hüküm yoksa toplantıya 
katılanların salt çoğunluğuyla karar veriyor. 

Ancak karar yeter sayısı, hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir 
fazlasından az olamıyor. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Recep_Tayyip_Erdo%C4%9Fan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Recep_Tayyip_Erdo%C4%9Fan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cumhuriyet_Halk_Partisi
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0Y%C4%B0_Parti
https://tr.wikipedia.org/wiki/Saadet_Partisi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Demokrat_Parti_(2007)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Millet_%C4%B0ttifak%C4%B1
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Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurul’da görüşülmekte. Tezkere metninin 
okunmasıyla başlayan görüşmelerde siyasi parti grupları 20’şer dakika söz almakta. 
Görüşmelerin ardından tezkerenin oylaması yapılmakta. 

3. Muhsin Yazıcıoğlu 
Muhsin Yazıcıoğlu, Büyük Birlik Partisi’nin kurucusu ve ilk genel başkanı 

olan Türk siyasetçi. 
Muhsin Yazıcıoğlu, 31 Aralık 1954 tarihinde Halit ve Fidan Yazıcıoğlu 

çiftinin son çocuğu olarak Sivas’ın Şarkışla ilçesi Elmalı Köyü’nde doğdu. 
Yazıcıoğlu, ilk ve orta öğrenimini Şarkışla’da, üniversite eğitimini Ankara 
Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde yaptı. 

1968’de cemiyetçilik çalışmalarına başlayan Yazıcıoğlu, Şarkışla’da “Genç 
Ülkücüler Hareketi”ne katıldı. Muhsin Yazıcıoğlu, üniversite eğitimi için 1972’de 
Ankara’ya geldikten sonra Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nde görev yapmaya 
başladı. Sırasıyla Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı ve Ülkü Ocakları Genel 
Başkanlığı’nda bulundu (1977 — 1978). Yazıcıoğlu, 1978’de faaliyete geçen 
Ülkücü Gençlik Derneği’nin kurucu Genel Başkanı oldu. 

1980 yılına kadar MHP’de Genel Başkan Müşavirliği görevinde bulunan 
Muhsin Yazıcıoğlu, 12 Eylül 1980’den sonra MHP ve Ülkücü Kuruluşlar 
Davası’nda yargılandı. 7,5 yıl Mamak Cezaevi’nde kaldı ancak siyasi hayatına 
devam etmesini engelleyecek bir ceza almadı. 

Yazıcıoğlu, cezaevinden çıktıktan sonra, cezaevindeki ülkücüler ve onların 
ailelerine yardım amacıyla kurulan Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı’nın 
başkanlığını yaptı. 

1987’de Milliyetçi Çalışma Partisi’ne (MÇP) girdi ve Genel Sekreter 
Yardımcılığı görevinde bulundu. 

20 Ekim 1991 Milletvekili Genel Seçimlerinde, Refah Partisi (RP), Milliyetçi 
Çalışma Partisi (MÇP) ve Islahatçı Demokrasi Partisi’nin (IDP) oluşturduğu ittifak 
bünyesinde milletvekili adayı olan Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas’tan milletvekili 
seçildi. 

7 Temmuz 1992’de, “içinde bulunduğu partinin siyasi anlayışıyla 
uyuşamadığı” gerekçesiyle 5 milletvekili arkadaşı ile beraber MÇP’den ayrıldı. 

29 Ocak 1993’de, MÇP’den ayrılan bir grup arkadaşı ile beraber Büyük Birlik 
Partisi’ni (BBP) kurdu ve partinin Genel Başkanı oldu. 

24 Aralık 1995’te yapılan erken genel seçimlerinde ANAP — BBP 
ittifakından 20. Dönem Sivas milletvekili olarak yeniden parlamentoya giren 
Yazıcıoğlu, 28 Şubat 1996’da ANAP’tan istifa ederek, BBP’ye döndü. 

Muhsin Yazıcıoğlu, 26 Nisan 1998’de yapılan 3. Büyük Kurultay ve 8 Ekim 
2000 tarihindeki 4. Büyük Kurultay’da tekrar BBP Genel Başkanlığına seçildi. 

22 Temmuz 2007 seçimlerinde Sivas’tan bağımsız milletvekili olarak 
TBMM’ye girdi ve seçimlerden önce bıraktığı BBP Genel Başkanlığına tekrar 
seçildi. 

Muhsin Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 tarihinde, Göksun, Kahramanmaraş’da 
geçirdiği helikopter kazası sonucunda vefat etmiştir. 
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Ödev 19. Türkçe karşılıkları veriniz:  
Путём демонстрации силы (güç gösterileri yoluyla); напрямую связанный 

с существованием государства (devletin varlığı ile doğrudan alakalı); самые 
чувствительные очертания суверенитета (egemenliğin en hassas çizgileri); 
средство политического воздействия (siyasi etki aracı); мирными путями и 
средствами (barışçıl yol ve araçlarla); отношения между политическими 
субъектами (politik birimler arasındaki ilişkiler); руководитель высокого ранга, 
топ-менеджер (üst düzey yönetici); лица, ответственные за принятие решений 
(yetkili karar alıcılar); приводить свои действия в соответствие с между-
народной обстановкой (kendi eylemlerini uluslararası ortama uygun hale 
getirmek); внешняя деятельность государства (devletin dış aksiyonları); 
привносить ясность в споры, прения (tartışmalara açıklık getirmek); по 
информации, полученной из источников в администрации президента 
(Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre); пережитый инцидент 
(yaşanan hadise); проявлять максимальное старание (azami özen göstermek); 
представлять собой приоритетный вопрос (öncelikli konuyu oluşturmak); быть 
определяющим с точки зрения будущего отношений (ilişkilerin geleceğinde 
belirleyici olmak); миграционная политика Турции и её подход к проблеме лиц, 
добивающихся статуса беженца (Türkiye’nin göç politikası ve sığınmacılar 
yaklaşımı); обеспечение баланса между работой и семьёй (iş-aile dengesinin 
sağlanması); борьба с нищетой, бедностью (yoksullukla mücadele); по мнению 
президента (Cumhurbaşkanı’nın bakış açısıyla); подходы оппозиции (muhalefetin 
duruşu); неграмотность, неосведомлённость граждан, отсутствие у них 
сформировавшейся позиции по вопросам внешней политики (bireylerin dış 
politika konularında bilgisizliği ve “tutumsuzluğu”); провести водораздел между 
сферами сотрудничества и различающимися взглядами (iş birliği alanları ile 
farklı bakış açışlarını kompartımanlara ayırmak); муниципальные выборы (yerel 
seçimler); обернуться голосованием по вотуму доверия (güvenoyuna 
dönüşmek); демарш Эрдогана (Erdoğan’ın çıkışı); внутриполитические 
соображения (iç politika hesapları); геополитические приоритеты (jeopolitik 
öncelikler); фактор политизации (siyasallaşma etkeni); внешнеполитические 
ориентиры (dış politika tercihleri); впасть в иллюзию (yanılsamaya kapılmak); 
политические низы (tabanlar); вести борьбу за выживание (beka mücadelesi 
yürütmek); оставить в наследство не стыд, а достоинство (utanç değil şeref mirası 
bırakmak); оборона не может вестись только на одной оборонительной линии, 
она должна осуществляться на всей территории, и данная территория — это вся 
наша отчизна (Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır); 
понести жертвы (şehitler vermek); сжатый кулак (sıkılmış yumruk); к слову 
говоря (lafa geldiğinde); НРП, которая является ровесницей республики 
(geçmişini cumhuriyetle yaşıt tutan CHP); иметь своей целью республику, быть 
направленным против республики (cumhuriyeti hedef almak); осознавать 
вероятность войны (savaşı göze almak); демонстрировать исторически важную 
позицию (tarihi duruş sergilemek); бред сумасшедшего (deli saçması laflar). 
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Ödev 20. Dinleyerek Türkçe söyleyiniz:  
1. Cumhurbaşkanı’nın bakış açısıyla muhalefetin duruşu, dış politika 

yürütücülerinin istikrarlı politikalar gütmesinin önündeki en önemli engeldir. 
2. Bireylerin dış politika konularında bilgisizliği ve “tutumsuzluğu” iddiası 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında genel olarak kabul görmüş ve kamuoyunun dış 
politika denklemlerinde yok sayılabileceği varsayılmıştır. 

3. Ülkelerimiz, iş birliği alanları ile farklı bakış açışlarını kompartımanlara 
ayırabilecek olgunlukta dış politika geleneklerine sahiptirler. 

4. Türkiye-İsrail ilişkilerinin nasıl evrileceği sorusu dış politika uzmanlarını 
yoracak kadar zor olurken, sıradan seçmenlerin bu konuda kanaat sahibi olmalarını 
beklemek yanıltıcıdır.  

5. Özellikle Davos Krizi’nin hem AKP hem de Başbakan için güvenoyuna 
dönüşebilecek yerel seçimlere iki ay kala gerçekleşmesi, Erdoğan’ın çıkışının 
jeopolitik önceliklerden çok iç politika hesaplarından kaynaklandığını düşünmemize 
neden olabilir. 

6. Dış politika tercihlerindeki siyasallaşma etkeni ülkenin dış politikasını 
doğrudan etkileyebileceği gibi, yöneticilerin kendi dış politika tercihlerinin de 
tabanları tarafından onaylandığı yanılsamasına kapılmalarına yol açabilir. 

Ödev 22. (опорная лексика) 
Ulusal Mutabakat Hükümeti (Правительство национального согласия); 

deniz yetki alanlarının sınırlandırılması muhtırası (Меморандум о разграничении 
морских зон); bölgedeki hidrokarbon paylaşım mücadelesi (борьба за раздел 
углеводородов в регионе); kalıcı siyasi çözüm (устойчивый процесс 
политического урегулирования); bölgede dengeleri etkilemek (влиять на баланс 
сил в регионе); bölgede yeni gerginlikler yaratmak (создать новые очаги 
напряжённости в регионе); bölgedeki kaynakların adil paylaşılmasını sağlamak 
(обеспечить справедливый раздел ресурсов в регионе); tepki göstermek 
(выступить против, выразить негативную реакцию); durumu sıkıntıya sokmak 
(усложнять ситуацию); münhasır ekonomik bölge (исключительная 
экономическая зона); kara suları (территориальные воды, территориальное 
море); kıyıdaş ülkeler (прибрежные государства); 1982 tarihli Uluslararası Deniz 
Sözleşmesi (Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.); deniz yetki alanları 
(морские зоны); sondaj faaliyetleri (геологоразведочные работы); egemenlik 
haklarını ihlal etmek (нарушать суверенитет); yaptırım uygulama kararı (решение 
о введении санкций); Türkiye’yi iyi komşuluk ilişkisi çerçevesinde davranmaya 
çağırmak (призвать Турцию действовать в духе добрососедства). 

Ödev 23. Aşağıdaki konular üzerinde sunum yapınız: 
1. Münhasır ekonomik bölge 
Münhasır ekonomik bölge (MEB), bir kıyı devletinin karasuları ile açık deniz 

arasında kalan ve kıyıdaş devlete bu alanlarda ekonomik hak ve yetkiler tanıyan 
deniz sahalarına verilen isimdir. Bu bölge, kapalı veya yarı-kapalı deniz statüsünde 
olmayan denizlerde, karasuları esas çizgisinden başlayarak 200 mile kadar 
uzanmaktadır. Kıyıdaş devlet, MEB olarak ilan ettiği deniz alanlarının yüzeyinde, 
içerisinde, deniz yatağında ve de deniz yatağı altındaki kısımlarda, canlı ve canlı 
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olmayan tüm kaynaklardan ekonomik menfaat elde etme hakkına sahiptir. Örneğin, 
balıkçılık tesisi kurabilir veyahut petrol veya doğalgaz araması yapabilir. 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika kıtasında gündeme gelen bu 
kavramın, 1960’lı yıllardan itibaren Latin Amerika ülkelerinde uygulamaya 
koyulduğu görülür. Bu gelişmelerin ardından, 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz 
Hukuku Sözleşmesi’nin (BMDHS) kapsamına alınmıştır. Dikkat edilecek olursa, 
MEB’in doğduğu yer okyanuslardır. Yani geniş deniz alanlarıdır. Bu nedenle 
kıyıdaş devletlere 200 millik uzun bir deniz sahasında egemenlik tesis etme yetkisi 
tanınmıştır. Ancak bu ölçeği her deniz alanında uygulamak mümkün değildir. 
Örneğin bu uzunluk Doğu Akdeniz’de uygulanamaz. Çünkü kıyıdaş devletlere 200 
millik bir deniz sahası bırakılabilecek ölçüde denizalanı yoktur. İşte bu yüzden Doğu 
Akdeniz yarı-kapalı deniz statüsündedir. 

Kıyıdaş bir ülkenin MEB’den istifade edebilmesi için ilgili bölgenin 
sınırlarına ilişkin haritaların ve coğrafi koordinat listelerinin uygun vasıtalarla 
yayınlanması ve BM’ye sunulması mecburidir. Bir başka ifadeyle, MEB üzerindeki 
hakların kullanılması için bunun ilk önce hukuki yollardan ilan edilmesi gerekiyor. 
Bu, birinci yoldur ve genelde geniş deniz alanlarında uygulanır. 

Sahilleri bitişik veya karşı karşıya bulunan devletler arasında MEB 
sınırlandırılması, hakkaniyete uygun bir çözüme ulaşmak amacıyla uluslararası 
hukuka uygun bir anlaşmayla yapılabilir. Burada ilan esası işlemez. Fakat 
anlaşmaların hakkaniyet kurallarını göz önünde bulundurması ve böylece sahildar 
ülkelerin haklarına halel getirmemesi asli koşuldur. İşlemler bu yönde tesis 
edildikten sonra üçüncü devletler, kıyı devletinin usulüne uygun bir şekilde yaptığı 
uluslararası anlaşmaları tanımak ve bunlara riayet etmek zorundadır. 

Kıyı devleti, MEB üzerinde ekonomik hakların dışında bazı idari ve kazai hak 
ve yetkilere de sahiptir. Mesela kıyı devleti bu bölgede tesisler kurabilir, yapay 
adalar oluşturabilir veya bilimsel araştırmalar yapabilir. Hatta kıyı devleti, bu 
tesislerin etrafına 500 metreyle sınırlı olmak üzere güvenlik alanları inşa edebilir. 
Ancak her ne yapılırsa yapılsın hiçbir tesisin, diğer devletlerin bu sulardaki 
seyrüsefer haklarını, hava sahasındaki uçuşlarını ve deniz tabanına kablo ve boru 
döşeme haklarını engellememesi gerekiyor. Ancak deniz tabanına kablo ve boru 
döşeme konusunda üçüncü devletler ve uyruklarındaki gerçek ve tüzel kişiler kıyı 
devletinin bu alandaki yetkilerini kullanmasına engel bir durum yaratmamalıdır. 

Görüldüğü üzere, bir devletin ilan ettiği MEB üzerinde mutlak bir egemenlik 
hakkı söz konusu değildir. Bu devlet yukarıda bahsedildiği üzere hem kıyıdaş 
ülkelere hem de kıyıdaş olmayan ülkelere deniz hukukunda belirtilen hakları 
tanımak yükümlülüğündedir. Dolayısıyla kıyıdaş ülkeler arasında işbirliği yoluna 
başvurmak her zaman en sağlıklı çözüm tercihi olacaktır.  

http://www.haber7.com/yazarlar/doc-dr-ismail-sahin/2928708-munhasir-
ekonomik-bolge-nedir/?detay=1 

MEB ve kıta sahanlığı 
Kıta Sahanlığı 1958’de, Münhasır Ekonomik Bölge ise 1982’de uluslararası 

hukuka girdi. Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge deniz yetki alanları 
olarak,  petrol/doğal gaz arama ve çıkarma bakımından kıyı devletine aynı egemen 
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hakları veriyor. Ancak Münhasır Ekonomik Bölge su kütlesindeki canlı kaynakları 
da (balıkçılık) içerdiğinden daha kapsayıcı. Münhasır Ekonomik Bölge ilana tabi, 
Kıta sahanlığı ise doğal hak. Kıta sahanlığı 350, Münhasır Ekonomik Bölge ise 200 
deniz miline kadar uzanabiliyor. Çevre denizlerimizde bu mesafelerin tatbiki 
mümkün değil. İkisinin de dış sınırı dar coğrafyalarda ya ikili anlaşma ya da 
mahkeme yoluyla belirleniyor. 

Hakça ve adaletli sınırlandırma temel kural. Ayrıca ikili anlaşmanın da 3. 
tarafların haklarını, muhtemel Kıta Sahanlığı / Münhasır Ekonomik Bölgelerini ihlal 
etmemesi gerekiyor. Karadeniz’de sınırları anlaşmalarla belirlenmiş Kıta Sahanlığı 
/ Münhasır Ekonomik Bölgelerimiz var. Ege ve Akdeniz’de ilan ettiğimiz Münhasır 
Ekonomik Bölge yok. Ege’de kıta sahanlığı ihtilaf konusu. Karasularının ötesinde 
Türkiye ve Yunanistan petrol aramıyor. Akdeniz’de henüz Münhasır Ekonomik 
Bölgemiz yok. Petrol ve gazı Kıta sanalığı haklarımız çerçevesinde arıyoruz. 
Belirlediğimiz kıta sahanlığı içinde yabancıların petrol ve gaz aramasına izin 
vermiyoruz. Münhasır Ekonomik Bölgeye çevirirsek yabancı balıkçı teknelerinin de 
bu alana girmesine izin vermeyeceğiz.  

Yunanistan ve İtalya da henüz Münhasır Ekonomik Bölge ilan etmedi. 
Balıkçılık menfaatlerimizi dikkate almak gerekiyor. Doğu Akdeniz’de Kıta 
Sahanlığı / Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarının belirlenmesinde temel sorun 
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin maksimalist yaklaşımları. İki taraf 
da adaların tam  Kıta Sahanlığı / Münhasır Ekonomik Bölge yaratacağını iddia 
ediyorlar. Ancak uluslararası hukukta adaların bu hakkı olsa da uygulamada 
(sınırların berlirlenmesinde) uluslararası hukuk adalara Kıta Sahanlığı / Münhasır 
Ekonomik Bölge yaratma bakımından sınırlı veya sıfır etki verebiliyor. 

http://turkdeniz.com/Kita-Sahanligi-ve-Munhasir-Ekonomik-Bolge-ne-
demek--Ne-kadar-alani-kapsiyor--8841 

2. Deniz yetki alanları 
Deniz yetki alanları meselesi 

Kıyısı bulunan ülkelerin bir takım egemen haklara sahip olduğu kabul edilen 
ve uluslararası deniz alanını oluşturan ‘yetki alanları’ vardır. Bunlar, kıta sahanlığı 
ve münhasır ekonomik bölgeler (MEB) olarak ifade edilmektedir. 
Kıta Sahanlığı, ‘ülkeyi oluşturan kara parçasının deniz altındaki uzantısına 
denilmektedir.’ Her kara devletinin 200 deniz mili mesafeye kadar kıta sahanlığı 
hakkı vardır. Bu bağlamda Türkiye bir kara devletidir ve kıta sahanlığı vardır. 1958 
Cenevre Deniz Hukuku Konferansı’nda kabul edilen Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin 
4. maddesine göre, ‘sahil devleti, kıta sahanlığı üzerinde araştırma yapmak ve doğal 
kaynakları işletmek bakımından egemen haklarını kullanır’ denilmektedir.  

Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ise ‘karasularının ötesinde ve bu sulara 
bitişik, belirlenen özel hukuki rejime tabi kıyısı bulunan devletin hak ve yetkileri ile 
diğer devletlerin hakları ve serbestliklerinin belirlendiği bölgeyi ifade etmektedir.’ 
Ada’lar, bu bağlamda kara devletleri gibi MEB üzerinde tam olarak hak sahibi 
değildir ve egemenlik hakkı ileri süremezler! 

Doğu Akdeniz coğrafyası dikkate alındığında, karşılıklı kıyıların uzunluğu 
400 deniz milinden kısadır. Bu nedenle de bu bölgedeki devletlerin MEB ilan 
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edeceklerinde belli ilke ve kurallar çerçevesinde sınırların belirlenmesi için ilk önce 
karşılıklı olarak mutabakatlar sağlamaları gerekmektedir. 

MEB’in belirlenmesi uluslararası hukuk, örf — adet hukuku ve içtihatlara 
göre 3 temel ilkeye dayanmaktadır. Buna göre, ortay hat çizgisi, bölgelerin ilgili 
taraflarca anlaşmayla belirlenmesi ve hakkaniyet ilkesi göz önünde 
bulundurulmaktadır. 
GKRY hukuken tek taraflı olarak Kıbrıs Türkleri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hak 
ve hukukunu yok sayarak sözde MEB’ni ilan etmiştir! 

BM Genel Kurulu’nun 1962 tarihli doğal kaynaklar üzerinde Daimi 
Egemenlik Kararı’na göre, “doğal kaynaklar o ülkede yaşayan halklara ve milletlere 
aittir” denilmekte ve devletlerden asla bahsedilmemektedir. GKRY’nin bu anlamda 
tek yanlı olarak yasa dışı biçimde ilan ettiği sözde MEB’i ile Kıbrıs Türklerinin 
haklarını gasp etmesi kesinlikle kabul edilemez! 

GKRY’nin hukuken tek taraflı olarak MEB ilan etme hakkı yoktur. Bir yerde 
birden fazla devlet ve birden fazla halk varsa hele de tartışmalı olan devlet kendi 
başına tek taraflı olarak MEB ilan edemez! Eğer Kıbrıs Cumhuriyeti Ada’da tek bir 
devlet olsaydı o zaman MEB ilan edebilirdi. Mevcut durum itibarı ile fiili olarak 
Kıbrıs Ada’sında Türk, Rum ve İngilizlere ait 3 ayrı devlet bulunmaktadır! Buradaki 
mesele Kıbrıs Türklerinin (1960) kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nden 
1963’de silah zoru ile atılması ve söz konusu devletin üniter Rum devletine dönmüş 
olma meselesidir! Kıbrıs Cumhuriyeti olarak anılan devlet tek başına Rumlara ait 
değildir! Meselenin özü budur! 

GKRY Mısır, İsrail ve Lübnan ile Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin bölgedeki haklarını yok sayarak ikili anlaşmalarla MEB ilan etme 
yoluna gitmişlerdir. Yunanistan ise resmi olarak Doğu Akdeniz’de MEB ilan 
etmemişse de, Avrupa Birliği kurumlarının yayınlamış olduğu haritalarda da 
görüleceği gibi Meis Adası’nın güneyindeki sahada MEB dikte etmeye 
çalışmaktadır. 

Yunanistan Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarına ilişkin olarak, ‘Girit, 
Kaşot, Kerpe, Rodos ve Meis’ hattını esas alarak ortay hatta dayalı bir deniz yetki 
alanı oluşturmak istemektedir. Bu amaç doğrultusunda Yunanistan, Mısır ve Libya 
ile de anlaşmalar yapmaya çalışmıştır. Yunanistan bu yolla hem Türkiye’yi kendi 
içerisine hapsetmek hem de Kıbrıs Ada’sını denizden denize bağ kurarak karada 
başaramadıkları Enosisi deniz üzerinden (mavi vatan) gerçekleştirme hayalleri 
içerisine girmiştir! 

GKRY’nin hukuken tek taraflı olarak 2003 yılında Mısır, 17 Ocak 2007’de 
Lübnan ve 3 Şubat 2011’de de İsrail ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge 
Sınırlama Anlaşmaları’nın geçerliliği ve bu anlaşmalar sonrasında parsellenen 
bölgeler Doğu Akdeniz’de yaşanmakta olan tartışma ve gergilimin temelini 
oluşturmaktadır. 

https://habergunes.com/deniz-yetki-alanlari-meselesi-1 
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3. 1982 tarihli Uluslararası Deniz Sözleşmesi 
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ve Deniz Alanlarına 

ilişkin bazı kavramları 
Deniz hukuku, deniz alanlarının hukuki rejimini, çeşitli kullanımlarını ve 

denizdeki gemilerin seyrüseferini düzenleyen kuralların bütünü olarak tanımlanır. 
Deniz hukuku kuralları 19. yy ortalarına kadar yüzyıllar boyu örf ve adet hukuku 
biçiminde gelişmiştir. Ancak, endüstrileşme ile birlikte artan hammadde ihtiyacını 
karşılamak için ülkelerin kara alanları dışında deniz alanlarında da yeni kaynak 
arama çaba ve girişimleri örf ve adet hukuku biçiminde gelişen deniz hukuku 
kurallarının derlenip toparlanmasına yönelik girişimleri başlatmıştır.  

1958 tarihli Cenevre Deniz Hukuku Sözleşmeleri denizlerle ilgili hukuku 
uluslararası arenada ilk defa yazılı olarak ortaya koyan metindir. 

Ancak, global ölçekte yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerle birlikte açık 
deniz alanlarının altına isabet eden deniz yatağı ve toprak altının hukuksal statüsüne 
yönelik yeni iddialar ve 1960’ların ikinci yarısından itibaren, uluslararası deniz 
hukukunun çeşitli yönlerine ilişkin ortaya çıkan belirsizlik, uyuşmazlıklar ve 
düzensizlik ortamı deniz hukukunun kodifikasyonuna yönelik girişimleri devam 
ettirmiştir. 

157 devletten 3000’e yakın delege katılımı ile üç ayrı komite şeklinde 
yürütülen çalışmalar 1973-1982 yılları arasında sürmüş ve bu süre zarfında değişik 
merkezlerde yapılan 11 ayrı dönem toplantısında gerçekleştirilen müzakereler 
sonucunda, 320 madde ve 9 ekten oluşan nihai Sözleşme metni 10 Aralık 1982 
yılında Montego Bay’de (Jamaika) kabul edilmiştir. 

Deniz hukukunu düzenleyen en kapsamlı metin olan bu Sözleşmeye 
“Denizler Anayasası” da denilmektedir. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri’nin de 
yer aldığı birçok sanayileşmiş ülke, Sözleşmenin derin deniz madenciliğin pratikte 
gelişimine engel olduğunu düşünerek 1982 yılında imzalanan bu Sözleşmeye taraf 
olmamıştır. Uzun süren müzakereler sonrasında Sözleşmenin XI. Bölümü (derin 
deniz alanlarında madencilik prospeksiyon, arama ve işletme faaliyetlerini 
düzenleyen bölüm) 28 Temmuz 1994 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nda kabul edilen kısaca Uygulama Antlaşması olarak anılan “BMDHS’nin 
XI. Bölümünün Uygulanmasına İlişkin Antlaşma” sonrasında Sözleşme 16 Kasım 
1994 yılında yürürlüğe girebilmiştir. Günümüzde Sözleşmeye taraf olan ülke sayısı 
166, antlaşmaya taraf olan ülke sayısı ise 146’dır. Ancak, aralarında ABD, 
Kolombiya, İsrail, Peru, Venezüella ve Türkiye gibi ülkelerin yer aldığı yaklaşık 30 
ülke henüz Sözleşmeye taraf değildir. 

16 Kasım 1994 tarihinde yürürlüğe giren BMDHS, uluslararası hukukun 
deniz hukuku alanındaki düzenlemelerini tek bir metin altında birleştirmesinin yanı 
sıra pek çok yenilikler getirmesi ile dikkat çekmektedir. 

BMDHS’in amacı denizlerde ve okyanuslardaki bilimsel, ticari ve ekonomik 
faaliyetleri kontrol etmek ve gerekli sınırlandırmaları düzenlemek ve aynı zamanda 
deniz ve deniz çevresi ile ilgili izlemeleri yaparak bu alanların korunmasını 
sağlamaktır. Günümüzde, okyanuslar ve deniz hukuku ile ilgili tüm faaliyetlerin 
BMDHS kurallarına uygun olması gerektiği dünya çapında kabul görmüştür. 
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Deniz Alanlarına ilişkin bazı kavramlar 
Coğrafi ve fiziki bakımdan bir bütünlük arz eden denizler, hukuki bakımdan 

deniz tabanları, nitelikleri ve tâbi oldukları rejimler itibariyle çeşitli alanlara 
bölünmüştür. Deniz alanları temelde iki ana gruba ayrılmaktadır: ulusal yetkiye tâbi 
deniz kesimi ve ulusal yetki alanlarının ötesindeki deniz kesimi. 

Denizlerin hukuki rejiminin gösterdiği farklılıklara göre denizlerdeki muhtelif 
alanlar aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: 

- Ulusal sınırlar içinde kalanlar (iç sular, kara suları, takımada suları ve belli 
ölçülerde uluslararası boğazlar), 

- Ulusal sınırlar dışında, kıyı devletinin ilanı ile belirli işlevsel münhasır 
yetkileri olan yerler (bitişik bölge, münhasır ekonomik bölge, münhasır balıkçılık 
alanları). Kıta sahanlığı ise ilana bağlı olarak oluşmayıp, ulusal sınırların dışına da 
uzanan geniş bir bölümü içerir. 

- Hiçbir devletin yetkisinde bulunmayıp herkesin serbestçe girip 
yararlanabileceği açık deniz ise ayrı bir alandır. 

1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi deniz bölgelerinin 
oluşturulmasını ve sınırlarının çizilmesini belirleyen genel çerçeveyi oluşturarak, 
deniz alanlarını ve onların hukuki rejimlerini de tanımlar. 

Esas Hat (Esas çizgi) 
Uluslararası deniz hukuku devletin deniz ülkesi için ayrı hukuki rejimlere tabi 

tuttuğu deniz alanlarının sınırlarının ve genişliğinin belirlenmesini gerektirir. Bu 
bağlamda, devletin deniz ülkesinin tanımlanması ve belirlenmesinde en önemli 
ölçüt, esas hat olarak adlandırılan kıyı çizgisidir. Deniz hukukunda esas hat (base 
line) devletin yetkisine tabi olan deniz alanlarının ölçülmeye başlandığı hattır. İç 
sular rejiminin geçerli olduğu deniz kesimi ile kara suları rejimini ve diğer deniz 
alanlarını ayıran sınır, kara alanlarının iç sınırı olan esas hat (kıyı çizgisi). Farklı 
hukuki rejimlerin geçerli olacağı deniz alanlarının ve sınırlarının tespiti için esas 
hattın belirlenmesinde 2 yöntem kullanılır. 

- Normal esas; suların en alçak olduğu zamandaki coğrafi kıyı çizgisine eşittir. 
- Düz esas; kıyı fazla girintili ve parçalanmış ise veya kıyının hemen 

yakınında adalar, sığlıklar veya kayalıklar bulunuyor ise, bu tür kıyılarda iç sınır 
kıyının uygun uç noktalarını birleştiren düz hatlar esas alınarak belirlenmektedir. 

1958 Cenevre Kara suları ve Bitişik Bölge Sözleşmesinin 3. ve 4. ve 1982 
BMDHS’nin 57. maddelerinde kara sularının genişliğini ölçmeye yarayan hattın 
sahil boyunca uzayan en düşük cezir hattı olduğu, girintili çıkıntılı sahillerde veya 
kıyının yakınında adalar, sığlıklar, kayalar mevcut ise düz esas hat yöntemi 
uygulanacağı belirtilmektedir. 

Devletlerin egemen haklara sahip olduğu deniz ülkesi, esas hatla kara ülkesi 
arasında kalan iç sular ve bu hattın ötesine uzanan kara sularından oluşur. 

İç Sular 
İç suları tanım olarak; kara sularının ölçülmeye başlandığı esas hattın kara 

tarafında kalan deniz alanlarıdır. İç sular, kara sularının iç sınırı ile kara ülkesi 
arasında kalan deniz kesimidir. 

İç sular, kıyı devletinin kara ülkesine en yakın sularını teşkil eder ve kıyı 
devletinin bir parçası olarak kabul edilir. İç suların dış sınırı, kara sularının 
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genişliğinin ölçüldüğü esas hatlardır. Koylar, körfezler, limanlar, kapalı denizler ve 
iç denizler ile düz esas hatların gerisinde kalan sular iç suları teşkil eder. 

Kıyı devletinin bir parçası olarak kabul edilen iç sular, uluslararası hukukun 
getirdiği birtakım sınırlamalara tabi olmaksızın, kıyı devletinin yasama, yürütme ve 
yargı yetkilerini kullanabileceği mutlak egemenlik sahası anlamına gelmektedir. Bu 
nedenle Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde, iç suların hukuki 
rejimiyle ilgili ayrıntılı düzenlemelere yer verilmemiştir. 

İç sular devletin mutlak egemenliğine tabi olmakla birlikte, deniz alanlarının 
ve özellikle bunlar üzerinde gerçekleştirilen deniz taşımacılığı gibi bazı faaliyetlerin 
özelliği gereği yabancı bayraklı gemilerin giriş ve çıkış yapmak zorunda oldukları 
alanlardır. Dolayısıyla iç sularda geçerli olan mutlak devlet egemenliğinin 
uluslararası örf ve adet hukuku ya da uluslararası antlaşmalar yoluyla 
sınırlandırılması mümkündür. 

Kara Suları 
Kara suları, devletin kara ülkesi veya iç sularının dış sınırından itibaren açık 

denize doğru, devletin kendi milli mevzuatına dayanarak milletlerarası hukukun 
kabul ettiği belirli bir genişlikteki deniz alanıdır. Bir başka deyişle kara suları, 
devletin sahilleri veya iç sularının dış sınırı (normal esas çizgi veya düz esas çizgi) 
ile açık deniz arasında belirli genişlikteki bir deniz alanını ifade eder. Dolayısıyla 
kara suları kavramı coğrafi bir kavram olmaktan çok hukuki bir kavramdır. Kara 
suları iç sularla birlikte devletin deniz ülkesini oluşturur. 

Kara sularının genişliği meselesi, milletlerarası hukukun en çok uğraştığı 
konulardan birisidir.  

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 2. maddesine göre “kara 
suları; kara ülkesinin ve iç sularının ve bir takımada devleti olması halinde takımada 
sularının ötesinde kıyısına bitişik ve kara suları olarak tarif edilen bir deniz kuşağını 
kapsar”. Sözleşmenin 3. maddesinde her devletin kara sularının genişliğini tespit 
etme hakkına sahip olduğu belirtilirken, bu alanın tespit edilen esas hatlardan 
itibaren 12 deniz milini aşmayan genişlikte olması gerektiği öngörülmüştür. 

1982 BMDHS’ne göre kara sularının hukuki statüsü gereğince kıyı devleti, 
bu sularda ve üzerindeki hava sahasında geniş yetkilerle donatılmıştır. Kıyı 
devletinin kara sularında egemenliği kara suların deniz yatağını ve toprak altını ve 
aynı zamanda üzerindeki hava sahasını da kapsar. Kıyı devleti kara sularına sahip 
olmakla bu yetkisini ilana tabi olmaksızın kullanabildiği belirtilmektedir. 

Kara suları devletin egemenliğine tabi deniz alanları içerisinde yer almakla 
birlikte, açık denizlerin serbestliği ilkesi çerçevesinde deniz seyrüseferlerinin 
kesintisiz gerçekleştirilebilmesi için kıyı devletinin bu alanlardaki yetkilerine 
birtakım sınırlar getirilmiştir. Bu sınırlamalardan en önemlisi “zararsız geçiş” 
hakkıdır. BMDHS’nin 17. maddesine göre sahili bulunsun veya bulunmasın, bütün 
devletlerin gemileri, sahildar devletin barışına, düzenine veya güvenliğine zarar 
vermeden kara sularından zararsız geçiş hakkından yararlanırlar. Ayrıca, sahildar 
devletin gemiler üzerindeki yargılama hakkında da bazı kısıtlamalar yapılmıştır. 
Milletlerarası hukukun getirdiği bu kısıtlamalar dışında sahildar devletin egemenliği 
tamdır. 
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Bitişik Bölge 
Bitişik bölge tanım olarak, kara sularına bitişik olan ve kıyı devletinin belirli 

bir genişliğe kadar bazı konularda yetkilerini kullandığı açık deniz alanını ifade eder. 
1958 Cenevre Konferansı’nda, Kara suları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi’nin 

24. maddesinde bitişik bölgeye dair bir sınır da getirilmek suretiyle düzenleme 
yapılmıştır. 1982 BMDHS ile (33. madde), 1958 Sözleşmesi’nden farklı olarak yine 
kara sularının iç sınırından başlayarak genişliği 24 mile çıkarılmıştır. Belirli bir 
bitişik bölgenin gerçek genişliği bitişik bölge genişliğinden kara suları genişliği 
çıktıktan sonra kalan alanı temsil etmektedir. 

Kıta Sahanlığı 
Coğrafi anlamda kıta sahanlığı, kıyı devletinin kara ülkesinin denizin altında 

süren doğal uzantısı olarak tanımlanır. Diğer bir deyişle, komşu karanın deniz 
altında uzanışı gibi görünen, karaların kenarında, kıyıdan açığa doğru eğimin belli 
şekilde arttığı yere kadar uzanan, az eğimli sığ denizlere sahip saha coğrafi anlamda 
kıta sahanlığı alanıdır. Kara ülkesi ile okyanus arasında yukarıdan aşağıya doğru 
jeolojik anlamda kıta sahanlığı, kıta yamacı ve kıta yüksekliği unsurları yer 
almaktadır. 

Hukuki anlamda kıta sahanlığı ise, kıyı devletinin, kara sularının ötesinde 
fakat kıyıya bitişik sualtı alanlarının deniz yatağı ve toprak altındaki cansız 
kaynaklarını araştırma ve işletme konusunda münhasır egemen haklara sahip olduğu 
bir deniz alanı olarak tanımlanmaktadır. Hukuki kavram olarak, kara sularının 
ötesinde başlayıp belirli bir uzaklık ve derinliğe kadar giden deniz tabanı ve toprak 
altını belirtmektedir. Coğrafi anlamda kıta sahanlığı, hukuki anlamdaki kıta 
sahanlığının sadece bir bölümünü oluşturmaktadır. Hukuki açıdan bu kavram; 
coğrafi anlamdaki kıta sahanlığını, kıta yamacını ve kıta yükseliminin tümünü 
içermektedir. Bu nedenle coğrafi açıdan kıta sahanlığı, hukuki anlamda kıta 
sahanlığı ile karıştırılmamalıdır. 

Kıta sahanlığı bölgesi genel olarak, doğal kaynakların aranması ve işletilmesi 
konusunda kıyı devletinin sınırlı egemenliğine tabi, güvenlik, ulaşım ve canlı 
kaynaklardan yararlanma açısından üzerindeki su kütlesi açık deniz statüsüne sahip, 
kıtaların kıyı çizgisi ile deniz dibine inen doğal uzantısı olarak ifade edilmektedir. 

Kıta sahanlığı kavramı 1982 BMDHS ile yeniden düzenlenmiştir. 1958 
Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nde olduğu gibi kıta sahanlığının coğrafi ve 
jeolojik anlamından ayrılan bir tanıma sahip olmuştur. Hukuki bir kavram olarak 
kıta sahanlığı, BMDHS’nin 76. maddesinde, 

“Bir kıyı Devletinin Kıta Sahanlığı, kara ülkesinin doğal uzantısı boyunca 
Kara sularının ötesinde kıta kenarının dış sınırına kadar uzanan veya kıta kenarının 
dış sınırının (200 mile kadar uzanmadığı) yerlerde, Kara sularının ölçülmeye 
başlandığı esas hatlardan itibaren 200 mile kadar uzanan su altı alanlarının deniz 
yatağı ve toprak altını kapsar. Kıta kenarı, kıyı Devletinin kara kütlesinin su altında 
kalan uzantısını kapsar ve kıta sahanlığının, kıta yamacının ve kıta yükseliminin 
deniz yatağı ve toprak altından ibarettir. Kıta kenarı, okyanus sırtına sahip olan 
okyanus tabanı ile toprak altını kapsamaz.” şeklinde tanımlanmıştır. 

Kıta sahanlığı dış sınırını belirleyen kıta dış eşiği kara sularının ölçülmeye 
başlandığı esas hatlardan itibaren 200 deniz milinin ötesine uzanması durumunda 
76. maddenin 4. ve 6. paragraflarında belirtilen esaslar ile sınırlandırılmıştır. 
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Görüldüğü üzere 76. madde, mevcut kıta sahanlığı tarifini değiştirmiş, ayrıca 
kıta sahanlığının bir devlet ülkesinin “doğal uzantısı” olduğunu belirterek, ilke 
olarak kıta kenarının uç noktasına kadar devam edeceğini kabul etmiştir. Bu 
durumda, hukuki kıta sahanlığı kavramı coğrafi anlamdaki kıta sahanlığı (kıta şelfi) 
ile kıta yamacı ve kıta yamacı eteğinin tümünü içeren bir kavram haline gelmiştir. 
Yine Sözleşme’nin bu maddesine göre, kıta uzantısının 200 milden dar olduğu 
kıyılarda, kara sularının ölçülmeye başlandığı esas hatlardan itibaren 200 mil 
genişlikteki deniz alanlarının deniz yatağı ve toprak altı da kıta sahanlığıdır. Bu, 
hukuki anlamda kıta sahanlığı kavramının, kıta kenarının yeterli genişlikte olmadığı 
durumlarda, okyanus tabanının bir bölümünü de içerebileceğini göstermektedir. 
Böylece, kıta sahanlığı üzerinde hak tesis etmeyi doğal uzantı esasına dayandıran 
ilke değişikliğe uğramıştır. 

Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) 
Münhasır Ekonomik Bölge kavramı 1960 Konferansı’ndan sonra gelişmiş ve 

1982 BMDHS’nde yazılı ve pozitif düzenlemeye kavuşmasından önce örf ve adet 
kuralı olarak uygulanmıştır. 1982 BMDHS’nde münhasır ekonomik bölge (MEB), 
kıyı devletine kara sularının ölçülmeye başlandığı hattan itibaren 200 mil 
genişlikteki deniz alanında kalan su tabakası ile deniz yatağı ve onun toprak altında 
münhasır ekonomik haklar ve yetkiler tanıyan deniz alanı olarak tanımlanır. MEB 
özel hukuki rejime tabidir; kıyı devletinin hak ve yetkileri ile diğer devletlerin 
hakları ve serbestlikleri BMDHS’nin ilgili maddeleriyle düzenlenmiştir. MEB, 
BMDHS’nin 55’ten 60’a kadar olan maddelerinde açıklanmıştır. 

Söz konusu bölgede gerek deniz yatağı altında, gerekse içerisinde su yüzeyi 
toprak altı ve üstü canlı ve cansız doğal kaynakların araştırılması, muhafazası, 
işletilmesi, korunması ve idaresine ilişkin kıyı devletine önemli ekonomik haklar ve 
yetkiler veren bir kavramdır. Bu alan kıyı devletinin mutlak egemenliği altında bir 
alan olmayıp, kıyı devletine sadece doğal kaynaklar üzerinde münhasır yetkiler 
tanıyan bir deniz alanıdır. Bu hukuksal statü diğer devletlerin bu alanı diğer 
konularda serbestçe kullanmaya devam edebilecekleri anlamına gelir. Diğer bir 
ifade ile doğal kaynaklar dışında münhasır ekonomik bölge, açık denizlerin sağladığı 
neredeyse bütün hakları diğer devletlere sağlamaktadır. 

Öyle ki, BMDHS’nin “Münhasır Ekonomik Bölgede Diğer Devletlerin 
Hakları ve Yükümlülükleri" başlıklı 58. maddesine göre diğer devletler, bu alandaki 
deniz ulaşımına, bu alan üzerindeki hava ulaşımına, telekomünikasyon kabloları 
veya enerji nakil boruları döşemeye, bilimsel araştırmalar yapmaya ve devletler 
hukuku açısından kabul edilen diğer faaliyetlere ilişkin hakları kullanmaya devam 
edebilirler. 

Kıyı devleti münhasır ekonomik bölgede ekonomik nitelikli haklar dışında üç 
ana konuda idari ve yargı yetkisine sahiptir. Bu konular; her türlü tesis, araç yapay 
adaların bu alana yerleştirilmesi ve kullanılması, deniz bilimsel araştırmaları ve 
deniz çevresinin korunması ve düzenlenmesidir. 

MEB kavramının ortaya çıkışı uluslararası deniz hukuku bakımından çok 
önemli bir gelişme olarak görülmektedir. Çünkü, Devletlerin büyük oranda artan 
egemenlik iddialarını bir ölçüde durdurabilecek aynı zamanda da denizcilik 
açısından gelişmiş ve gelişmemiş devletler arasında bir denge kurulmasını 
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sağlayacak bir araç olduğu belirtilmektedir. MEB kavramının ortaya çıkışında Latin 
Amerika Devletleri’nin iddiaları ve uygulamaları etkili olmuştur. 

Münhasır Ekonomik Bölge kavramı daha çok ekonomik ve hukuksal bir 
anlama sahiptir. Kıta sahanlığı kavramı ile karşılaştırıldığında MEB kavramının 
daha geniş bir uygulama alanı vardır. Bu nedenle ülkeler genelde kıta sahanlığı 
yerine MEB kavramının üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Kıyı devletinin münhasır ekonomik bölge üzerinde uluslararası deniz 
hukukunun tanıdığı yetkilere sahip olabilmesi için kıyıların ötesinde münhasır 
ekonomik bölge ilan etmesi şarttır. 

Kıta sahanlığı ile belirlenen ekonomik çıkarların ülkeler için yeterli 
gelmemesi, 1982 tarihli Sözleşme’de Münhasır ekonomik bölge tanımını ortaya 
çıkarmıştır. Münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı arasındaki farklar 
incelendiğinde; 

- Kıta sahanlığı doğal oluşumdur, münhasır ekonomik bölge ise sunidir. 
- Kıta sahanlığı istisnalar halinde 350 mile kadar çıkabilmektedir. Münhasır 

ekonomik bölge ise mutlak olarak 200 mildir. 
- Münhasır ekonomik bölge kıta sahanlığından farklı olarak su kütlesindeki 

kaynaklara da sahip olma hakkını içerir. 
- Münhasır ekonomik bölgede balıkçılık, bilimsel araştırma yapma ve suni 

ada yetkisi kıyı devletine aittir. 
Açık Deniz 
1958 Cenevre ve 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmelerine göre Açık Deniz, 

hiçbir devletin ülkesine, egemenliğine ait olmayan iç sular, kara suları, takımada 
devletlerinin takımada suları ve münhasır ekonomik bölge dışında kalan uluslararası 
deniz alanını kapsamaktadır. BMDHS’nin 87. maddesine göre, açık denizler, sahili 
bulunsun veya bulunmasın tüm devletlerin yararlanmasına açık bir alan olup burada 
açık denizlerin serbestliği ilkesi geçerlidir. Açık denizler serbestisi bu sözleşmenin 
ve uluslararası hukukun diğer kuralları tarafından konulmuş olan şartlara göre 
kullanılır. 

Deniz yatağı rejiminin ayrıca düzenlenmesi nedeniyle acık denizden yalnızca 
su alanının anlaşılması gerekmektedir. Bu serbesti hem kıyısı olan, hem de kıyısı 
olmayan devletler için diğerleri yanında aşağıdakileri kapsar: 

- seyrüsefer serbestisi, 
- uçma serbestisi, 
- Kısım VI’ya (kıta sahanlığı) tabi olmak üzere sualtı kablo ve boru hattı 

döşeme serbestisi, 
- Kısım VI’ya (kıta sahanlığı) tabi olmak üzere suni adalar ve uluslar arası 

hukukun izin verdiği diğer tesisleri inşa etme serbestisi, 
- Bölüm 2’de (açık denizin canlı kaynaklarının muhafazası ve idamesi) 

belirtilmiş olan şartlara tabi olmak üzere balıkçılık serbestisi, 
- Kısım VI (kıta sahanlığı) ve XIII’e (deniz bilimsel araştırması) tabi olmak 

üzere bilimsel araştırma serbestisidir. 
http://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/hizmetler/kutuphane/ekonomi-

bultenleri/2015_20/3.pdf 
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Ödev 25. Türkçe karşılıkları veriniz:  
Источники, близкие к НРП (CHP’ye yakın kaynaklar); подрывать престиж 

Турции на международном уровне (Türkiye’nin uluslararası düzeyde prestijini 
zedelemek); провоцировать обеспокоенность (rahatsızlığı körüklemek); 
демонстрировать жёсткую позицию (dik duruş sergilemek); испытывать 
давление (baskı altında kalmak); политические взгляды (politik duruş); 
единодушно выразить свою позицию (istisnasız tavır ortaya koymak); Народный 
Союз (Cumhur İttifakı); с милостью Божьей вспоминать (rahmetle yad etmek); 
сторонники режима политической опеки (vesayetçiler); сорвать гнусную, 
предательскую попытку переворота (hain darbe girişimini akamete uğratmak); 
совместные действия власти и оппозиции (iktidar ve muhalefetin ortak duruşu); 
чётко и ясно продемонстрировать свою позицию в поддержку демократии, 
свободы и верховенства права (demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğünden 
yana açık ve net bir duruş sergilemek); дух единства и единения (birlik ve 
beraberlik ruhu); преодолеть любые проблемы (her türlü sorunun üstesinden 
gelmek); продемонстрировать решительную и прочную позицию (kararlı ve 
güçlü bir duruş sergilemek); стабилизировать курс доллара (döviz kurunu 
istikrarlı bir çizgiye oturtmak); позиция, отвечающая национальным интересам 
(milli duruş); занять проамериканскую позицию (ABD’den yana tavır almak); 
адресовать кому-л. свои обвинения (suçlamalarını yöneltmek); пытаться 
разъяснить позицию США (ABD’nin tezlerini izah etmeye çalışmak); выходить 
к людям от выборов до выборов (seçimden seçime milletin karşısına çıkmak); 
тайна прихода к власти (iktidara gelmesinin gerisindeki sır); смотреть на людей 
свысока (halka tepeden bakmak); средство выполнения своей повседневной 
работы (kendi ajandalarının aracı); никуда негодная манера политической 
деятельности прежней Турции (eski Türkiye’nin hastalıklı siyaset tarzı); 
решительная и достойная позиция (kararlı ve onurlu duruş); закрыться в своей 
скорлупе (kendi kabuğuna çekilmek). 

Ödev 26. Türkçe söyleyiniz: 
1. Öte yandan gelişmeleri iç politika çerçevesinden de değerlendirmek 

mümkündür. 
2. Muhalefetin provokatif açıklamalarına dış politika sahnesinin 

karmaşıklığını, başka bir deyişle atılacak adımların orta vadeli sonuçlarını 
öngörmenin neredeyse olanaksızlığını eklendiğinde; seçmenlerin gelişmeleri açık 
olarak değerlendirmelerini beklemek yanlış olacaktır. 

3. Bu hafta Türkiye genelinde yapılan kamuoyu araştırması, 18-30 yaş 
arasındaki gençlerin ebeveynlerinden daha liberal dış politika görüşlerine sahip 
olduklarını ortaya koymaktadır. 

4. Dışişleri Bakanlığında yaşanan bilişsel hareketlilik, dış politika 
tutumlarının farklılaşmasına yol açabilecektir. 

5. “Küresel ve Bölgesel Gelişmeler Işığında Türk Dış Politikası” başlıklı 
uluslararası konferansta yıl içinde yaşanan dış politika gelişmeleri değerlendirildi. 

Ödev 27. Türkçe söyleyiniz, misal veriniz:  
Политика, имеющая значение (önemi haiz / öneme sahip politika); 

политика, направленная против кого/чего-л. (-e karşı politika); политика, 
противоречащая чему-л. (-e aykırı politika); политика, близкая кому-л. (-e yakın 
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politika); политика, ориентированная на кого/что-л. (-e yönelik / matuf politika); 
политика, соответствующая чему-л. (-e uygun politika); политика, лишённая 
чего-л. (-dan mahrum / yoksun politika); политика, зависимая от кого/чего-л. (-e 
bağlı politika); политика, относящаяся к кому/чему-л. (-e ait politika); политика, 
опирающаяся на кого/что-л. (-e dayalı politika). 

Ödev 28. Türkçe söyleyiniz:  
1. Yıllarca yapılan birikimden mahrum politika yapmak çok yanlıştır ve ters 

sonuçlara yol açabilir.  
2. Türkiye’nin özellikle Arap Baharı sürecinde yürüttüğü ve gerek ABD’nin 

dış politikası açısından gerekse bölgedeki nüfuz alanları açısından kritik önemi haiz 
politika, Türkiye’nin bir bakımdan ABD’nin en önemli dış politika konularında 
stratejik ortak konumunda kaldığını diğer bakımdan da Ortadoğu’ya model ülke 
olduduğunu gösteriyor.  

3. Yaşadığımız dünyada aile kurumunun korunmasına ve güçlü aile 
ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik politikalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

4. Son zamanlarda ABD, Rusya ve Almanya’nın Afrika’ya göstermeye 
başladıkları ilgi nazara dikkate alınırsa, Türkiye’nin Afrika politikası bundan sonra, 
önemli bir rekabet ortamı içinde bulunacaktır.  Bu nedenle, Türkiye’nin Afrika’ya 
yönelik politikasının ileriki dönemde eski başarısını sınırlayıcı durumlarla 
karşılaşmaması önem arzetmektedir. 

5. Ülkemizin Ortadoğu bölgesine yönelik politikası açık ve net. 
6. Devletler ittifakının bütünlüğünü, birlik ve beraberliğini sağlamaya dönük 

politikalar büyük önem arz etmektedir. 
7. Türkiye’nin dış politikasında kayda değer bir değişimin olmayacağı, 

Türkiye’nin Batı emperyalizmine bağlı dış politika yürüttüğü, bu bağımlılık ilişkileri 
nedeniyle iktidarlar değişse dahi Batı’dan kopuşun göze alınamayacağı kaydedildi. 

Ödev 29. Aşağıdaki konular üzerinde sunum yapınız: 
1. Açık kapı politikası (yabancı malları bir ülkeye serbestçe sokma 

politikası). 
ABD tarafından, Çin ile ticaret yapan ülkeler arasında eşit ayrıcalıkların 

korunması ve Çin’in toprak ve idari bütünlüğünün sağlanması amacıyla ilan edilen 
ilkeler bildirgesidir (1899-1900). Bildirge ABD Dışişleri Bakanı John Hay 
tarafından Büyük Britanya, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Rusya’ya 
gönderilmiştir ve sirküler bir mektup şeklindedir. Bildirge şu maddeleri içeriyordu: 

1) Her ülke, antlaşmayla dış ticarete açılan herhangi bir limanı serbestçe 
kullanacak ya da kendi nüfuz bölgesindeki başka kazanılmış haklardan serbestçe 
yararlanacak, 

2) Ticaret üzerinden alınan vergiler yalnızca Çin Hükümeti tarafından 
toplanabilecek, 

3) Nüfuz bölgesine sahip ülkeler liman ücreti ve demiryolu resmi ödenekten 
muaf tutulmayacak. 

Açık kapı politikası Japonya’nın II. Dünya Savaşı’nda yenilgiye uğraması ve 
Çin İç Savaşı’nda komünistlerin kazandığı zaferle (1949) anlamını yitirerek son 
bulmuştur. 

https://www.analizportal.com/acik-kapi-politikasi-open-door-policy-nedir/ 

https://yayinlar.tasam.org/kitap-afrika
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2. Açıklık politikası (siyasette açık, şeffaf olma, glasnost). 
- Toplumun her düzeyinin katılabileceği, herkese söz hakkı tanınacak olan bir 

tartışma ortamının yaratılmasını, herkese düşünce ve düşündüklerini söyleme 
özgürlüğünün tanınmasını, açık ve şeffaf olmayı öngören politika.  

- 1984 yılında Mihael Gorbaçov’un Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel 
Sekreterliğine getirilmesinin ardından, ülkenin içinde bulunduğu sorunları aşmak 
üzere yürürlüğe koyduğu yumuşama politikası. 

SSCB’de Gorbaçov İktidarı ve Politikaları 
Sovyetler Birliği’nin son lideri Gorbaçov göreve geldiği 1985 yılında 

ekonomiyi değiştirme amaçlı iki ilkeyi ortaya atmıştır. 
• Glastnost: Açıklık, Şeffaflık (Ocak 1987) 
• Perestroyka: Yeniden Yapılanma (Kasım 1987) 
Gorbaçov bu politikaları belirleyerek SSCB’de parti yapısının 

bürokratikliğinin yok edilmesi, kapalı toplumun açık hale gelmesi, fazla olan 
savunma harcamalarını azaltıp buradaki paraları ülke ekonomisinin gelişmesine 
aktarılması, demokratikleşme ve yargı bağımsızlığının sağlanması gibi başlıkları 
hedef belirtmiştir. 

Bu politikanın sonucunda; 
— 1989’da Baltık ve Kafkas devletrinde bağımsız yanlısı direnme hareketleri 

artmıştır. Bunlardan; Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’daki 
ayaklanmalar ordu ile bastırılmıştır. Baltık ülkelerinde ise daha çok 
ekonomik zorlamalara gidilmiştir. 

— 3 Ekim 1990’da Almanya birleşmiştir. 
— Çin-SSCB ilişkileri normalleşmiştir. 
— Gorbaçov ve Bush 2-3 Aralık 1989’da Malta’da yapılan zirvede Avrupa 

ile kalıcı işbirliğini sağlamaya yönelik adımlar atmışlardır. 
— ABD Başkanı’nın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniev 

Brzezinski’ye göre Soğuk Savaş’ı ortadan kaldıran, Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasıdır. 

— SSCB’nin dağılması, Varşova Paktı’nın ortadan kalkması, Almanya’nın 
barışçıl biçimde birleşmesi ve Avrupa’ya yönelik komünist tehdidin sona ermesi, 
her ne kadar Soğuk Savaş’ın sonunu getirmişse de 19. yy’ı hatırlatan yeni çatışma 
ve istikrarsızlık kaynaklarını da ortaya çıkarmıştır. 

Bunlar: 
— Kuzey-Güney çelişkisine ek olarak, Avrupa’nın batısı ile doğusu arasında 

açıkça beliren ekonomik “uçurum”, kitlesel göç ve siyasal sığınma tehdidini de 
gündeme getirmiştir. 

— Moskova denetiminin ve komünist ideolojisinin bıraktığı boşluğu 
saldırgan milliyetçilik doldurmuştur. 

— Avrupa’nın, doğusundaki ve yakın çevresindeki çatışmaları durdurmak bir 
yana, ABD’nin müdahalesi olmaksızın denetleyememesi, bu kıtanın dünya güç 
dağılımındaki yeni yeri konusunda soru işaretleri bırakmaktadır. 

— Kuzey ile Güney arasındaki büyük ekonomik kalkınmışlık ve siyasal 
bütünlük farklılıklarından da kaynaklanan uluslararası terörizm, Avrupa ve 
dünyadaki istikrarsız kaynaklarına yenilerini eklemektedir. 

https://www.stratejikortak.com/2016/06/sscbde-gorbacov-iktidari.html 
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3. Bağlantısızlık politikası (akerî, siyasi yönden hiçbir bloka girmeme 
siyaseti). 

Bağlantısızlar Hareketi, kendilerini hiçbir güç blokuna dahil veya hariç 
olarak addetmeyen 100 üzerinde ülkenin bir araya gelerek oluşturdukları bir 
uluslararası oluşumdur. Soğuk Savaş döneminde Batı İttifakı ve Doğu Bloku’nun 
yanı sıra üçüncü bir blok olmuştur. Bu hareket çoğunlukla Güney Amerika, Afrika, 
Ortadoğu ve Asya ülkelerinden oluşur. Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri ise 
aralarında Batı ittifakı ve Doğu Bloku olarak ikiye bölünmüşlerdir. Bunun sebebi ise 
I. Dünya Savaşı’ndan itibaren gelen ve II. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş ile devam 
eden Avrupalı devletlerin güç yarışı ve dünyadaki egemenlik yarışıdır. 
Bağlantısızlar Hareketi bir diğer tabirle doğu dünyasının batı dünyasındaki 
bölünmelere taraf olmamak istemesidir.  

1979 I. Havana Bildirisi’ne göre birliğin amacı, “üye ülkelerin millî 
bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve güvenliğini, sömürgecilikten, 
yayılmacılıktan, ırkçılıktan ve her türlü dış baskı, istila, işgal ve dış müdahaleden” 
korumaktır.  

Üye ülkeler dünya nüfusunun %55’ini, BM üyelerinin 2/3’ünü oluşturur. 
2015 yılı itibarıyla Hareket’te 120 üye ve 20 gözlemci ülke vardır.  

Bağlantısızlar hareketi adını ilk defa 1955 yılında Endonezya’nın Bandung 
şehrinde yapılan konferansta duyurdu. Konferansın asıl amacı; bağımsızlıklarını 
yeni kazanmış olan Afrika ve Asya ülkelerinin, iki kutuplu hale gelen dünya 
düzeninde varlıklarını korumak için bir birlik sağlamaktı. Bandung Konferansı için 
“barış için bir arada yaşama” ilkesi konferansa yön verecek ilke olarak belirlenmişti. 
Ancak Bandung’da gerek izledikleri dış politika, gerekse çıkarları açısından 
aralarında büyük farklar bulunan devletler bir araya geldiler. Bu durum, konferansın 
genel havasını etkiledi ve birçok konuda anlaşmazlıklar çıktı. 

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından dünya üzerinde hakim söz sahibi olma 
çekişmesinde iki bloğun ağabeyliği görevine talip olan ABD ve SSCB diğer ülkeleri 
kendi tarafına çekmek için çaba sarfederken, bağımsızlıklarını büyük zorluklarla 
kazanmış ülkeler ise yeniden bir tarafa bağımlı olmamak ve eski sömürge 
dönemlerine dönmemek için arayış içerisindeydiler. Bu amaçla Bandung Konferansı 
içerisinde yer alan  ülkeler ve daha genel sorunlar çerçevesinde konuşmak 
gerektiğini savunan Çin gibi ülkelerin bir araya gelmesiyle yapılan görüşmeler 
tahmin edileceği üzere çok tatminkar sonuçlar doğurmasa da üçüncü bir kutup olma 
çabasının başlaması açısından Bandung Konferansı’nı uluslararası sistemde tarihi 
bir yere oturtmuştur. 

Bağlantısızlar Hareketi’nin ilk teşkilatlanması 1961 yılında yapılan Belgrad 
Konferansı ile gerçekleşti ve böylece Bağlantısızlar Hareketi resmi olarak doğdu. 
Bu konferansta belirlenen 5 ilke ise şunlardır: 

1) Barış içinde bir arada yaşamayı temel alan bir bağımsızlık politikası izleme, 
2) NATO, Varşova paktı, SEATO veya CENTO gibi çok farklı askeri 

ittifaklara katılmama, 
3) Kendi topraklarında üs vermeme, 
4) Büyük güçlerle ikili askeri ittifaklara katılmama, 
5) Ulusal kurtuluş savaşlarını destekleme. 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ba%C4%9Flant%C4%B1s%C4%B1zlar_Hareketi 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Clke
https://tr.wikipedia.org/wiki/So%C4%9Fuk_Sava%C5%9F
https://tr.wikipedia.org/wiki/NATO
https://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu_Bloku
https://tr.wikipedia.org/wiki/1979
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=I._Havana_Bildirisi&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fmi%C5%9F_Milletler
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4. Yayılmacı politika  
Bir devletin veya ulusun başka devlet veya uluslar üzerinde kendi çıkarları 

doğrultusunda etkide bulunmaya çalışması; bir devletin başka ulusları, devletleri, 
toplulukları, siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması veya yayılmayı 
istemesi. 

https://www.bircevabimvar.com/yayilmaci-politika-ne-demektir-kisaca.html 
Ödev 31. (опорная лексика)  
Satış veya üretim hacimleri (торговые или производственные обороты); 

ülkenin milli geliri (национальный доход страны); dünya çapındaki faaliyetler 
(деятельность в масштабах всего мира); üretim kapasitelerini artırmak 
(увеличивать объёмы производства); yönetim bilgisi (менеджмент); ihracata 
yönelik üretim (экспортоориентированное производство); istihdam yaratmak 
(обеспечивать занятость населения; создавать рабочие места); yerli şirketler 
(национальные компании); haksız bir rekabet üstünlüğü sağlamak (обеспечивать 
неправомочные конкурентные преимущества); ülkeyi dışa bağımlı duruma 
getirmek (создавать условия для внешней зависимости страны); döviz rezervleri 
(валютные резервы); oligopol yaratmak (создавать олигополию); ekonomik 
fırsatları çeşitlendirmek (диверсифицировать экономические возможности). 

Ödev 32. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Заниматься мелкими расчётами (küçük hesaplarla uğraşmak); выполнять 

дела, достойные доверия и поддержки населения (milletin güvenine, desteğine 
layık olacak işler yapmak); обладать искренним и прочным духом борьбы за 
идею, идеалы (gönül bağı güçlü dava bilincine sahip olmak); организация, 
имеющая высокие способности и возможности служения (hizmet etme 
kabiliyeti, kapasitesi yüksek teşkilat); настоящий рядовой на службе нашей идее 
и нашим целям (davamızın ve hedeflerimizin tabii neferi); Правительство 
национального согласия (Ulusal Mutabakat Hükümeti); Меморандум о 
разграничении морских зон (deniz yetki alanlarının sınırlandırılması muhtırası); 
борьба за раздел углеводородов в регионе (bölgedeki hidrokarbon paylaşım 
mücadelesi); устойчивый процесс политического урегулирования (kalıcı siyasi 
çözüm); влиять на баланс сил в регионе (bölgede dengeleri etkilemek); создать 
новые очаги напряжённости в регионе (bölgede yeni gerginlikler yaratmak); 
обеспечить справедливый раздел ресурсов в регионе (bölgedeki kaynakların adil 
paylaşılmasını sağlamak); выступить против, выразить негативную реакцию 
(tepki göstermek); усложнять ситуацию (durumu sıkıntıya sokmak); 
исключительная экономическая зона (münhasır ekonomik bölge); 
территориальные воды, территориальное море (kara suları); прибрежные 
государства (kıyıdaş ülkeler); Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. (1982 
tarihli Uluslararası Deniz Sözleşmesi); морские зоны (deniz yetki alanları); 
геологоразведочные работы (sondaj faaliyetleri); нарушать суверенитет 
(egemenlik haklarını ihlal etmek); решение о введении санкций (yaptırım 
uygulama kararı); призвать Турцию действовать в духе добрососедства 
(Türkiye’yi iyi komşuluk ilişkisi çerçevesinde davranmaya çağırmak). 
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Ödev 33. (опорная лексика)  
Denemelerden (sınamalardan) geçmek (пройти через испытания); 

bloklaşma (блоковое разделение); arayışları ile karşı karşıya getirmek (поставить 
перед необходимостью искать); çok kutuplu dünya (многополярный мир); 
hayatının baharını yaşamak (обретать «второе дыхание»); istikrarasız uluslararası 
ortam (турбулентная международная обстановка); sömürgesizleşme 
(деколонизация); mücedeleye sürüklemek (втянуть в противостояние); hırslı, 
tutkun, ihtiraslı (пассионарный); borçların yeniden yapılandırılması 
(реструктуризация долгов); kurumsallaşma (институализация); barışa zorlama 
(принуждение к миру). 

Ödev 34. (опорная лексика)  
Yankı uyandırmak (получить отклик, формировать резонанс); çözülme 

(отрыв от блока); yeni denge arayışları (поиск нового баланса); blok teşekkül 
etmek (образовывать блок). 

Ödev 35. (опорная лексика)  
Dünya dengeleri (мировой баланс сил). 
Ödev 36. (опорная лексика)  
SSCB’nin dağılması (распад СССР); karşılıklı bağımlılık 

(взаимозависимость); uluslararası nitelik kazanmak (приобрести 
международный характер); ulus-üstü aktör (наднациональный актор); boy 
göstermek (проявлять себя, давать о себе знать); alçak politika (низкая 
политика); yüksek politika (высокая политика); çatışmaları minimum düzeye 
getirmek (свести столкновения к минимуму); gelecek dönemin yeni 
parametrelerini oluşturmak (формировать новые параметры предстоящего 
периода); Asya Kaplanları (Азиатские тигры); rekabet içerisine girmek (вступить 
в конкурентную борьбу); NATO’nun doğuya doğru genişlemesi (расширение 
НАТО на Восток); beklenen saldırıya karşı meşru müdafaa (упреждающая 
самооборона); fırsatları ve riskleri içerisinde barındırmak (нести в себе 
возможности и риски); kitle imha silahlarının yayılması (распространение 
оружия массового уничтожения); aşırı milliyetçilik (радикальный 
национализм); uyuşturucu ticareti (наркоторговля); salgın hastalıklar (эпидемии); 
ekonomik yükseliş (экономический подъём); hem havuç, hem de sopa (кнут и 
пряник); Kuril Adaları (Курильские острова); Spratley Adaları (Спратли, 
Коралловые острова); Avrupa’ya açılan kapı (ворота / окно в Европу); kıyasıya 
rekabet (жесточайшая конкуренция). 

Ödev 37. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Торговые или производственные обороты (satış veya üretim hacimleri); 

национальный доход страны (ülkenin milli geliri); деятельность в масштабах 
всего мира (dünya çapındaki faaliyetler); увеличивать объёмы производства 
(üretim kapasitelerini artırmak); менеджмент (yönetim bilgisi); 
экспортоориентированное производство (ihracata yönelik üretim); 
обеспечивать занятость населения, создавать рабочие места (istihdam 
yaratmak); национальные компании (yerli şirketler); обеспечивать неправо-

https://www.nedir.com/denge
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мочные конкурентные преимущества (haksız rekabet üstünlüğü sağlamak); 
создавать условия для внешней зависимости страны (ülkeyi dışa bağımlı duruma 
getirmek); валютные резервы (döviz rezervleri); создавать олигополию (oligopol 
yaratmak); диверсифицировать экономические возможности (ekonomik 
fırsatları çeşitlendirmek); пройти через испытания (denemelerden, sınamalardan 
geçmek); блоковое разделение (bloklaşma); поставить перед необходимостью 
искать (arayışları ile karşı karşıya getirmek); многополярный мир (çok kutuplu 
dünya); обретать «второе дыхание» (hayatının baharını yaşamak); турбулентная 
международная обстановка (istikrarasız uluslararası ortam); деколонизация 
(sömürgesizleşme); втянуть в противостояние (mücedeleye sürüklemek); 
пассионарный (hırslı, tutkun, ihtiraslı); реструктуризация долгов (borçların 
yeniden yapılandırılması); институализация (kurumsallaşma); принуждение  
к миру (barışa zorlama); получить отклик, формировать резонанс  
(yankı uyandırmak). 

Ödev 38. Türkçe söyleyiniz: 
1. Genel olarak Dış Politika, bir devletin yabancı devletlere karşı 

kararlaştırdığı politikadır. 
2. Günümüzde “dış politika” kavramının uzmanların üzerinde anlaştığı bir 

tanımı olmamakla birlikte, dış politika tanımlamasının temelini oluşturan ve dış 
politikaya dair olan aktör, amaç, eylem ve yöntemler gibi unsurlar mevcuttur. 

3. Ulusal güvenlik, devletin bekâsını ilgilendiren bir konudur.  
4. Devletin bekâsına tehdit oluşturabilecek durumlar daha çok ülke dışından 

kaynaklanmakta ve askeri bir nitelik taşımaktadır. 
5. Devlet güvenliğin hem öznesi hem objesi hem de en önemli tedarikçisidir. 
6. Tehdit dış odaklıdır ve ölçülebilir nitelikler taşımaktadır. 
7. Tehdidin nereden, ne zaman ve ne şekillerde kaynaklanabileceğini 

kestirmek çok zor değildir. 
8. Dış politika ekseninde bağımlılık zayıf bir ülkenin güçlü bir ülkeye siyasi, 

iktisadi veya kültürel açıdan tek taraflı bağımlı olması sonucunda, dış politikasını da 
o ülke ile uyumlaştırması anlamını taşımaktadır. 

9. Uluslararası ilişkiler bir zamanlar devletin en üst kademelerinin, 
bürokratların ve diplomatların hareket alanıyla sınırlıydı. 

10. Özel kişilerce veya hükümet fonları ile desteklenen, pratik araştırmaya 
yönelik olarak faaliyet gösteren düşünce kuruluşları, faaliyetlerini daha özgür olarak 
yürütmek ve düşüncelerini toplantılarda daha hür aktarmak için gizlilik ilkesini 
benimsemişlerdir. 

11. Siyasi rejim anayasal normlarda yer alan biçimsel hukuki kıstaslara dayalı 
resmi ve açık yönetim metodlarını içerir. 

12. Ordu ve politika arasındaki ilişkiden söz edildiğinde akla ilk gelen, siyasal 
iktidarın zorla işbaşından uzaklaştırılması olaylarıdır.  

13. Sivil toplum kuruluşları, demokrasinin tesisinin temel şartlarından biri 
olarak algılanmaktadır. 

14. İş çevrelerini temsil eden kuruluşlar etnik/dinsel nitelikli toplumsal 
örgütlenmeler ve medya organlarının dış politika kararları üzerinde ne ölçüde etkili 
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olabildiğini saptamak her ne kadar güç olsa da bu kuruluşların yeni sorunları 
kamuoyunun dikkatine getirerek ulusal gündemin  biçimlendirilmesi yoluyla 
kamuoyu ve siyasal aktörlerin yönlendirilmesi gibi etkinliklerle dış  politika oluşum 
sürecini zenginleştirdikleri açıktır. 

15. Medya bir konuyu sürekli gündeme getirerek siyasal gündemi 
etkileyebilmektedir. 

16. Siyasetçiler, medyanın kamu üzerindeki etkilerini gözardı edememekte ve 
yapmış oldukları çalışmaların medyada yer almasını istemekte. 

17. Medyanın, siyasal gündemin belirlenmesi sürecinde, çok çeşitli 
roller üstlenebildiği bir gerçektir. 

18. Etnik sorunlar ilgili devletin iç politikası ile dış politikası arasında güçlü 
bağlantıların kurulmasına yol açar. 

19. Bu çabalar uluslararası politikanın doğası gereği etnik sorunun 
uluslararası boyutunu ortadan kaldırmaya yetmez, bunun için bu durum kaçınılmaz 
olarak etnik sorunların devletlerin dış politikalarında çok önemli bir rol oynamasına 
yol açar. 

Ödev 39. (опорная лексика) 
Çevresel faktörlerden kaynaklanan güvenlik sorunları (проблемы 

безопасности, причиной которых являются факторы, связанные  
с географическим окружением); yıkıcı İkinci Dünya Savaşı süresince (в период 
разрушительной Второй мировой войны); çok önemli toprak kayıpları 
(серьёзные территориальные потери); menfi yönde etkilemek (оказывать 
негативное влияние); silah teçhizat tedariki (поставки вооружения  
и снаряжения); enerji odaklı olmak (быть сконцентрированным на вопросах 
энергетики); siyasete yansıyan engel (препятствие, отражающееся на политике); 
bu olumlu maniveladan mahrum (быть лишённым этого позитивного рычага); 
devletin dış politikadaki manevra alanını daraltmak (сужать поле для 
внешнеполитического манёвра государства); Türkiye’yi açmaza sokmak 
(поставить Турцию в затруднительное положение); sıcak çatışma (вооружённое 
столкновение); cazip ülke haline gelmek (становиться привлекательной 
страной); sınır kapısı (погранпереход); İsrail gazının Türkiye üzerinden nakli 
(транспортировка израильского природного газа через Турцию). 

Ödev 41. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Отрыв от блока (çözülme); поиск нового баланса (yeni denge arayışları); 

образовывать блок (blok teşekkül etmek); мировой баланс сил (dünya dengeleri); 
распад СССР (SSCB’nin dağılması); взаимозависимость (karşılıklı bağımlılık); 
приобрести международный характер (uluslararası nitelik kazanmak); 
наднациональный актор (ulus-üstü aktör); проявлять себя, давать о себе знать 
(boy göstermek); низкая политика (alçak politika); высокая политика (yüksek 
politika); свести столкновения к минимуму (çatışmaları minimum düzeye 
getirmek); формировать новые параметры предстоящего периода (gelecek 
dönemin yeni parametreleri oluşturmak); Азиатские тигры (Asya Kaplanları); 
вступить в конкурентную борьбу (rekabet içerisine girmek); расширение НАТО 
на восток (NATO’nun doğuya doğru genişlemesi); упреждающая самооборона 

https://www.nedir.com/denge
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(beklenen saldırıya karşı meşru müdafaa); нести в себе возможности и риски 
(fırsatları ve riskleri içerisinde barındırmak); распространение оружия массового 
уничтожения (kitle imha silahlarının yayılması); радикальный национализм (aşırı 
milliyetçilik); наркоторговля (uyuşturucu ticareti); эпидемии (salgın hastalıklar); 
экономический подъём (ekonomik yükseliş); кнут и пряник (hem havuç, hem de 
sopa); Курильские острова (Kuril Adaları); Спратли, Коралловые острова 
(Spratley Adaları); ворота (окно) в Европу (Avrupa’ya açılan kapı); жесточайшая 
конкуренция (kıyasıya rekabet); проблемы безопасности, причиной которых 
являются факторы, связанные с географическим окружением (çevresel 
faktörlerden kaynaklanan güvenlik sorunları); серьёзные территориальные 
потери (çok önemli toprak kayıpları); поставки вооружения и снаряжения (silah 
teçhizat tedariki); препятствие, отражающееся на политике (siyasete yansıyan 
engel); сужать поле для внешнеполитического манёвра государства (devletin 
dış politikadaki manevra alanını daraltmak); вооружённое столкновение (sıcak 
çatışma); погранпереход (sınır kapısı); в период разрушительной Второй 
мировой войны (yıkıcı İkinci Dünya Savaşı süresince); оказывать негативное 
влияние (menfi yönde etkilemek); быть сконцентрированным на вопросах 
энергетики (enerji odaklı olmak); быть лишённым этого позитивного рычага (bu 
olumlu maniveladan mahrum); поставить Турцию в затруднительное положение 
(Türkiye’yi açmaza sokmak); становиться привлекательной страной (cazip ülke 
haline gelmek); транспортировка израильского природного газа через Турцию 
(İsrail gazının Türkiye üzerinden nakli). 

Ödev 43. Aşağıdaki kavramların açıkladığı ifadeyi söyleyiniz: 
- bürokrat;  
- düşünce kuruluşu;  
- siyasi rejim;  
- baskı grubu;  
- korumacılık;  
- sivil toplum;  
- politika;  
- açık kapı politikası;  
- açıklık politikası; glasnost;  
- bağlantısızlık politikası;  
- yayılmacı politika;  
- bilanço;  
- şiddet politikası. 
Ödev 44. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Параллельно с транформацией (dönüşüme paralel); конституционные 

нормы (anayasal normlar); оказывать влияние при принятии ряда политических 
и экономических решений (bazı siyasal ve ekonomik kararların alınmasında etkili 
olmak); формирование национальной повестки дня (ulusal gündemin 
biçimlendirilmesi); политические игроки (politik oyuncular); политическая 
линия одного государства по отношению к другим государствам, группе 
государств или региону (bir devletin diğer devletlere veya devletler grubuna ya da 
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bölgeye dönük siyasal tutumu); источник обеспечения безопасности (güvenliğin 
tedarikçisi); на национальном уровне (ulusal düzeyde); период по окончании 
холодной войны (Soğuk Savaş sonrası dönem); решение проблем бедности 
(yoksulluk sorunlarının çözümü); в институциональном смысле (kurumsal 
anlamda); широкие социальные слои (geniş sosyal kesimler); вступать в тесные 
отношения со СМИ (medya ile sıkı ilişkiler içerisine girmek); риск навязывания 
решений (çözümlerin dayatılması riski); эксперты разных направлений (çeşitli 
ekollerden gelen uzmanlar); вопрос выживания государства (devletin bekâsı); 
составлять потенциальную угрозу (potansiyel tehdit oluşturmak); 
озабоченность, вызванная национальной безопасностью (ulusal güvenlik 
endişesi); структурные изменения (yapısal değişiklikler); политологическая 
литература (siyasi bilimler literatürü); политический вес (politik ağırlık); 
общественные образования этнорелигиозного характера (etnik/dinsel nitelikli 
toplumsal örgütlenmeler). 

Ödev 45. Dinleyerek Türkçe söyleyiniz: 
1. Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın yürüttüğü dış 

politikayı “yayılmacı” olarak tanımladı. 
2. Türkiye Cumhurbaşkanı, bazı kesimlerin Türkiye’nin dış politikada elde ettiği 

başarıları anlamadığını ya da anlamazlıktan geldiğini ifade etti. 
3. Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye hükümetinin elde ettiği başarının 

Türkiye’nin itibarını, gücünü, vizyonunu, dış politikadaki başarısını somut olarak 
ortaya koyduğunu belirtirken hükümetin görevinin Türkiye’nin itibarını arttırmak, 
yollardaki engelleri kaldırarak kapıları aralamak olduğunu söyledi. 

4. İçişleri Bakanı’nın açıklamalarıyla Türkiye’nin göç politikası ve 
sığınmacılar yaklaşımında değişim sinyali geldi.  

5. Vergilendirme alanındaki politikaların kalıcı hale getirilmesinde yarar 
görmekteyiz. 

6. Her yönden güçlü kadının güçlü aileyi, güçlü ailenin de güçlü toplumu 
oluşturduğu bilincinden hareketle, kadınlar için iş-aile dengesinin sağlanmasını 
kolaylaştırıcı politikalar geliştirilmelidir. 

7. Yoksullukla mücadelede devlet tarafından geliştirilen sosyal politika son 
derece önemlidir. 

Ödev 46. Türkçe tamamlayınız:  
1. Türkiye’nin ABD ve Rus bağımlılığı artarak (в то время, как 

продолжается / devam ederken) ülkenin taktiği iki tarafı da oyalamak, çünkü 
(политика равновесия / denge politikası) iflas etti.   

2. ABD, Suriye’ye yönelik kara harekâtına başlayıp, oradaki savaşa (если 
вмешается / müdahale ederse), Avrupa’da bile barışı (которая будет угрожать / 
tehdit edecek) bir durum oluşur. Çünkü böylelikle Rusya’ya karşı savaşı da provoke 
eder ve NATO’yu (втянет в бессмысленную войну / anlamsız bir savaşa sürükler). 

3. Alman yayın organı Die Welt gazetesi, “Balkanlar’daki Erdoğanlaşma” (в 
своей новости под заголовком / başlıklı haberinde) Türkiye’nin Bosna Hersek’teki 
(усилия по увеличению своего влияния / nüfuzunu artırma çabalarına) yer verdi. 
Haberde, Türkiye’nin İslam’ı teşvik etmek için bölgeye para aktardığı (отмечается 
/ iddia edildi). Türkiye’nin Balkan politikası Almanları (обеспокоила / rahatsız etti). 
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4. Darbe girişiminin gerçek olduğunu (те, кто склоняется к тому, что / 
savunanlar), Erdoğan’ın geçen 14 yıldaki yanlış politikasının ülke içinde (создало 
обеспокоенность / rahatsızlık yarattığını), bölgesel ve global arenada halk ve 
ülkeye (нанесла большой ущерб / çok zarar verdiğini) ve Erdoğan (настроенные 
против / karşıtı) askerler için yeni bir darbe için fırsat sunduğunu ifade ediyor. 

5. Dünya politikalarında eksen kayması gibi yeni durumu (которые держат 
в поле зрения / göz önünde bulunduran) politikalara öncelik verilmesi gerekecektir. 
Bu politikaların başında da, Afrika’ya (питать интерес / ilgi duyan) diğer yükselen 
güçlerin yapmaya başladıkları gibi, Kıta’da, Türk diasporasının (формирование / 
meydana getirilmesi) için gereğinin yapılması gelmektedir. 

6. Türkiye’nin son dönemde yürüttüğü Suriye politikası, Akdeniz’de (шаги, 
которые она предпринимает / attığı adımlar), Türkiye’ye karşı (взрыв гнева / öfke 
patlamasına) yol açtı. 

Ödev 47. Rusça karşılıkları veriniz:  
Politika: uygulamak / gerçekleştirmek (реализовывать); devreye sokmak 

(начать претворять); tayin etmek / belirlemek / kararlaştırmak (определять); 
yüceltmek / idealize etmek (возвышать); sürdürmek / devam ettirmek (продолжать 
проводить); benimsemek (внедрять, усваивать); yürütmek / izlemek (проводить); 
etkilemek (влиять, оказывать влияние); değiştirmek (вносить изменения); 
geliştirmek (формировать, разрабатывать; развивать); tespit etmek 
(фиксировать); değerlendirmek (комментировать; давать оценку); oluşturmak / 
dizayn etmek (формировать, составлять); desteklemek (поддерживать); 
onaylamak (одобрять); eleştirmek / tenkit etmek (критиковать, подвергать 
критике); yorumlamak (комментировать); üretmek (разрабатывать); kullanmak 
(применять). 

Ödev 48. (опорная лексика) 
Politikayı din eksenli yürütmek (проводить политику по религиозному 

вектору); silah bırakmak (сложить оружие); aldatma üzerine kurulu politika 
(построенная на лжи политика); tarım ile ilgili yatırım ve destekler (инвестиции 
и поддержка сельского хозяйства); tarımsal faaliyetler (сельскохозяйственная 
деятельность); dalgalanmak (носить волатильный, турбулентный характер); 
partizan taraflılığı (партийная приверженность); kendi politikasının dayanağı 
(опора для своей политики). 

Ödev 49. Türkçe tamamlayınız: 
1. Cumhurbaşkanı, Ramazan (на период после / sonrası için) yeni politikaları 

devreye sokacağını söylüyor, Ramazan’ı da (использует как повод / bir bahane 
olarak kullanıyor). Cumhurbaşkanı’nın konuşması Adalet ve Kalkınma Partisi 
hükümetinin Amerika Birleşik Devletleri’nin icazet(ini) aldıktan sonra şiddet 
politikasını en üst düzeye çıkarma(nın) hazırlığı içinde olduğunu gösteriyor. Savaş 
(расходы / harcamalarının) yanı sıra ve çok daha önemlisi binlerce vatandaşımız 
hayatını kaybetti. Hala şiddet politikasını yücelten, şiddet politikasını idealize eden 
cümleler kullanıyor Cumhurbaşkanı. 

2. “Daha evvel Öcalan’la yap(ılan) görüşmelerde karşılıklı olarak silahların 
(будет сложено / bırakılacağı), (замолчит / susturulacağı) konuşulmuştur ve 
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Öcalan’a barış yolunda bazı adımların (могут быть сделаны / atılabileceği) sözü 
verilmiştir. Fakat bunların hiçbirisi yaşama geçirilmemiştir” diyen gazeteci, 
tamamen (построенная на лжи / aldatma üzerine kurulu) bir politika sürdürüldüğü 
görüşünde. 

3. Tarım ile ilgili yatırım ve desteklerde, kadınlar ile genç yatırımcılara pozitif 
ayrımcılık politika(sının) benimsendiğini belirterek, Genç Çiftçi Desteklenmesi 
Programı’nın yüzde 60,31’inin kadın çiftçilerden (состоять, быть образованным / 
oluştuğuna) değinen Cumhurbaşkanı, Türkiye’de tarımsal faaliyetlerin yüzde 
50’sinin de kadınlar tarafından (осуществляться / gerçekleştirildiğini) kaydetti. 

4. Bu konsensüse göre kamuoyu sağlam bir dış politika oluşturulmasına 
(настолько, чтобы не позволять / izin vermeyecek kadar) uçarıdır ve kamuoyunun 
bu konulardaki tutumu “tutum yokluğu” olarak (настолько, чтобы можно назвать 
/ adlandırılabilecek kadar) dalgalanmaktadır. 

5. Larry Bartels’in Amerikan seçmenlerinin partizan taraflılığını (работа, в 
которой дискутирует / tartıştığı çalışma) Birinci Körfez Savaşı sürecinde 
Cumhuriyetçi seçmenlerin Başkan George Bush’un politikalarını desteklemeye (в 
большей степени склоняться / daha fazla eğilimli olduklarını) göstermiştir. 

6. Ankara’nın şu anda izlediği politika çok tehlikeli. Suriye’ye müdahale, 
(противоречащий международному праву / uluslararası hukuka aykırı) olur. Bu 
politikanın tehlikeli ol(masının) nedeni, Rusya ile olan gerilim art(masına) ve 
gerçekten Türkiye ile Rusya arasında sıcak savaşa dönüş(mesine) yol açabilir.  

7. Türkiye, öncelikle 1990’ların başında, sonra da 2007/2008 yıllarından 
itibaren, Kuzey Irak’a karşı (своя дистанцированная позиция / mesafeli tutumunu) 
bir tarafa bırakarak, aktif ve Iraklı Kürtlerle (сфокусированная на том, чтобы 
развивать отношения / ilişkiler geliştirme odaklı) politikalar izlemiştir. 

8. Kişiliğinden gelen (несмотря на все проблемы / bütün sorunlara karşın) 
Trump, ABD devlet politikasını ve devlet imkanlarını kullanan bir ABD Başkanı 
olarak, kendine (составлять оппозицию / muhalefet eden) güçleri de kendi 
politikasının dayanağı yapmaktadır. 

Ödev 50. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Передача новой информации (yeni enformasyon aktarması); в силу 

природы международной политики (uluslararası politikanın doğası gereği); 
привносить ясность в споры, прения (tartışmalara açıklık getirmek); носить 
военный характер (askeri nitelik taşımak); международные и наднациональные 
акторы (uluslararası ve uluslarüstü aktörler); в политическом, экономическом 
или культурном плане (siyasi, iktisadi veya kültürel açıdan); гуманитарное 
развитие (insani kalkınma); основные права и свободы (temel hak ve 
özgürlükler); за рамками административной структуры государства (devletin 
idari teşkilatlanmasının dışında); выносить вопрос на повестку дня (konuyu 
gündeme getirmek); приобретать международное измерение (uluslararası boyut 
kazanmak); механизм взаимовлияния (karşılıklı etkileşim mekanizması); 
проявлять более пристальный интерес (daha yakından ilgilenmek); освещать 
события (olayları haberleştirmek); вмешательство в вопрос иностранных 
акторов (yabancı aktörlerin konuya karışması); формировать основу для 
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определений понятия «внешняя политика» (dış politika tanımlamalarının 
temelini oluşturmak); ситуации, которые в будущем могут представлять собой 
угрозу вопросу выживания государства (devletin bekâsına tehdit oluşturabilecek 
durumlar); средство политического влияния (siyasi etki aracı); факторы, 
формирующие внешнюю политику (dış politikayı şekillendiren faktörler). 

Ödev 52. (опорная лексика) 
Ulusa vekâleten, ulus adına (от имени нации); karar alma selâhiyetine sahip 

olmak (быть полномочным принимать решение); hukûkî temsilciler (законные 
представители); borç batağı (долговая яма); gelir dağılımındaki adâletsizlik 
(несправледливое распределение доходов); ahlâkî çöküntü (нравственная 
деградация); uluslararası ilişkilerde yalnızlaşma (изоляция в международных 
отношениях); irticâ ve bölücülük (реакционная и сепаратистская деятельность). 

Ödev 53. (опорная лексика) 
Düşünsel temel (идейный фундамент); üne kavuşmak (обрести 

известность); ideolojiye dönüşmek (перерасти, трансформироваться в идеоло-
гию); meydan okumayı karşılamak (отвечать на вызовы); güvenliği daha kırılgan 
hale getirmek (делать безопасность более уязвимой, менее прочной, 
устойчивой); tehditlerin dönüşüm yaşaması (трансформация угроз).  

Ödev 55. (опорная лексика) 
Uyuşturucu kartelleri (наркокартели); saldırıyı caydırma kabiliyeti 

(способность сдержать агрессию); koruyucu önlemler (защитные меры); 
toplumsal düzenin istikrarı (устойчивость общественного строя); küresel 
ısınmaya bağlı iklim değişikliği (изменение климата, связанное с глобальным 
потеплением); ormansızlaşma (сокращение площади лесов); biyo çeşitlilik kaybı 
(потеря биоразнообразия); su kıtlığı (нехватка воды); tarım arazilerinin azalması 
(сокращение площадей сельскохозяйственных угодий); kaynakların 
sürdürülebilirliği (неиссякаемость, неисчерпаемость источников); siber güvenlik 
(кибербезопасность); elektronik bilgi sistemleri (электронные информационные 
системы); yetkisiz erişim (несанкционированный доступ).  

Ödev 56. Dinleyerek Türkçe söyleyiniz:  
1. Türkiye’deki literatüre göre “ulusal güvenlik”, ulusa yönelik tehlikeleri 

belirlemeyi, bunlara karşı alınacak tedbirleri ve bu tedbirlerle ilgili kararları alacak, 
uygulamayı yapacak kurumları içeren bir kavramdır.  

2. Seçilmişler ile bazı sivil toplum örgütleri Türkiye’ye yönelik tehlikeleri 
“hak ve özgürlüklerin demokrasiye sığmayacak ölçüde kısıtlanması, borç batağı, 
gelir dağılımındaki adâletsizlik, ahlâkî çöküntü, kötü ekonomi yönetimi, buna bağlı 
olan işsizlik, açlık ve sefâlet, uluslararası ilişkilerde yalnızlaşma” olarak sıralamakta 
iken meselâ Millî güvenlik kurulu bu konuda irticâ ve bölücülüğe ağırlık vermiş, bu 
tehlikeleri olduğundan büyük göstermiş, diğer/asıl tehdit ve tehlikeleri gölgede 
bırakmış, görmemiş, görmezden gelmiştir. 

5. Soğuk Savaş yıllarında “ulusal güvenlik” adeta bir ideolojiye dönüşerek 
sadece Amerikan müttefiklerinin sınırlarını komünizm tehlikesine karşı korumanın 
ötesine geçip Batı değerlerine karşı her türlü meydan okumayı karşılayacak biçimde 
yeniden tanımlanmıştır. 
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6. Küreselleşme sürecinde ticari, teknolojik, ekonomik, askeri, politik ve 
sosyal alanlarda yaşanan değişimlerin her biri ayrı ayrı güvenlik sürecinde yaşanan 
değişime büyük katkı yapmaktadır. 

7. Güvenlik kavramının yaşamakta olduğu değişimin iki temel sebebi vardır. 
Bunlardan birincisi Soğuk Savaş’ın sona ermesi, ikincisi ise yaşanmakta olan 
küreselleşme sürecidir. 

Ödev 57. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Проводить политику по религиозному вектору (politikayı din eksenli 

yürütmek); сложить оружие (silah bırakmak); построенная на лжи политика 
(aldatma üzerine kurulu politika); инвестиции и поддержка сельского хозяйства 
(tarım ile ilgili yatırım ve destekler); сельскохозяйственная деятельность 
(tarımsal faaliyetler); носить волатильный, турбулентный характер 
(dalgalanmak); партийная приверженность (partizan taraflılığı); опора для своей 
политики (kendi politikasının dayanağı); от имени нации (ulusa vekâleten, ulus 
adına); быть полномочным принимать решение (karar alma selâhiyetine sahip 
olmak); законные представители (hukûkî temsilciler); долговая яма (borç batağı); 
несправледливое распределение доходов (gelir dağılımındaki adâletsizlik); 
нравственная деградация (ahlâkî çöküntü); изоляция в международных 
отношениях (uluslararası ilişkilerde yalnızlaşma); реакционная и сепаратистская 
деятельность (irticâ ve bölücülük); идейный фундамент (düşünsel temel); 
обрести известность (üne kavuşmak); перерасти, трансформироваться  
в идеологию (ideolojiye dönüşmek); отвечать на вызовы (meydan okumayı 
karşılamak); делать безопасность более уязвимой, менее прочной, устойчивой 
(güvenliği daha kırılgan hale getirmek); трансформация угроз (tehditlerin 
dönüşüm yaşaması); наркокартели (uyuşturucu kartelleri); способность сдержать 
агрессию (saldırıyı caydırma kabiliyeti); защитные меры (koruyucu önlemler); 
устойчивость общественного строя (toplumsal düzenin istikrarı); изменение 
климата, связанное с глобальным потеплением (küresel ısınmaya bağlı iklim 
değişikliği); сокращение площади лесов (ormansızlaşma); потеря 
биоразнообразия (biyo çeşitlilik kaybı); нехватка воды (su kıtlığı); сокращение 
площадей сельскохозяйственных угодий (tarım arazilerinin azalması); 
неиссякаемость, неисчерпаемость источников (kaynakların sürdürülebilirliği); 
кибербезопасность (siber güvenlik); электронные информационные системы 
(elektronik bilgi sistemleri); несанкционированный доступ (yetkisiz erişim). 

Ödev 58. (опорная лексика) 
Öncelemek (выдвигать на передний план, ставить во главу угла); 

Türkiye’yi hazmetmek (терпеть, выдерживать Турцию); liderliği üstlenmek 
(взять на себя лидерство); barbarca öldürmek (варварски убивать, уничтожать); 
olumsuz Türkiye imajı (негативный образ Турции); hayalci temele oturtmak 
(поставить на иллюзорную основу); -nın etkisini hesaba katmak (брать  
во внимание чьё-л. влияние); barış umutlarını baltalamak (подрывать надежды 
на мир); korkak tavuk oyunu oynamak (выступать в роли трусливого зайца); 
rasyonalite (рационализм); bilişsel uyumsuzluk (когнитивный диссонанс). 
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Ödev 59. (опорная лексика) 
Statükoyu koruma (сохранение статус-кво); radikal bir şekilde 

(решительным образом); ekonomi odaklı dış politika (внешняя политика, 
ориентированная на экономические вопросы); yatırımcı güvenini artırmak 
(повышать доверие со стороны инвесторов); doğrudan yabancı yatırım çekmek 
(привлекать прямые иностранные инвестиции); odak noktasında olmak (быть  
в центре, в фокусе внимания); puan toplamak (набирать очки); büyük tehlike 
barındırmak (таить в себе большую опасность); diyalog ortamını sağlamak 
(обеспечить поле для диалога); işbirliğinin zeminini oluşturmak (подготовить 
почву для сотрудничества); eleştirilere tepki göstermek (резко отреагировать  
на критику); makul sürede yargılama (судопроизводство в разумные сроки); 
gündemi belirlemek (формировать повестку дня); Avrupa-Atlantik odaklı 
tercihler (преимущественно евроатлантические предпочтения). 

Ödev 60. (опорная лексика) 
Yetersiz kalmak (быть некомпетентным); imza atmaktan çekinmek 

(уклоняться от того, чтобы ставить подпись); koltuğu işgal etmek (занимать 
кресло); -nin hızına ayak uyduramamak (быть не в состоянии поспевать  
за кем-л.); hayatın gerçeklerinden kopmak (отрываться от жизненных реалий); 
bürokratik zihniyet (государственное мировоззрение); ‘u’ dönüşü (разворот  
на 180 градусов). 

Ödev 61. “Gözardı etmek” sözcüğünü yerinde kullanarak Türkçe söyleyiniz: 
1. “Times” gazetesi, Batı’nın göz ardı edemeyeceği bir Türkiye sorunu 

olduğunu vurguluyor. 
2. Beyaz Saray Sözcüsü, G20 Zirvesi’nin resmi programı dışında ABD 

Başkanı ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nin bir araya gelme ihtimalinin olup 
olmadığına ilişkin, bu ihtimali göz ardı edemeyecekleri değerlendirmesini yaptı. 

3. Türkiye Cumhurbaşkanı, Afrin’den gelen saldırıları göz ardı 
edemeyeceklerini ifade ederek, “Gerekli adımları atmakta kararlıyız.” dedi. 

4. AB’nin Türkiye’deki gelişmeleri göz ardı edemeyeceğini belirten Almanya 
Başbakanı, Türkiye ile Almanya arasındaki gerginliği değerlendirirken açık ve 
güvene dayalı diyalog önerdi. 

5. Sosyal devlet ilkesini göz ardı eden hiçbir ülkenin hedeflerine ulaşabilmesi 
mümkün değildir. 

6. Demokrasimizi geliştirmek için atmamız gereken yeni adımlar elbette 
vardır. Aynı şekilde ekonomide yapısal reformları sürdürmemiz gerektiğini de 
biliyoruz. Bunları da önümüzdeki süreçte birer birer hayata geçireceğiz. Her bir 
meseleyi kendi mecrasında takip ederken, bunların birbirleriyle ilişkilerini de göz 
ardı etmiyoruz. 

7. Batı medeniyetlerinin teknolojide, kültürde, demokrasi ve insan haklarında 
geldiği noktayı göz ardı edemeyeceklerini kaydeden Türkiye Cumhurbaşkanı, 
“Elbette, bunların hepsi, kim üretmiş olursa olsun bizimdir. Ama, bizim bunların 
ötesinde değerlerimiz vardır. İman, ahlakla şekillenen köklü değerlerimiz vardır” 
dedi. 

 

https://www.ensonhaber.com/afrin.htm
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Ödev 62. Türkçe karşılıkları veriniz:  
Реалистичная политика (gerçekçi politika); опубликовывать доклады 

(raporlar yayınlamak); направляющая деятельность (yol gösterici çalışmalar); 
способы политического участия (siyasi katılım yöntemleri); способ управления 
обществом (toplumu yönetme usulü); таможенные тарифы (gümrük tarifeleri); 
внешняя конкуренция (dış rekabet); административная институализация 
государства (devletin idari teşkilatlanması); привести в соответствие  
с международной обстановкой (uluslararası ortama uygun hale getirmek); 
пользоваться чьей-л. поддержкой (desteğini arkasına almak); добиваться 
успехов во внешней политике (dış politikada başarı elde etmek); делать вид, что 
не понимают (anlamazlıktan gelmek); некоторые слои (bazı kesimler); сделать 
что-л. сферой влияния (etkinlik alanı haline getirmek); эффективность политики 
Турции в Африке (Türkiye’nin Afrika politikasının etkinliği); устранять 
препятствия на пути (yollardaki engelleri kaldırarak); приоткрывать двери 
(kapıları aralamak); чётко демонстрировать авторитет, силу, позицию Турции 
(Türkiye’nin itibarını, gücünü, vizyonunu somut olarak ortaya koymak); повышать 
авторитет Турции (Türkiye’nin itibarını arttırmak); в период по окончании 
холодной войны (Soğuk Savaş sonrası dönemde); придать устойчивый характер 
чему-л. (-ı kalıcı hale getirmek); печатные, визуальные и социальные СМИ 
(yazılı, görsel ve sosyal medya); выверенная вещательная политика (özenli yayın 
politikası); проводить устойчивую политику (istikrarlı politika gütmek); другими 
словами (başka bir deyişle); геополитические приоритеты (jeopolitik öncelikler); 
впасть в иллюзию (yanılsamaya kapılmak); круги из числа ястребов (savaş 
yanlısı çevreler); политика насилия (şiddet politikası); придавать большое 
значение историческим и культурным связям (tarihi ve kültürel bağları çok 
önemsemek); проводить политику по религиозному вектору (politikayı din 
eksenli yürütmek); тяжёлые последствия, результаты (ağır bilanço); быть 
автором решений (kararları sahiplenmek). 

Ödev 63. (опорная лексика) 
Tarihi şark meselesi (исторический Восточный вопрос); -e göz yummak 

(закрывать глаза на что-л.); Türkiye’ye diz çökertmek (поставить Турцию  
на колени); göz kamaştıran potansiyel (радующий глаз потенциал); çekim gücü 
(сила притяжения); her türlü güçlüğe göğüs germek (заслонять собой любую 
трудность); zorluklar karşısında yılmamak (не сломаться перед лицом 
трудностей); küresel kuşatmayı püskürtmek (отразить глобальное окружение); 
bilek güreşi (армрестлинг); -nın maskelerini indirmek (снять, сорвать с кого-л. 
маски); ahdi hukuk (договорное право); boyunduruk (ярмо, гнёт); zorbalık 
(насилие, гнёт, притеснение); fitne fesat (смута, раздоры, беспорядки). 

Ödev 64. Türkçe karşılıkları veriniz:  
Выдвигать на передний план, ставить во главу угла (öncelemek); терпеть, 

выдерживать Турцию (Türkiye’yi hazmetmek); взять на себя лидерство (liderliği 
üstlenmek); варварски убивать, уничтожать (barbarca öldürmek); негативный 
образ Турции (olumsuz Türkiye imajı); поставить на иллюзорную основу 
(hayalci temele oturtmak); брать во внимание чьё-л. влияние (-nın etkisini hesaba 
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katmak); подрывать надежды на мир (barış umutlarını baltalamak); выступать  
в роли трусливого зайца (korkak tavuk oyunu oynamak); рационализм 
(rasyonalite); когнитивный диссонанс (bilişsel uyumsuzluk); сохранение статус-
кво (statükoyu koruma); решительным образом (radikal bir şekilde); внешняя 
политика, ориентированная на экономические вопросы (ekonomi odaklı dış 
politika); повышать доверие со стороны инвесторов (yatırımcı güvenini 
artırmak); привлекать прямые иностранные инвестиции (doğrudan yabancı 
yatırım çekmek); быть в центре, в фокусе внимания (odak noktasında olmak); 
набирать очки (puan toplamak); таить в себе большую опасность (büyük tehlike 
barındırmak); обеспечить поле для диалога (diyalog ortamını sağlamak); 
подготовить почву для сотрудничества (işbirliğinin zeminini oluşturmak); резко 
отреагировать на критику (eleştirilere tepki göstermek); судопроизводство  
в разумные сроки (makul sürede yargılama); формировать повестку дня 
(gündemi belirlemek); преимущественно евроатлантические предпочтения 
(Avrupa-Atlantik odaklı tercihler); быть некомпетентным (yetersiz kalmak); 
уклоняться от того, чтобы ставить подпись (imza atmaktan çekinmek); занимать 
кресло (koltuğu işgal etmek); быть не в состоянии поспевать за кем-л. (-nin 
hızına ayak uyduramamak); отрываться от жизненных реалий (hayatın 
gerçeklerinden kopmak); государственное мировоззрение (bürokratik zihniyet); 
разворот на 180 градусов (‘u’ dönüşü); исторический Восточный вопрос (tarihi 
şark meselesi); закрывать глаза на что-л. (-e göz yummak); поставить Турцию на 
колени (Türkiye’ye diz çökertmek); радующий глаз потенциал (göz kamaştıran 
potansiyel); сила притяжения (çekim gücü); заслонять собой любую трудность 
(her türlü güçlüğe göğüs germek); не сломаться перед лицом трудностей 
(zorluklar karşısında yılmamak); отразить глобальное окружение (küresel 
kuşatmayı püskürtmek); армрестлинг (bilek güreşi); снять с кого-л. маски (-nın 
maskelerini indirmek); договорное право (ahdi hukuk); ярмо, гнёт (boyunduruk); 
насилие, гнёт, притеснение (zorbalık); смута, раздоры, беспорядки (fitne fesat). 

Ödev 65. (опорная лексика)  
Kararların oluşum süreci (стадия формирования решений); bilginin fazlalığı 

(избыток информации); yayılma hızı (скорость распространения); sağlıklı ve doğru 
veriler (надёжные и точные данные); süzgeçten geçirmek (отфильтровывать); ilgili 
devlet kurumları (компетентные госучреждения); itibar ajanlığı yapmak 
(заниматься имиджевыми вопросами); dirsek teması (тесная связь); ilgililerin 
hizmetine sunmak (предоставлять заинтересованным лицам). 

Ödev 66. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız: 
1. Düşünce kuruluşları nedir? 
Düşünce kuruluşları, ülkelerin atacağı siyasi adımlar ve vereceği kararların 

oluşum süreçlerinde yöneticilere isabetli ve gerçekçi hamleler belirleyebilmeleri 
amacıyla çeşitli öngörülerde bulunan ve veriler derleyen araştırma merkezleridir. 

2. Bir düşünce kuruluşu hangi alanda faaliyet gösterebilmektedir? 
Bir düşünce kuruluşu konumlandığı ülkenin iç ve dış siyasetinde yol gösterici 

tavsiyelerde bulunabileceği gibi eğitim, sağlık, turizm gibi daha dar politik 
mecralara da el atabilir. 
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3. Günümüz dünyasında niçin devlet yöneticileri açısından en uygun 
kararları alabilmek geçmişe kıyasla daha zor hale gelmektedir? 

Günümüz dünyasında bilginin fazlalığı ve yayılma hızı göz önünde 
bulundurulduğunda devlet yöneticileri açısından ilgili alanda sağlıklı ve doğru 
verilerle en uygun kararları alabilmek geçmişe kıyasla daha zor hale gelmektedir. 

4. Hangi güçlükler düşünce kuruluşlarının ortaya çıkmasına neden 
olmuştur? 

Uluslararası gelişmeler, çeşitli kurumlar tarafından yayınlanan raporlar, 
istatistiksel veriler ve istihbarat tutanakları gibi ülke içi ya da dışından gelen çok 
sayıda bilginin süzgeçten geçirilerek doğru bir şekilde değerlendirilmesindeki 
güçlükler düşünce kuruluşlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

5. Düşünce kuruluşları neler yapabilmektedirler? 
Düşünce kuruluşları, yönlendirmeleri ile ülkeleri savaşlara sokup 

çıkarabiliyor, yetkili oldukları şirketlerin yatırım politikalarını şekillendirebiliyor; 
bir markanın yada siyasi partinin doğuşunu ve batışını yönetebiliyorlar. 

Bu kuruluşlar uzman oldukları politik alanlarda yürüttükleri araştırma 
faaliyetleri neticesinde ilgili devlet kurumlarına çeşitli raporlar sunarak ya da 
önerilerde bulunarak bilimsel açıdan en doğru kararların alınabilmesi yönünde algı 
yaratmaya çalışmaktadırlar. 

6. Düşünce kuruluşlarına niçin komplo üreten merkezler derler? 
Bu kuruluşlar genel olarak istihbarat örgütlerini besleyen beyaz casuslardır ve 

itibar ajanlığı yaparlar. 
7. Düşünce kuruluşları hangi birimler ile yakın ve sıcak bir temas içinde 

bulunmaktadırlar? 
Aynı zamanda her birinin Siyaset, Bürokrasi, Diplomasi, Askeriye ve 

Güvenlik uzmanları, İstihbarat elemanları, Üniversite, Media, Sanat, STK ve iş 
dünyası, kamuoyu araştırma şirketleri ile yakın ve sıcak bir temas içinde 
bulunduklarını unutmamak gerekir. 

8. Türk Düşünce Kuruluşları, gelişmişlik seviyesine göre hangi durumda 
olmaktadır? 

Türkiye’de çok eski bir geçmişe sahip olmayan Türk Düşünce Kuruluşları, 
gelişmişlik seviyesine göre maalesef İsrail’in, Mısır’ın, Ürdün’ün ve hatta Filistin’in 
gerisinde kalmış durumda. 

9. Bu yapılar kimin kontrol, himaye ve yönlendirmesi altında? 
Bu yapılar dünyanın neresinde olursa olsun, %95 oranında ABD ve AB’nin, 

doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol, himaye ve yönlendirmesi altında. 
Ödev 67. (опорная лексика)  
Bilinç uyandırmak (формировать понимание); güvenilir bilginin kaynağı 

(источник надёжной информации).  
Ödev 68. Aşağıdaki röportajda tercümanlık yapınız:  
1. Мозговые центры, которые в США являются очень 

распространёнными настолько, что это может быть названо отдельной 
отраслью, не настолько хорошо известны в Турции. Один из влиятельных 
из них — SETA (Фонд политических, экономических и социальных 
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исследований) — осуществляет деятельность в различных сферах. Наш 
сегодняшний гость — главный координатор турецкого Фонда 
политических, экономических и социальных исследований (SETA) 
Бурханеттин Дуран.  

Господин Дуран, мозговые центры — это не очень 
распространённые в нашей стране организации. В каких сферах 
задействована SETA? Как вы можете вкратце прокомментировать 
методы работы SETA? 

(Amerika’da sektör denilebilecek düzeyde yaygın olan düşünce kuruluşları, 
Türkiye’de çok fazla bilinmiyor. Bunlardan en etkili olanı SETA (Siyaset, Ekonomi 
ve Toplum Araştırmaları Vakfı), birçok alanda çalışmalarını gerçekleştiriyor.  

Bugün misafirimiz SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran.  
Sayın Duran! Düşünce kuruluşları ülkemizde çok yaygın olmayan kuruluşlar. 

SETA hangi alanlarda çalışıyor ve çalışma usulünü nasıl özetlersiniz)? 
2. Когда говорят «мозговой центр», то как это должен понимать 

рядовой читатель? В чём отличие от университета? 
(Düşünce kuruluşu deyince ortalama bir okur ne anlamalı, üniversiteden farkı 

nedir)? 
3. Кто готовит данные доклады, профессура или журналисты? С кем 

Вы работаете? 
(Bu raporları hazırlayanlar akademisyenler mi yoksa gazeteciler mi? 

Kimlerle çalışıyorsunuz)? 
4. С какой или какими причинами Вы связываете недостаточное 

количество мозговых центров в Турции — недостатком человеческих 
ресурсов, скудностью мысли или причинами материального характера? 

(Türkiye’deki düşünce kuruluşlarının azlığını insan kaynağı, düşünce fakirliği 
ve maddi nedenlerden hangisine ya da hangilerine bağlarsınız)? 

5. То есть мозговые центры преимущественно функционируют 
около властных структур? 

(Genelde iktidarların etrafında mı çalışma yapar düşünce kuruluşları)? 
6. Есть ли какая-либо связь между нашими нынешними мозговыми 

центрами и культурой «вакуфов», которые в Османский период достигли 
пика? И если есть, то в чём она заключается? 

(Bizim düşünce kuruluşlarımız ile Osmanlı’da zirveye ulaşan vakıf medeniyeti 
arasında bir bağ var mı, varsa nasıl bir bağ var)? 

7. В наши дни какова позиция мусульман по отношению к мозговым 
центрам на Западе?  

(Günümüzde Batı’daki düşünce kuruluşlarına karşı Müslümanların durumu 
nedir)? 

8. На Западе и особенно в США встречаются мозговые центры, чей 
бюджет может соотноситься с бюджетом ряда небольших государств. 
Насколько это правильно, и откуда берутся эти средства? 

(Batı’da özellikle ABD’de bazı küçük devletlerin bütçelerine denk gelebilecek 
düşünce kuruluşlarından söz ediliyor. Bu ne kadar doğru ve bu finans nasıl 
sağlanıyor)? 
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9. То есть данные мозговые центры находятся на службе тех, кто 
платит деньги, обеспечивая их экономические, политические, 
религиозные и военные цели? 

(Bu düşünce kuruluşları parayı verenlerin iktisadî, siyasî, dinî ve askerî 
amaçlarına hizmet için mi var)? 

10. Когда речь заходит о мозговых центрах, как правило, на ум 
приходят такие вопросы, как внешняя политика и энергетика. Почему не 
появляется достаточного количества мозговых центров, 
специализирующихся в таких сферах, как религия, наука, сельское 
хозяйство, окружающая среда, вопросы питания, здравоохранение, СМИ, 
коммуникация и т.д.? 

(Düşünce kuruluşu denilince genellikle dış politika ve enerji gibi konular akla 
geliyor. Dinî, ilmî, ziraat, çevre, beslenme, sağlık, medya, iletişim gibi alanlarda 
münhasır düşünce kuruluşları neden pek çıkmıyor)? 

11. Одним словом, необходимо создать условия для обеспечения 
разнообразия мозговых центров. Что это может нам дать? 

(Sözün kısası düşünce kuruluşlarının çeşitlenmesi için gereken ortam 
sağlamak gerek. Bu da bize neyi getirir?) 

Ödev 71. Aşağıdaki savları değerleniriniz: 
3. “Siyasal rejimler ve bunların dış politikayı etkilemesi” konusunu  çarpıcı 

misallere dayalı olarak değerlendiriniz:  
(Siyasal rejimlerin dış politikayı etkilemesinde çok önemli örnekler göze 

çarpar. Bir zamanlar diktatör rejimlerin hakimiyeti altındaki Irak, Libya ve Mısır 
rejimi gereği dış politikasını sert bir  biçimde ortaya koymaktaydı. Bu ülkeler dış 
devlet müdahalesine kesinlikle karşı idiler. Ancak ne var ki dış politikada güç 
unsurları değişimi bu ilkeye son vermiştir. Yine Kuzey Kore’ye baktığımızda 
Komünist rejimin etkisi ile dış politika kavramı dahi anılmamaktadır. Çünkü bu 
rejimin özelliğine göre dış ülke ile temas kurulamaz ve ülkeye giriş çıkış yapılamaz. 
İşte tüm bu kapsamından dolayı siyasal rejimler dış politikayı etkiler). 

Ödev 73. (опорная лексика)  
Veda konuşması (прощальная речь); komplo teorisi (теория заговора); 

bilim kurgu filmi (научно-фантастический фильм); tekel durumda olmak (быть 
монополистом); ihaleleri almak (выиграть тендер); kulis faaliyeti (закулисная 
деятельность); bütçenin savunmaya ayrılması (выделение бюджета на оборону); 
motivasyon şekillendirmek (формировать мотивацию). 

Ödev 74. (опорная лексика)  
Çarpıcı itiraf (громкое признание); sürpriz çıkış (неожиданное жёсткое 

заявление); sitem etmek (упрекать); çıbanbaşı ülke (непредсказуемая страна); 
emir eri (ординарец); demir yumrukla saldırma (удар железным кулаком); 
istikrarsızlaştırıcı faaliyletler (дестабилизирующая деятельность). 

Ödev 75. (опорная лексика)  
İlgi alanları (сферы интересов); tabloyla karşılaşmak (сталкиваться  

с картиной, ситуацией); sınırlı savaşlar (локальные войны); Küba’daki füzeler 
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sorunu (Карибский кризис); yapısal nitelik kazanmak (приобрести структурный 
характер); kurumsallaşma (институализация); düzenli silahlı kuvvetler 
(регулярные вооружённые силы); ülkelerin kuruluşunun hamurunda (в основе 
создания стран).  

Ödev 76. (опорная лексика)  
Kopma noktası (точка обрыва); basın özgürlüğü (свобода прессы); sahadaki 

durum (ситуация «на земле»); ilişkileri normalleştirme retoriği (риторика, 
направленная на нормализацию отношений). 

Ödev 76. Yukarıdaki modellere dayalı olarak Türkçe tamamlayınız:  
1. Suriye ile yaşanan krizde, sürecin kopma noktasına kadar gelmesinde AK 

Parti hükümetinin mevcut kararların arkasında durduğu ve kararları sahiplendiği 
görüşüne ulaşılmaktadır.  

2. İngiliz Times gazetesinde yayınlanan yazıda, Erdoğan’ın medya üzerindeki 
tam kontrolüne rağmen Başkanlık seçimleri öncesinde rakiplerinin gölgesinde 
kaldığı görüşüne yer verildi.  

3. Times’ın haberine göre uzmanlar, Erdoğan’ın kalemşoru Erol Olçok’un 
hayatını kaybetmesinin, “markasının çökmesinde” etkili olduğu görüşünü dile 
getirdi.  

4. Yunanistan’da iktidarda bulunan Yeni Demokrasi Partisi’nin Atina 
milletvekili Angelos Syrigos, bugün Kathimerini gazetesinde yayınlanan 
makalesinde Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının 
Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını engelleyebilecek bir duvar olduğu 
görüşünde ısrarlı. 

5. Türkiye Cumhurbaşkanı, basın özgürlüğüne ilişkin olarak, “gazetecinin 
sınırının Cumhurbaşkanı’nın sınırının başladığı yer olduğu; Cumhurbaşkanı’nın 
özgürlük sınırı nereye kadarsa, gazetecinin de ancak oraya kadar gelebileceği, ondan 
daha ileriye gidemeyeceği” görüşünü savundu. 

6. Erdoğan, “Ülkemizde üretimi mümkün olan hiçbir işin dışarıdan 
getirilmesine müsaade edemeyiz” görüşünü dile getirdi. 

7. Almanya’nın davetiyle Berlin’de düzenlenen Libya Konferansı’nın 
ardından dünya kamuoyunun dikkatlerini sahadaki duruma çeken güvenlik analisti 
Metin Gürcan’a göre Ankara açısından Berlin Konferansı’nın kazanım, kayıp ve 
riskleri var. Net kazanımın Yunanistan’ın Berlin’e davet edilmemesi olduğu 
görüşündeki Gürcan, böylelikle Libya meselesinin AB’nin meselesi haline 
getirilmemiş olduğunu savundu. 

8. Ankara’nın Libya meselesini ikili ilişkiler şeklinde götürmek istediğini 
belirten Gürcan, AB’nin bu mevzudan uzak kalmasının Türkiye’nin avantajına 
olacağı görüşünü aktardı. 

9. Ankara’nın Mısır ve İsrail ile ilişkileri normalleştirme retoriğine dikkat 
çeken Gürcan, Ankara’dan bu konuda somut adımların gelebileceği görüşünü 
aktardı. 

10. Türkiye’nin yerel seçimleri dünya basınında: Erdoğan’ın güç kaybettiği 
görüşleri ön planda. 

11. Fransa’da yapılan bir ankette, halkın yarısından fazlası, Macron’un 
2022’de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olursa yeniden 
seçilemeyeceği görüşünü paylaştı. 
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Ödev 77. (опорная лексика)  
Köklü tarihimiz (уходящая корнями в прошлое история); köken, ırk, 

mezhep, inanç ayrımı yapmadan (не делая различий по происхождению, расе / 
веросповеданию, верованию); telakki etmek (воспринимать, считать); hoşgörü, 
saygı ve adaletin, birlik ve beraberliğin temeli (основа толерантности, уважения 
и справедливости, единства и единения); barış içinde bir arada yaşamak (мирно 
сосуществовать). 

Ödev 78. (опорная лексика)  
Deprem kuşağı (сейсмический пояс); kıyamet günü (Судный день); 

yalanlara, çarpıtmalara sarılmak (поддаваться на ложь и искажение); ortak kader 
(общая судьба). 

Ödev 79. Türkçe tamamlayınız, tercüme ediniz:  
1. Batının söyledikleriyle yaptıklarının arasındaki tutarsızlıkları ‘iki yüzlülük’ 

olarak nitelendiren İran Cumhurbaşkanı, ‘Batılı olmayan ülkelerin’ de bu durumun 
(bilincinde olduklarını) belirtti. 

2. Biz Türkiye olarak, AB sürecindeki üyelik görüşmelerimizin bundan sonra 
da zorlu (geçeceğinin bilincindeyiz). 

3. Avrupa Politika Analiz Merkezi (CEPA) Stratejik Araştırmalar Bölümü’nün 
başkanlığını yürüten Hodges, “S-400’ler Türkiye’nin tercihi olabilir ama bunu 
yaparken bir bedel ödemek zorunda (olduğunun da bilincinde) olmalı” dedi. 

4. Artık bundan sonra görev bize düşüyor, ülkede tekrar bir darbe ortamının 
oluşmaması için bizim ağır bir (sorumluluk taşıdığımızın bilincindeyiz) ve sizin 
güveninizi asla boşa çıkarmayacağız. 

5. Türkiye, Ortadoğu, Kafkasya, Karadeniz, Hazar Denizi ve Akdeniz 
bölgelerinde enerji güvenliği ve ulaşım alanlarında avantajlara sahiptir. Bu 
avantajını uygun şekilde değerlendirerek bölgesinde etkin rol oynama çabalarını 
sürdürmeli ve bu politikalardan elde edeceği sonuçların AB’ye katılma sürecinde 
önemli (siyasi kozlar oluşturacağının bilincinde) olmalıdır. 

6. Kavramsal açıdan, her şeyden önce, güvenlik konularında devletlerin 
ağırlığının azaldığını, buna karşılık BM, NATO, AB ve AGİT gibi uluslararası 
örgütlerin ağırlığının ise (arttığının bilincine) varmalıyız. 

7. Küresel düzeyde istikrar ve güvenlik konusunda referans noktası olarak 
kabul edilen Amerika Birleşik Devletleri dahi bundan sonra tek başına (iş 
göremeyeceğinin bilincindedir). 

(опорная лексика)  
İki yüzlülük (двуличие); AB sürecindeki üyelik görüşmeleri (переговоры о 

вступлении в ЕС); bedel ödemek (заплатить цену); güveni boşa çıkarmak  
(не оправдать доверие); politikadan sonuçlar elde etmek (получать дивиденды  
от политики); siyasi kozlar (политические козыри); referans noktası (точка 
отсчёта, ориентир). 

Ödev 80. Türkçe söyleyiniz:  
1. Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen marka olan Tesla’nın kurucusu 

Türkiye’ye geldi. 
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2. Son dönemde halkımızın sıkıntıya düştüğü bazı sorunlar var. Yani halkın 
sorunları dediğiniz zaman akla ilk gelen şey, çevre ve temizliktir. 

3. Avrupa’da ‘İslamofobi’ denildiğinde akla gelen ilk lider isimlerinden biri 
kimdir? — İslamofobi, ırkçılık, mülteci karşıtlığı, sağ popülizm denince akla gelen 
ilk isimlerden biri Macaristan Başbakanı. 

4. Bugün ülkemizde gezilip görülmesi gereken şehirler denildiğinde ilk akla 
gelenler arasında Eskişehir yer alıyor. Uluslararası tanıtımını da yeterli düzeyde 
gerçekleştirdiğimizde inanıyorum ki burası yabancı misafirlerimiz için de ana 
destinasyonlardan biri olacaktır. 

5. Tipik Türk kadını denince akla ilk gelen unsurlar ailesini çekip çeviren, dik 
duruşlu ve çalışkan olmalarıdır. Peki, tipik Türk kadını denince sokaktaki vatandaş 
ne düşünüyor? // (https://www.youtube.com/embed/H2Kui-K6g3s) 

Ödev 82. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Стадия формирования решений (kararların oluşum süreci); избыток 

информации (bilginin fazlalığı); скорость распространения (yayılma hızı); 
надёжные и точные данные (sağlıklı ve doğru veriler); отфильтровывать 
(süzgeçten geçirmek); компетентные госучреждения (ilgili devlet kurumları); 
заниматься имиджевыми вопросами (itibar ajanlığı yapmak); тесная связь 
(dirsek teması); предоставлять заинтересованным лицам (ilgililerin hizmetine 
sunmak); формировать понимание (bilinç uyandırmak); источник надёжной 
информации (güvenilir bilginin kaynağı); прощальная речь (veda konuşması); 
теория заговора (komplo teorisi); научно-фантастический фильм (bilim kurgu 
filmi); быть монополистом (tekel durumda olmak); выиграть тендер (ihaleleri 
almak); закулисная деятельность (kulis faaliyeti); выделение бюджета  
на оборону (bütçenin savunmaya ayrılması); формировать мотивацию 
(motivasyon şekillendirmek); громкое признание (çarpıcı itiraf); неожиданно 
жёсткое заявление (sürpriz çıkış); упрекать (sitem etmek); непредсказуемая 
страна (çıbanbaşı ülke); ординарец (emir eri); удар железным кулаком (demir 
yumrukla saldırma); дестабилизирующая деятельность (istikrarsızlaştırıcı 
faaliyletler); сферы интересов (ilgi alanları); сталкиваться с картиной, ситуацией 
(tabloyla karşılaşmak); локальные войны (sınırlı savaşlar). 

Ödev 83. (опорная лексика) 
Mesafeli duruş sergilemek (занимать дистанцированную позицию). 
Ödev 84. Eşanlamlı karşılıkları veriniz, Rusça karşılıklarını veriniz:  
Politika kararlaştırmak (belirlemek, tayin etmek / определять политику); 

tehdit (gözdağı / угроза); bürokrat (kırtasiyeci / бюрократ); kıstas (ölçüt, kriter  / 
критерий, мерило); korumacılık (himayecilik / протекционизм); yadsımak (inkâr 
etmek / отрицать, не признавать); olayları haberleştirmek (aydınlatmak / 
освещать события); eş zamanlı (aynı zamanda oluşan; senkronik / синхронно, 
одновременно); glasnost (açıklık politikası / гласность); kışkırtmak (provoke 
etmek / провоцировать, подстрекать); politika gerçekleştirmek (uygulamak / 
проводить политику); politika yüceltmek (idealize etmek / идеализировать, 
возвышать политику); politika sürdürmek (devam ettirmek / продолжать 
проводить политику); politika yürütmek (izlemek / проводить политику); 
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politika oluşturmak (dizayn etmek / формировать политику); politika eleştirmek 
(tenkit etmek / критиковать политику); hadise (olay / событие, происшествие); 
zedelemek (zarar vermek / наносить ущерб, причинять вред); prestij (saygınlık / 
престиж, уважение); akâmete (başarısızlığa, sonuçsuzluğa) uğratmak (сорвать 
какие-л. действия); manivela (kaldıraç / рычаг); menfi (olumsuz, negatif / 
отрицательный, негативный); konsensüs (uzlaşma / консенсус); selâhiyet (yetki / 
полномочие); vehim (kuruntu / подозрение, сомнение, необоснованный страх); 
reşit (ergin / зрелый, совершеннолетний); vâkıa (olgu / факт, событие, 
происшествие); çok uluslu şirket (küresel şirket / транснациональная 
корпорация); ademimerkeziyet (desantralizasyon, ademimerkezileştirilme / 
децентрализация); koruyucu (hami / покровитель); zafiyet (zarar görebilirlik / 
уязвимость); mesuliyet (sorumluluk / ответственность); telakki etmek (algılamak 
/ воспринимать, считать); münazara (tartışma / диспут, спор). 

Ödev 85. Türkçe karşılıkları veriniz:  
Карибский кризис (Küba’daki füzeler sorunu); приобрести структурный 

характер (yapısal nitelik kazanmak); институализация (kurumsallaşma); 
регулярные вооружённые силы (düzenli silahlı kuvvetler); в основе создания 
стран (ülkelerin kuruluşunun hamurunda); точка обрыва (kopma noktası); свобода 
прессы (basın özgürlüğü); ситуация «на земле» (sahadaki durum); риторика, 
направленная на нормализацию отношений (ilişkileri normalleştirme retoriği); 
уходящая корнями в прошлое история (köklü tarihimiz); не делая различий по 
происхождению, расе, веросповеданию, верованию (köken, ırk, mezhep, inanç 
ayrımı yapmadan); воспринимать, считать (telakki etmek); основа 
толерантности, уважения и справедливости, единства и единения (hoşgörü, 
saygı ve adaletin, birlik ve beraberliğin temeli); мирно сосуществовать (barış 
içinde bir arada yaşamak); сейсмический пояс (deprem kuşağı); Судный день 
(kıyamet günü); поддаваться на ложь и искажение (yalanlara, çarpıtmalara 
sarılmak); общая судьба (ortak kader); двуличие (iki yüzlülük); переговоры о 
вступлении в ЕС (AB sürecindeki üyelik görüşmeleri); заплатить цену (bedel 
ödemek); не оправдать доверие (güveni boşa çıkarmak); получать дивиденды от 
политики (politikadan sonuçlar elde etmek); политические козыри (siyasi kozlar); 
точка отсчёта, ориентир (referans noktası); занимать дистанцированную 
позицию (mesafeli duruş sergilemek). 

Ders 2(5) 
1.1. Uluslararası ilişkilere genel bakış (опорная лексика) 
“Uluslar arası” kavramının anlamını genişletmek (расширить рамки 

понятия «международный»); devletler arasındaki siyasal etkileşim (политическое 
взаимодействие между государствами); köklü Osmanlı geleneği üzerine 
kurulmak (строиться на прочных османских традициях); dış politikanın 
çerçevesini çizmek (очерчивать рамки внешней политики). 

1.2. Uluslar arası ilişkilerin aktörleri (опорная лексика) 
Bağımsız karar almak (принимать суверенное решение); dağılma sürecine 

girmek (вступить в стадию распада, роспуска); kamuoyunu harekete geçirmek 
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(мобилизовывать общественное мнение); gönüllü kuruluşlar (волонтёрские 
организации); uluslar arası hukukun muhatabı (источник, субъект международного 
права); işbirliği gereksiniminden doğmak (возникать вследствие необходимости в 
сотрудничестве); benzer çıkarları paylaşmak (разделять схожие интересы); yatırım 
faaliyetleri sürdürmek (осуществлять инвестиционную деятельность); yıllık 
ortalama satışları (среднегодовой объём продаж). 

Ödev 4. Aşağıdaki kavramların açıkladığı ifadeyi söyleyiniz: 
1. Uluslar arası ilişkiler. 
2. Uluslar arası politika.  
3. Uluslar arası hukuk. 
4. Aktör. 
5. Uluslar arası örgütler.  
6. Uluslar arası sistem.  
7. Diplomasi. 
Ödev 6. Aşağıdaki konular üzerinde sunum yapınız: 
1. 1999 Marmara Depremi nedir? 
1999 yılında 16 Ağustos’u 17 Ağustos’a bağlayan gece meydana gelen 7.4 

büyüklüğündeki yer sarsıntısı, Türkiye tarihinin en büyük ikinci depremi olarak 
kayıtlara geçti. Merkez üssü Gölcük olan deprem, Marmara Bölgesi’nin genelinde 
hissedildi. 

Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kırılmasıyla meydana gelen deprem, İstanbul, 
Bolu, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da can ve mal kaybına neden oldu. 

Deprem nasıl oldu? 
Türkiye’nin kuzey bölgelerden boydan boya geçen Kuzey Anadolu Fay 

Hattı’nın batı bölümünde meydana gelen deprem, 17 Ağustos 1999 Salı günü saat 
03:01’de başladı ve 45 saniye sürdü.  

Depremin merkez üssü İzmit’in Gölcük ilçesi olarak açıklandı. Büyüklüğü de 
Richter ölçeğine göre ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından 7.6; 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından ise 7.8 olarak ölçüldü.  

Bununla birlikte, bugün genel olarak depremin büyüklüğü, ilk yapılan 
açıklamalarda duyurulan 7.4 olarak kabul ediliyor ve bu ölçü kullanılıyor.  

17 Ağustos depreminden yaklaşık 3 ay sonra, bu kez 12 Kasım’da yine Kuzey 
Anadolu Fay Hattı üzerinde merkez üssü Düzce olan bir başka deprem daha 
meydana geldi. 7.2 büyüklüğünde olan ve 30 saniye süren Düzce Depremi’nde 845 
kişi hayatını kaybetti. 

3 ay içerisinde meydana gelen büyüklüğü 7’nin üstündeki bu iki deprem, 
Türkiye’deki riskin ve özellikle de İstanbul’un güneyinden geçen fay hattında 
meydana gelmesi beklenen kırılmaya karşı alınacak önlemlerin daha fazla 
tartışılmasına neden oldu. 

Depremde kaç kişi hayatını kaybetti, ne kadar bina hasar gördü? 
17 Ağustos Depremi, gerek nüfus yoğunluğu gerekse de ekonomik faaliyet 

açısından Türkiye’nin en önemli bölgesini etkiledi. 
Resmi rakamlara göre, depremde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 

kişi de yaralandı. 5 bin 840 kişi de kayboldu.  
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Ancak bölge halkı, can kaybının çok daha yüksek olduğunu öne sürüyor. 
Resmi olmayan kaynaklar, can kaybının 50 bin civarında olduğunu iddia ediyor. 

İzmit Körfezi’nin güneyinde bulunan Gölcük, Değirmendere ve Karamürsel 
gibi bazı yerlerde sahile yakın kısımların depremle birlikte deniz sularının altında 
kalması can kaybı ve hasar tespitini zorlaştıran en önemli unsur olarak gösteriliyor. 

Başbakanlık Kriz Merkezi’nin depremden birkaç ay sonra yaptığı açıklamaya 
göre, en fazla can kaybı yaklaşık 4 bin 500 kişi ile Gölcük’te oldu. Kocaeli’nde 
kayıtlara geçen can kaybı 4 bin olurken, Yalova ve Sakarya’da ise yaklaşık 2 bin 
500’er kişi hayatını kaybetti. Depremin etkilediği İstanbul’un Avcılar ilçesinde ise 
976 kişi yaşamını yitirdi. 

Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nun 
Temmuz 2010’da yayımladığı raporda, depremde 364 bin 905 konut ve işyerinin 
yıkıldığı ya da çeşitli düzeylerde hasar gördüğü belirtildi. 

Can kayıplarının önemli bir bölümü binaların yıkılması ya da ağır hasar 
almasının sonucuydu.  

Jeoloji Mühendisleri Odası, 1999 yılında yayımladığı raporda, can kaybını 
artıran en önemli 3 unsuru şöyle sıraladı: 

Depremin ekonomik etkileri neler oldu? 
17 Ağustos Depremi, ekonomi üzerinde de çok ciddi olumsuz etkiler yarattı. 

Farklı kurumların yaptığı hesaplamalara göre, depremin ekonomik maliyeti 12 ile 
20 milyar dolar arasında değişiyor. 

Bu maliyeti Devlet Planlama Teşkilatı 15-19 milyar dolar, Dünya Bankası da 
12-17 milyar dolar, Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) ise 17 milyar 
dolar olarak hesaplıyor.  

Depremin ardından özellikle yeniden yapılanma çalışmaları nedeniyle dış 
kaynak ihtiyacı artarken, sanayi bölgesinde bir süre üretim faaliyetlerine ara 
verilmesi de ekonominin küçülmesine neden oldu.  

Türkiye’nin en büyük petrol rafinerisi TÜPRAŞ’ta çıkan yangın günlerce 
sürdü.  

Bazı araştırmalar, 1999 depreminin yarattığı etkinin 2001’de ekonomik 
krizinin çıkmasında etkili olan nedenler arasında yer aldığını gösteriyor. 

Depremden sonra neler yaşandı? 
Depremin yarattığı ilk şokun atlatılmasının ardından ilk etapta arama-

kurtarma faaliyetlerine, bir süre sonra da enkaz kaldırma çalışmalarına odaklanıldı. 
Kızılay ve Sivil Savunma Birlikleri gibi kamu oluşumlarının yanı sıra Arama 

Kurtarma Timi (AKUT) gibi özel ve gönüllü gruplar da yardım çalışmalarında faal 
rol oynadı. Ayrıca, İngiltere, Yunanistan, ABD ve Japonya başta olmak üzere çok 
sayıda ülkeden yardım görevlisi geldi. 

O dönemde Demokratik Sol Parti (DSP), Anavatan Partisi (ANAP) ve 
Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) oluşturduğu koalisyon hükümetine depremin 
vurduğu yerlere yardım ekipleri ve malzemesi göndermekte geç kaldığı yönünde 
ağır eleştiriler yöneltildi.  

Bazı yerlere kurtarma ekiplerinin ulaşması günler sürdü. Bazı noktalarda 
enkaz kaldırma çalışmaları aylarca devam etti.  
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17 Ağustos’un ardından deprem konusu Türkiye’nin en önemli gündem 
maddesi haline geldi. 

Bülent Ecevit başbakanlığındaki hükümet, gerek deprem sonrası yardım ve 
kurtarma çalışmalarında kullanılmak gerekse de depremin yarattığı ekonomik 
zararın etkilerini gidermek için bir dizi yasal düzenleme yürürlüğe koydu. Yapılan 
düzenlemeler arasında şunlar yer aldı: 

• Başta Özel İletişim Vergisi olmak üzere bir dizi yeni vergi getirildi ve 
bu vergilerin çok büyük bir kısmı halen yürürlükte bulunuyor. 

• 20 bilim insanı ve araştırmacıdan oluşan Ulusal Deprem Konseyi 
kuruldu ancak bu Konsey 2007 yılında lağvedildi. 

• İstanbul’un birçok noktasına deprem konteynerleri yerleştirildi ve 
toplanma alanları belirlendi. Belirlenen toplanma alanlarının büyük bir bölümü daha 
sonra imara açıldı. 

• Deprem sigortası zorunlu hale getirildi. 
• Türkiye genelinde arama-kurtarma ekiplerinin sayısı artırıldı. 
• İmar yasalarında bir dizi değişiklikler yapıldı. Depremin ardından 

yapıların depreme dayanıklılık esasları ve denetim kuralları değiştirildi. 2007, 2012 
ve son olarak 2019 yılında yönetmeliklerde ciddi değişikliklere gidildi. 

Açılan davalar nasıl sonuçlandı? 
Depremin ardından 170 kamu görevlisi hakkında görevi ihmal suçlamasıyla 

dava açıldı. Bu kişilerin bazıları görevden uzaklaştırılırken, bazı davalar da zaman 
aşımı nedeniyle düştü. 

Ayrıca yıkılan ya da zarar gören binaların müteahhitleriyle ilgili 2 bin 100 
dava açıldı. Ancak bu davalarda verilen hükümler ertelendi veya zaman aşımı 
nedeniyle düştü. 

Yalova’da inşa ettiği binaların önemli bir kısmı çöken ve 200’ye yakın insanın 
hayatını kaybetmesine neden olan müteahhit Veli Göçer’le ilgili yargı süreci sembol 
davaya dönüştü. Göçer, 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 7,5 yıl hapis yattıktan 
sonra 2011’de tahliye oldu ve geçen yıl kurduğu şirketle yeniden inşaat sektöründe 
faaliyet göstermeye başladı. 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-49322860 
2. Yaser Arafat kimdir?  
Yaser Arafat, 4 Ağustos 1929 tarihinde Mısır’da doğdu. Kahire 

Üniversitesi’nde öğrenim gördü. 1967 Arap-İsrail Savaşı’nın ardından Mısır 
heyetinin bir üyesi olarak Sovyetler Birliği’ne gitti. 1958 yılında da El Fetih 
örgütünü kurdu. 

Örgütün, İsrail topraklarına düzenlediği vur-kaç eylemlerinde de bizzat yer 
aldı. 1967 Arap-İsrail Savaşı’nın ardından da Mısır heyetinin bir üyesi olarak 
Sovyetler Birliği’ne gitti. 

Filistin Kurtuluş Örgütü’nün başına geçmesi üzerine de Ürdün’de 
çalışmalarını sürdürdü. Ancak Filistin’li grupların disiplinsizliği ülkede 
karışıklıklara yol açtı. Bunun üzerine Arafat, örgütüyle birlikte Lübnan’a taşınmak 
zorunda kaldı. Fakat bu durum ülkede etnik dengeleri bozdu. Patlayan iç savaş, 
yıllarca sürdü ve İsrail, kargaşa içindeki Lübnan’ı işgal etti. Daha sonra 1988 
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yılında Filistin Devleti’nin kurulduğunu ilan eden Yaser, bir ay sonra İsrail’in, 
‘güvenlik içinde var olma hakkını tanıdıklarını’ ve ‘teröre karşı olduğunu’ söyledi. 
Bu açıklamadan sonra Amerikan yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü’nü, Ortadoğu 
sorununun taraflarından biri olarak tanıdığını ilan etti. 

Beyaz Saray’ın zoruyla da Ortadoğu barışı için görüşmeler başladı. Oslo’da 
varılan, Washington’da imzalanan anlaşmayla, İsrail Başbakanı İzak Rabin ile 
Filistin lideri Yaser Arafat, Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü. Arafat, eskiden 
gizlice girdiği Gazze’ye, bu kez, Filistin yönetiminin başkanı olarak 
taşındı. Parkinson hastalığı ile de mücadele eden Yaser, 11 Kasım 2004 tarihinde 
Paris’te hayatını kaybetti. 

https://www.yeniakit.com.tr/kimdir/Yaser_Arafat 
3. El-Fetih nedir? 
İsrail işgaline karşı kurulan örgüt, direnişin bir simgesi haline geldi. Oslo 

süreci itibariyle İsrail hakkındaki ilgili tavrını yumuşattı. 
Fetih Hareketi, 1956 yılında Mısır’a yönelik üçlü saldırının ve İsrail’in Gazze 

Şeridi’ni işgalinin etkisiyle 1950’lerin sonunda ve 1960’ların başında kuruldu.  
Fetih hareketinin kurulması düşüncesinin temeli, ‘Halkçı Direniş Cephesi’ 

deneyimine dayanıyor. Bu cephe Müslüman Kardeşler ve Baasçılar arasında İsrail’in 
1965’te Gazze Şeridi’ni işgali sırasında kurulmuş kısa ömürlü bir ittifak oldu. 

Halkçı Direniş Cephesi’nin 12 üyesi Gazze’de bir araya geldiler ve Filistin’de 
bir cephe organize etme planı belirlediler. Fetih 1961’deki son şekliyle, 35 veya 40 
Filistin örgütünün çoğunluğunun birleşiminin sonucu oldu. Bu Filistin örgütleri 
Kuveyt’te kendiliğinden oluşmuş, Katar ve Suudi Arabistan’da kurulan, Mahmud 
Abbas (Ebu Mazin), Muhammed Yusuf En Neccar ve Kemal Advan’ın liderliğini 
çektiği harekete entegre olmuşlardı. Bu isimler Fetih hareketinin merkez yürütme 
konseyi üyesi oldular. Son ikisi Beyrut’ta 1973 yılında İsrail güçlerince öldürüldü. 

Kuruluş 
Fetih, üslerini 1962’de Cezayir’de ve 1964’te Suriye’de kurmaya başladı. 

Askeri kanadı ‘fırtına’ tamamlandı, Batı Şeria, Gazze, Suriye ve Lübnan’daki 
mülteci kamplarında ve hatta ABD’de yüzlerce hücreye varacak kadar genişledi. 
Hareket 1965 yılında silahlı mücadelesine başladı, İsrail’e komşu ülkelerin dayattığı 
çembere rağmen askeri faaliyetlerini sürdürdü. 

1966 sonunda ve 1967 başında hareketin askeri kanadı ‘fırtınanın’ 
düzenlediği askeri operasyonlar arttı. Bu durum o vakitler İsrail Savunma Bakanını, 
Fetih hareketinin askeri eylemlerini tanımaya sevk etmişti. Yaser Arafat, Fetih gizli 
organını destekledi, genişletti ve 30 Haziran 1967’de Batı Şeria’da yeni askeri 
hücreler kurdu. Hareket, 1969’da Rabat’ta yapılan Beşinci Arap Zirvesi 
toplantısında destek gördü. 

Fetih hareketinin ortaya çıkışının ve genişlemesinin sonucu olarak küçük 
çaplı birçok Filistin örgütü harekete entegre oldu. Bu örgütlerin tümü ‘fırtına’ 
güçlerini temsil etti. 

Hareketin ilkeleri 
1) Filistin Arap vatanının bir parçasıdır, Filistin halkı Arap milletinin bir 

parçasıdır ve mücadelesi Arap milletinin mücadelesinin bir parçasıdır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCvey%C5%9F_Krizi
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2) Filistin halkı bağımsız bir kişiliğe ve kendi geleceğini belirleme hakkına 
sahiptir. Bütün topraklarında mutlak egemenliği vardır. 

3) Filistin devrimi Filistin’in kurtuluşu savaşında Arap milletinin öncüsüdür. 
4) Filistin halkının direnişi Siyonizm, sömürü ve dünya emperyalizmle 

mücadelede dünya halklarının artan direnişinin bir parçasıdır. 
5) Filistin’in kurtuluşu savaşı, bütün imkanları, maddi ve manevi 

kapasiteleriyle Arap milletinin katkıda bulunduğu ulusal bir görevdir. 
6) Filistin sorunu konusunda Filistin halkının kendi vatanındaki hakkının 

çiğnenmesi yönünde Birleşmiş Milletler’den, devletler grubundan veya tek bir 
devletten çıkan veya çıkacak plan, anlaşma ve kararlar geçersizdir ve kabul 
edilemez. 

7) Siyonizm, düşünce, hedef, örgütlenme ve yöntem açısından saldırgan 
emperyalist faşist bir harekettir. 

8) Filistin’deki İsrail varlığı yayılmacı emperyalist temelli saldırgan Siyonist 
bir işgaldir. Siyonizm, sömürgenin ve küresel emperyalizmin doğal müttefikidir. 

9) Filistin’in kurtuluşu ve kutsallıklarının savunulması dini ve insani Arap 
görevidir. 

10) Filistin ulusal kurtuluş hareketi Fetih bağımsız devrimci ulusal bir 
harekettir, Filistin halkının devrimci öncüsünü temsil etmektedir. 

11) Kurtuluşa katılan devrimci kitleler toprağın sahibi ve Filistin’in malikidir. 
Oslo sonrası 
Fetih hareketi durumunu netleştirip müzakere hattında yürüme kararı alması 

sonrası ulusal sözleşmesinde değişiklikler yaptı, İsrail’in varlığınını ortadan 
kaldırmasıyla ilgili ve Oslo Anlaşması ile çelişen maddeleri çıkardı. Bu eğilim 
Filistin Kurtuluş Örgütü Başkanı Yaser Arafat’ın Oslo Anlaşması imzalanmadan 
önce İzak Rabin’e gönderdiği mektupta açık şekilde yer aldı. Mektupta örgüt, 
İsrail’in, güven ve barış içinde yaşama hakkını tanıyordu. Arafat mektupta örgütün 
taraflar arasındaki çekişmenin çözümü için barışçıl çalışmaya, terörün bırakılmasına 
ve bütün örgüt unsurlarının buna bağlı kalacağına vurgu yaptı. 

Fetih ve Filistin yönetimi 
Fetih hareketinin birçok lideri ve kadrosu, Oslo Anlaşması doğrultusunda 

1994 yılında Batı Şeria’nın bazı bölgeleri ve Gazze’de oluşturulan Filistin Ulusal 
Yönetimi bünyesine girdi. O vakitten itibaren 2005 yılına kadar Filistin siyaset 
sahnesinin başında yer almayı sürdürdüler. O yıl İslami Direniş Hareketi Hamas 
parlamento seçimlerine girmeyi kabul etmişti. 

2006 yılında ilk defa başında Fetihçi bir ismin değil, Hamas hareketi 
liderlerinden İsmail Haniye’nin bulunduğu Filistin hükümeti kuruldu. 

O vakitten itibaren Fetih ve Hamas hareketleri bitmek bilmeyen bir çekişme 
yaşadılar; aralarındaki uzlaşma girişimleri bağlamında ulusal birlik hükümeti 
kurdular, ancak bu da çekişmeye nokta koymadı. Hamas hareketinin Gazze’deki 
askeri müdahalesi ve Fetih hareketine bağlı güvenlik organlarının binalarını 
kontrolüne alması sonrası başkan Mahmud Abbas’ın kararıyla yeni bir hükümet 
kuruldu. 

Filistin’de Fetih ile Hamas arasındaki çekişmeyle ilgili bütün ihtimallere 
kapılar hâlâ ardına kadar açık. 

http://www.aljazeera.com.tr/dosya/filistin-kurtulus-hareketi-fetih 
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4. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) nedir? 
İsrail Devleti’nin kuruluşundan (1948) önce, uzun bir tarihî kökene dayalı 

olarak Filistin’de yaşayan yerli halkı temsil etmek ve millî haklarına yeniden 
kavuşmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Örgütün, milletlerarası alanda 
kabul edilen Filistinliler’in yegâne meşrû temsilcisi olma konumuna erişmesi zaman 
içinde ve değişen şartlarla gerçekleşmiştir.  

1948’de topraklarından koparılarak civardaki Arap ülkelerinde sığıntı 
durumuna düşürülen Filistinliler’in mülteci kamplarında büyüyen yeni nesillerinin 
silâhlı direniş grupları kurarak kendi davalarına sahip çıkmalarına kadar İsrail’e 
karşı mücadele söz konusu Arap ülkeleri tarafından yürütülmüştü.  

Filistin Kurtuluş Örgütü’nün bu adla ilk defa ortaya çıkışı da bu çerçeve içinde 
oldu. Arap dünyasında çekişmelerin arttığı ve bir yandan da Filistin gizli direniş 
gruplarının eylemleriyle İsrail’in buna karşı Arap ülkelerini tâciz eden 
misillemelerinin sıklaştığı 1960’ların ortalarına doğru Cemal Abdünnâsır’ın 
girişimiyle Kahire’de toplanan ilk Arap zirvesi, gerek Arap dünyasında birliği 
yeniden oluşturmak, gerekse söz konusu direniş gruplarını merkezî bir denetim 
altında bulundurmak amacıyla Filistin halkını ayrı bir kimlik içinde teşkilâtlandırma 
kararı aldı (Ocak 1964).  

Bunun ardından, daha önce Arap Birliği tarafından Filistin halkının temsilcisi 
seçilmiş olan Ahmed Şükayrî’nin bu karara dayanarak yaptığı temasların sonucunda 
Kudüs’te, çeşitli yörelerden gelen Filistinliler’le Arap ülkeleri temsilcilerinin 
oluşturduğu 424 üyeli Filistin Millî Kongresi toplandı; böylece Şükayrî’nin de 
başkan seçildiği bu toplantı ile örgüt resmen kuruldu (28 Mayıs 1964). Ancak örgüt 
bu ilk yapısıyla bağımsız Filistinli mücadelecilerin eseri değildi ve politik açıdan 
tamamen Arap devlet başkanlarına, malî açıdan da Arap ülkelerinin resmî organı 
durumunda olan Arap Birliği’ne bağlıydı. Dolayısıyla örgüt bu yapısıyla 1967’ye 
kadar gerçek bir siyasî güç haline gelemediği gibi Filistin halkının da desteğini 
sağlayamadı ve sonuçta Arap devletleri arasındaki siyasî manevraların bir vasıtası 
durumuna düştü.  

1967 Arap-İsrail savaşının (Altı Gün Savaşı), İsrail’in Arap devletlerinin 
denetiminde kalan son Filistin topraklarını da işgaliyle sonuçlanması, Filistinli 
direniş gruplarının kimlik bilincine varmaları ve ardından Filistin Kurtuluş 
Örgütü’nün kurumlaşmasına yol açacak değişikliklere gidilmesi bakımından bir 
dönüm noktası teşkil etti. Bu savaştan önce Suriye ve Cezayir dışında, bütün Arap 
dünyasını maceraya sürüklediği gerekçesiyle Arap ülkelerinde yoğun bir gizlilik ve 
tutuklanma tehdidi altında faaliyet gösteren Filistin Kurtuluş Örgütü dışındaki 
direnişçi kuruluşlar, savaş sonrasında yalnız Arap dünyasının değil bütün dünyanın 
varlığını tanıdığı güçlü ve meşrû birer unsur olarak sahneye çıktılar. Sürgünde 
bulundukları kamplarda, uygunsuz şartlar altında Filistinli millî kimliklerini 
pekiştirmiş olan çeşitli gruplar, bu savaşın ardından uğradıkları hayal kırıklığı ile 
artık Arap ülkelerinden bir şeyler beklemeyi bırakıp kendi mücadelelerine tam 
anlamıyla sahip çıktılar. Bunun ardından Filistin Kurtuluş Örgütü, kuruluş ve 
büyümeleri 1950’lerin ortalarına kadar giden söz konusu direniş gruplarının 
hâkimiyetine geçti. Bu gelişmenin temel harcı ise diğerleri arasından öne çıkmış 
bulunan el-Fetih tarafından kondu.  
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El-Fetih, 1967 savaşının arkasından gittikçe genişleyen bir kitle teşkilâtı 
büyüklüğüne erişti. Bu ise artık siyasî bir güç olduğunu kanıtlama ve açıklık 
kazanma arzusuyla son zamanlarda kongrelerine temsilci gönderdikleri Filistin 
Kurtuluş Örgütü’nü ele geçirme düşüncesini beraberinde getirdi. Önderler bu karara 
vardıklarında el-Fetih, Filistin Kurtuluş Örgütü millî kongresindeki oyların hemen 
hemen yarısını elde edecek güce erişmiş bulunuyordu. Böylece Haziran 1968’de 
toplanan dördüncü kongrede başka grupların da desteğiyle, Arap hükümetleri 
arasındaki ihtilâflar ortamında artık temsilcilik niteliği kalmayan Şükayrî’nin yerine 
geçici olarak bütün bu yeni gruplarla temas içinde bulunan Yahyâ Hammûde 
getirildi. Bu arada, daha önce ana hatları kısmen belirlenmiş olan Filistin Millî 
Mîsâkı (el-Mîsâku’l-vatanî), özellikle, “Filistin’in kurtuluşunun yegâne yolu silâhlı 
mücadeledir” maddesi de eklenerek tamamlanıp onaylandı. Hammûde’nin 
girişimiyle 1969’da toplanan beşinci kongrede, Filistin Kurtuluş Örgütü çatısı 
altında bir araya gelen direniş gruplarının en büyüğü olan el-Fetih’in önderi Arafat 
örgütün başkanlığına seçildi. Filistin Kurtuluş Örgütü o tarihten itibaren anavatan 
Filistin’e yeniden kavuşma amacı üzerinde birleşmiş çeşitli direniş gruplarını bir 
araya getiren bir “şemsiye” haline geldi.  

Filistin Kurtuluş Örgütü’nün bel kemiğini oluşturan el-Fetih’ten sonraki en 
büyük grup, 1950’lerin başında George Habaş’ın önderliğinde Milliyetçi Arap 
Hareketi adıyla kurulan ve daha sonra bazı küçük eylemci grupların da katılmasıyla 
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi adını alan kuruluştur. Marksist rejimlerle yakınlığı 
bulunan bu grubu diğerlerinden ayıran başlıca özellik, İsrail’e karşı nihaî zafere 
ulaşıncaya kadar geniş katılımlı bir millî halk savaşı sürdürme fikrini temel 
almasıdır.  

El-Fetih’in Filistin Kurtuluş Örgütü’ne hâkim olduktan sonra bütün örgütçe 
benimsenen ve resmî ideoloji kabul edilen felsefesi şu beş temel üzerine 
oturmaktadır: a) Filistin’i kurtarmak; b) Bu hedefi gerçekleştirmek için silâhlı 
mücadele vermek; c) Filistin’in kendi öz teşkilâtlanmasına dayanmak; d) Dost Arap 
güçleriyle iş birliği yapmak; e) Dost milletlerarası güçlerle iş birliği yapmak.  

1970’lerin başındaki ortamda, birbirinden farklı düşünen çeşitli direniş 
gruplarını buna rağmen bir çatı altında buluşturan temel tez “kurtuluş hedefi elde 
edilinceye kadar savaşa devam” olmuştur. Filistin Kurtuluş Örgütü âdeta bir devlet 
gibi teşkilâtlanıp çalışmaya başlamış ve zaman içinde çok boyutlu bir kurumlaşmaya 
sahip olmuştur. Örgütün organik yapısını meydana getiren birimler şunlardır:  

a) Filistin Millî Meclisi (Konseyi).  
b) Yürütme Kurulu.  
c) Merkez Komitesi.  
d) Filistin Kurtuluş Ordusu.  
e) Filistin Silâhlı Mücadele Kumandanlığı.  
f) Filistin Millî Fonu.  
Filistin Kurtuluş Örgütü, 1970’lerdeki yeniden yapılanma ve 

kurumlaşmasıyla açıkça temsil ettiği Filistinli kimliğini yalnız içinde doğduğu 
sürgündeki mülteciler arasında değil, aynı zamanda 1967’den beri işgal altında 
yaşayan Filistinliler arasında da pekiştirdi ve bütün halkın içinde hayatî bağlar ve 
siyasî bir varlığa işaret eden bir birlik duygusu oluşturdu. Filistin millî davası için 
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etkin mücadeleyi bu bağlarla sürdürdüğünden, değişen şartlar ve bölge içi yahut 
milletlerarası dengeler içinde pek çok sarsıntı ve sancı yaşadığı halde, 1970’lerin 
ortalarından itibaren halkı temsil etme niteliğini iyiden iyiye geniş kesimlere 
benimsetebildi. Bu noktada ilk kayda değer gelişme, 1974 Ekiminde Rabat’ta 
toplanan Arap Zirvesi’nde gündemin ana maddesini oluşturan Filistin Kurtuluş 
Örgütü’nün, gerek işgal altında gerekse Filistin’in dışında yaşayan milyonlarca 
Filistinli’nin tek meşrû temsilcisi olarak tanınmasıdır. Aynı tarihlerde milletlerarası 
tanınma sürecine de girildi ve örgüt Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Filistin’le 
ilgili bir oturumuna çağrıldı; ardından 13 Kasım’da Arafat Birleşmiş Milletler 
kürsüsünden dünyaya seslendi. 22 Kasım’daki Genel Kurul kararıyla da Filistin 
Kurtuluş Örgütü’ne Birleşmiş Milletler’in gözlemci üyeliği statüsü verildi; ayrıca 
örgütün, Filistin halkının yegâne temsilcisi ve Ortadoğu barışının esas taraflarından 
biri olduğu kabul edildi.  

Filistin Kurtuluş Örgütü’nün milletlerarası alanda tanınmasından önce 
geçirdiği sarsıntı ve sancıların başında, 1967’den sonra üstlendiği ve kısa sürede 
âdeta devlet içinde devlet haline geldiği Ürdün’den Kral Hüseyin’le girdiği güç 
mücadelesi sonucunda mağlûp olarak 1971 yılında sınır dışı edilmesi gelir. Bundan 
sonra yerleştiği Lübnan’da ise artık Birleşmiş Milletler’de gözlemci üye statüsüne 
kavuşmuş olmasına rağmen devam ettirdiği askerî eylemleri ve milletlerarası 
tedhişçiliği yüzünden, iç mücadelesini ve kayıplarını arttıracak olan 1975-1976 
Lübnan İç Savaşı, 1978 ve 1982 İsrail müdahaleleri gibi ardarda yaşanan sıkıntılar 
çekti. Özellikle son olay yeni bir dönüm noktası teşkil etti; haftalar süren 
çatışmaların ardından İsrail ordusunun kuşatması sonucunda örgütün büyük bir 
kısmı Beyrut’u terketmeye mecbur oldu ve karargâh Tunus’a taşındı. Ancak bu defa 
Lübnan’da kalan Arafat’a bağlı gruplarla bunlara karşı çıkan Suriye yanlıları 
çatışmaya başladılar. Daha sonra da 1986-1987’de, bir kısmı Lübnan’a dönen örgüt 
mensupları ile Şiî Emel Örgütü arasında “kamplar savaşı” denilen çatışmalar çıktı.  

Bu gelişmeler arasında Filistin Kurtuluş Örgütü içinde bir temel görüş 
farklılaşması belirdi. Arafat ve el-Fetih’in başını çektiği ılımlı kanat 1974’ten 
itibaren, özellikle Birleşmiş Milletler kararları sonrasında silâhlı mücadele ve 
İsrail’in yok edilmesi hedefini tek yol olmaktan çıkararak diplomatik mücadele 
yoluyla çözüm arayışına yöneldi. Çoğu sol kanada mensup radikal gruplar ise silâhlı 
mücadele yoluyla İsrail’in yok edilerek Filistin’in tamamında, burada bulunan 
müslüman, hıristiyan ve yahudilerin eşit haklarla yaşayacakları demokratik ve laik 
bir devletin kurulması hedefinde direnmeyi sürdürdüler. Çözüm arayışlarına yeni bir 
doğrultu getiren dönüm noktası 1987’nin sonunda Filistin halkının başlattığı 
ayaklanma (intifâda) oldu. Zira bundan kısa bir süre sonra Ürdün, Batı Şeria 
üzerindeki iddialarından Filistin Kurtuluş Örgütü lehine vazgeçti ve örgüt meclisi 
15 Kasım 1988 günü Cezayir’de yaptığı toplantıda Batı Şeria, Gazze ve Doğu 
Kudüs’ü içine alan topraklarda bağımsız Filistin Devleti’nin kurulduğunu ilân 
ederek Arafat’ı devlet başkanlığına seçti. Böylece Filistin Kurtuluş Örgütü 
tarafından “iki halka iki devlet” (yahudilere ve Filistinliler’e ayrı birer devlet) 
çözümü en belirgin biçimde ortaya konmuş oldu.  

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ve Körfez Savaşı’nın arkasından Amerika 
Birleşik Devletleri’nin yeni bir dünya düzeni ve güç dengesi arayışı içinde, Ortadoğu 
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sorununa kendi görüşüne uygun bir çözüm getirme isteği sonunda, 30 Ekim 1991’de 
Madrid’de ilk toplantısı yapılan Ortadoğu Barış Konferansı gündeme geldi. Ancak 
önceki çözüm arayışlarının temel unsurlarına ters düşecek şekilde Filistin Kurtuluş 
Örgütü’nün doğrudan taraf olamadığı ve Birleşmiş Milletler’in dışarıda bırakıldığı 
bu konferans, söz konusu eksikliklerinin yanı sıra uzlaşılması güç ve farklı isteklerle 
gelen İsrail’in katı tutumunu sürdürmesi sebebiyle başarıya ulaşamadı. Filistin 
Kurtuluş Örgütü’nü içine alan Filistin sorunuyla ilgili son gelişme, sürpriz 
sayılabilecek ikili görüşmelerin ardından 13 Eylül 1993’te Arafat ile İsrail 
Başbakanı Rabin’in Washington’da ilk defa bir araya gelmeleri ve karşılıklı olarak 
birbirlerinin varlıklarını tanıdıklarını resmen ilân etmeleridir. Varılan anlaşmayla üç 
yılı aşmayacak geçici bir dönem içerisinde, nihaî durumun belirlenebilmesi için 
Filistin millî otoritesinin hâkim olacağı Gazze Şeridi ile Erîhâ’dan İsrail işgal 
güçlerinin geri çekilmesi şartı kabul edilmiştir. Önceleri üzerinde durulan ana çözüm 
çerçevesinde tatmin edici bulunmadığı için özellikle sol kanadın ve İslâmî ağırlıklı 
Hamas hareketinin tepkilerini çeken bu antlaşma ile daha uzun bir süre Kudüs dahil 
işgal altındaki Filistin topraklarının tamamen Filistin Devleti’nin hâkimiyeti altına 
girmesi pek mümkün görünmemektedir. Ayrıca Filistin Kurtuluş Örgütü bu tepkiler 
karşısında Filistin halkının yalnızca bir kesiminin değil tamamının çıkar, beklenti ve 
haklarını hâlâ temsile, savunmaya ve ileri götürmeye muktedir olup olmadığını ispat 
etmek zorundadır. Hiç şüphesiz bu durum yalnız kendi geleceğini ve işlevlerini 
belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda Filistin halkının siyasî kaderi üzerinde de 
çok önemli etkide bulunacaktır. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/filistin-kurtulus-orgutu 
Ödev 7. Kısaltmaların açılımını yapınız, Rusça karşılıklarını ve varsa 

kısaltmalarını veriniz: 
FKÖ (Filistin Kurtuluş Örgütü / Организация освобождения Палестины), 

TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu / Конфедерация рабочих 
профсоюзов Турции — ТЮРК-ИШ), DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu / Конфедерация революционных рабочих профсоюзов 
Турции), TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Союз торговых палат и 
товарных бирж Турции), HAK-İŞ (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu / 
Конфедерация справедливых рабочих профсоюзов), İSO (Uluslararası Standart 
Organizasyonu / Международная организация по стандартизации — ИСО), İTO 
(İstanbul Ticaret Odası / Торговая палата Стамбула), WHO (Dünya Sağlık Örgütü 
/ Всемирная организация здравоохранения — ВОЗ), UNICEF (Birleşmiş 
Milletler Çocuklara Yardım Fonu / Детский фонд ООН — ЮНИСЕФ), UNESCO 
(Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu / Организация 
Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры — 
ЮНЕСКО), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu / Международная 
организация гражданской авиации — ИКАО), UNDP (Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı / Программа развития ООН — ПРООН), UNEP (BM Çevre 
Programı / Программа ООН по окружающей среде — ЮНЕП), UNFPA 
(Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu / Фонд Организации Объединенных Наций в 
области народонаселения — ЮНФПА), CENTO (Merkezi Antlaşma Teşkilatı / 
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Организация центрального договора — СЕНТО), SEATO (Güneydoğu Asya 
Antlaşması Teşkilatı / Организация договора Юго-Восточной Азии — СЕАТО), 
IMF (Uluslararası Para Fonu / Международный валютный фонд — МВФ), GATT 
(Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması / Генеральное соглашение по 
тарифам и торговле — ГАТТ), OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü / 
Организация экономического сотрудничества и развития — ОЭСР), OPEC (Petrol 
İhraç Eden Ülkeler Örgütü / Организация стран — экспортёров нефти — ОПЕК), 
EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği / Европейская ассоциация свободной 
торговли), LAFTA (Latin Amerika Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması / 
Латиноамериканская зона свободной торговли), NAFTA (Kuzey Amerika Serbest 
Ticaret Anlaşması / Североамериканская зона свободной торговли), AET (Avrupa 
Ekonomik Topluluğu / Европейское экономическое сообщество), APEC (Asya 
Pasifik Ekonomik İşbirliği / Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество — АТЭС). 

Ödev 8. (опорная лексика) 
44 ülkenin katılımı ile (с участием 44 стран); kuruluş sözleşmesi 

(учредительный договор); 2012 yılı itibariyle (по состоянию на 2012 год); aidat 
ödemek (выплачивать взносы); temel hürriyetlere evrensel saygıyı sağlamak 
(обеспечивать в масштабах всего мира уважение основных свобод); Genel 
Konferans (Генеральная Конференция); Yürütme Konseyi (Исполнительный 
совет); ülke çapında (в масштабах страны); küresel ısınma (глобальное 
потепление); depremle mücadele (борьба с землетрясениями); kültür 
varlıklarının korunması (охрана культурных ценностей); telif hakları (авторские 
права); engelliler (лица с ограниченными возможностями); kısıtlılar 
(недееспособные лица); toplumun her kesimi (все слои общества); geleneksel 
zanaat (традиционный промысел); tsunami için erken uyarı sistemi geliştirilmesi 
(разработка систем раннего оповещения цунами); UNESCO Dünya Miras 
Listesi (список всемирного наследия ЮНЕСКО). 

Ödev 9. (опорная лексика) 
Çalışma koşullarını kendi lehlerine değiştirmek (изменить условия труда в 

свою пользу); politik iktidarın düşürülmesi (свержение политической власти); 
çıkar grevi (забастовка в защиту интересов); hak grevi забастовка (в защиту 
прав); genel grev (всеобщая забастовка); dayanışma grevi (забастовка 
солидарности); toplu viziteye çıkma (массовый уход на больничный). 

Ödev 10. (опорная лексика) 
Organize Sanayi Bölgesi (организованная промышленная зона); 

tazminatsız olarak işten çıkarmak (увольнять без выплаты компенсации); kısa 
çalışma ödeneği (сокращённая заработная плата). 

Ödev 12. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Расширить рамки понятия «международный» (“uluslar arası” kavramının 

anlamını genişletmek); политическое взаимодействие между государствами 
(devletler arasındaki siyasal etkileşim); строиться на прочных османских 
традициях (köklü Osmanlı geleneği üzerine kurulmak); очерчивать рамки 
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внешней политики (dış politikanın çerçevesini çizmek); принимать суверенное 
решение (bağımsız karar almak); вступить в стадию распада, роспуска (dağılma 
sürecine girmek); мобилизовывать общественное мнение (kamuoyunu harekete 
geçirmek); волонтёрские организации (gönüllü kuruluşlar); источник, субъект 
международного права (uluslar arası hukukun muhatabı); возникать вследствие 
необходимости в сотрудничестве (işbirliği gereksiniminden doğmak); разделять 
схожие интересы (benzer çıkarları paylaşmak); осуществлять инвестиционную 
деятельность (yatırım faaliyetleri sürdürmek); среднегодовой объём продаж 
(yıllık ortalama satışları). 

2.1. Türk Dış Politikasının tarihçesi (опорная лексика) 
Politik başlangıç (политическая точка отсчёта); tüm komşuları ile kavgalı 

ülke (страна, находящаяся в напряжённых отношениях со всеми своими 
соседями); bardağın dolu tarafına bakan anlayış (подход с той точки зрения, что 
стакан наполовину полон); Osmanlı mirası (османское наследие); Türkiye’nin 
omuzlarına yüklemek (взваливать на Турцию); Avrupa yapılaşması (европейская 
архитектура); sert bildiri ile kınamak (осудить жёсткой декларацией); I. Dünya 
Savaşı’ndan yenik çıkan devletler (государства, вышедшие побеждёнными из 
Первой мировой войны); sayı ve tonaj bakımından (с точки зрения количества и 
водоизмещения); askersizleştirmek (демилитаризовать); işgal güçleri 
(оккупационные войска); savaş tazminatı (военная контрибуция); kapitülasyon 
(капитуляция); Türkiye’nin milli egemenliğini kısıtlayan (элемент, 
ограничивающий национальный суверенитет Турции).  

2.2.1. Türkiye’nin 1923-1990 dönemi dış politikası (опорная лексика) 
Devlet inşası süreci (процесс государственного строительства); Lozan’da 

halledilmeyen sorunlar (проблемы, нерешённые в Лозанне); ahali mübadelesi 
(обмен населением); zengin petrol yatakları (богатые нефтяные 
месторождения); Türkiye-Irak sınırı çizmek (осуществить демаркацию турецко-
иракской границы); manda yönetimi (режим мандатного управления); 
Türkiye’nin inisiyatifi üzerine (по инициативе Турции); Türk-Yunan ilişkilerinin 
gelişmesinin başlangıcı (начало развития турецко-греческих отношений); 
bunalımlı döneme girmek (вступить в кризисный период); Boğazlar üzerindeki 
egemenlik hakları (права суверенитета над проливами); asker bulundurmak 
(размещать войска); silahsızlanma konferansı (конференция по разоружению); 
Türk denetimi altında (под турецким контролем); savaş gemilerinin geçişlerine 
sınırlamalar getirmek (устанавливать ограничения на проход боевых кораблей); 
Yurtta sulh, Cihanda sulh («Мир в стране, мир во всём мире»); barışçı faaliyetler 
(миролюбивая деятельность); devletleri kuşkulandırmak (вызвать 
обеспокоенность государств); Türkiye ile Yunanistan arasında başlayan 
yakınlaşma (сближение, начавшееся между Турцией и Грецией); politik çizgi 
izlemek (выстраивать политическую линию); mihver devletleri (страны «оси», 
нацистский блок, гитлеровская коалиция); dünya sorunlarına daha duyarlı (более 
бдительный, внимательный к мировым проблемам); krallığın devrilmesi 
(свержение королевского режима); elle tutulur fayda (осязаемая польза); tüm 
dünyada kendi haklılığını anlatmak (доводить до мира свою правоту); tavır 
takınmak (занимать позицию).  
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2.2.2. Türkiye’nin 1990-2002 dönemi dış politikası (опорная лексика) 
Türk dış politikasındaki yaklaşımların sorgulanması (пересмотр подходов 

во внешней политике Турции); batı hedefinden şaşmamak (не отклоняться от 
западных целей); ikinci büyük orduyu beslemek (содержать вторую по 
численности армию); pazarlık unsuru (элемент торга).  

2.2.3. 2002 Sonrası Dönem: Ankara Merkezli Politikalar (опорная 
лексика) 

Eski uygulamaların sorgulanması (пересмотр прежней практики); yön, 
alternatif arayışları (поиск новых направлений и альтернатив); kucaklayıcı 
ideoloji (широкая по охвату идеология); Batıcılık (вестернизация); Batı’ya 
mahkum olmamak (быть в полной зависимости от Запада); şuur altına yerleşmek 
(быть в подсознании); çoğulculuk (плюрализм); komşu ülkeler ile sıfır sorun 
politikası (политика «ноль проблем с соседями»); Türkiye’nin üzerindeki 
baskıların azalması (уменьшение давления на Турцию); manevra alanını 
genişletmek (расширить поле для манёвра); özerk kararlar vermek (принимать 
самостоятельные решения). 

Ödev 16. Türkçe karşılıkları veriniz:  
С участием 44 стран (44 ülkenin katılımı ile); учредительный договор 

(kuruluş sözleşmesi); по состоянию на 2012 год (2012 yılı itibariyle); 
выплачивать взносы (aidat ödemek); обеспечивать в масштабах всего мира 
уважение основных свобод (temel hürriyetlere evrensel saygıyı sağlamak); 
Генеральная Конференция (Genel Konferans); Исполнительный совет (Yürütme 
Konseyi); в масштабах страны (ülke çapında); глобальное потепление (küresel 
ısınma); борьба с землетрясениями (depremle mücadele); охрана культурных 
ценностей (kültür varlıklarının korunması); авторские права (telif hakları); лица с 
ограниченными возможностями (engelliler); недееспособные лица (kısıtlılar); 
все слои общества (toplumun her kesimi); традиционный промысел (geleneksel 
zanaat); разработка систем раннего оповещения цунами (tsunami için erken 
uyarı sistemi geliştirilmesi); список всемирного наследия ЮНЕСКО (UNESCO 
Dünya Miras Listesi); изменить условия труда в свою пользу (çalışma koşullarını 
kendi lehlerine değiştirmek); свержение политической власти (politik iktidarın 
düşürülmesi); забастовка в защиту интересов (çıkar grevi); забастовка в защиту 
прав (hak grevi); всеобщая забастовка (genel grev); забастовка солидарности 
(dayanışma grevi); массовый уход на больничный (toplu viziteye çıkma); 
организованная промышленная зона (Organize Sanayi Bölgesi); увольнять без 
выплаты компенсации (tazminatsız olarak işten çıkarmak); сокращённая 
заработная плата (kısa çalışma ödeneği). 

Ödev 20. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Политическая точка отсчёта (politik başlangıç); страна, находящаяся в 

напряжённых отношениях со всеми своими соседями (tüm komşuları ile kavgalı 
ülke); подход с той точки зрения, что стакан наполовину полон (bardağın dolu 
tarafına bakan anlayış); османское наследие (Osmanlı mirası); взваливать на 
Турцию (Türkiye’nin omuzlarına yüklemek); европейская архитектура (Avrupa 
yapılaşması); осудить жёсткой декларацией (sert bildiri ile kınamak); 
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государства, вышедшие побеждёнными из Первой мировой войны (I. Dünya 
Savaşı’ndan yenik çıkan devletler); с точки зрения количества и водоизмещения 
(sayı ve tonaj bakımından); демилитаризовать (askersizleştirmek); 
оккупационные войска (işgal güçleri); военная контрибуция (savaş tazminatı); 
капитуляция (kapitülasyon); элемент, ограничивающий национальный 
суверенитет Турции (Türkiye’nin milli egemenliğini kısıtlayan unsur); процесс 
государственного строительства (devlet inşası süreci); проблемы, нерешённые 
в Лозанне (Lozan’da halledilmeyen sorunlar); обмен населением (ahali 
mübadelesi); богатые нефтяные месторождения (zengin petrol yatakları); 
осуществить демаркацию турецко-иракской границы (Türkiye-Irak sınırı 
çizmek); режим мандатного управления (manda yönetimi); по инициативе 
Турции (Türkiye’nin inisiyatifi üzerine); начало развития турецко-греческих 
отношений (Türk-Yunan ilişkilerinin gelişmesinin başlangıcı); вступить в 
кризисный период (bunalımlı döneme girmek); права суверенитета над 
проливами (Boğazlar üzerindeki egemenlik hakları); размещать войска (asker 
bulundurmak); конференция по разоружению (silahsızlanma konferansı); под 
турецким контролем (Türk denetimi altında). 

Ödev 21. Aşağıdaki konular üzerinde sunum yapınız: 
1. Mudanya mütarekesi (Ateşkes Anlaşması) 
Mudanya Ateşkes Anlaşması Kurtuluş Savaşı sırasında yapılan Büyük 

Taarruzun hemen ardından imzalanmış bir anlaşmadır. 11 Ekim 1922 yılında 
imzalanan anlaşmaya TBMM temsilen İsmet İnönü ve İtilaf Devletleri (İngiltere, 
Fransa, İtalya) temsilcileri katılmıştır. İtilaf Devletleri arasında yer alan Yunan 
hükümeti Mudanya Ateşkes Anlaşmasına katılmamış, onları temsilen İngilizler 
katılmıştır. 

Anlaşma 3-11 Ekim tarihlerinde yapılan görüşmeler sonucunda maddeler 
üzerinde anlaşma sağlanarak 11 Ekim sabahı imzalanmıştır. İstanbul ve Trakya 
Mudanya Ateşkes Anlaşması ile işgalden kurtarılmıştır. 

Anadolu topraklarında süren Yunan işgali de bu anlaşma ile sona ermiştir. 
Mudanya Ateşkes Anlaşması Türk tarihi ve TBMM tarihinde büyük ölçüde önemli 
bir yere sahiptir. Kurtuluş savaşında zor şartlara rağmen Türk milleti ve Türk 
ordusunun gücünü gösteren Büyük Taarruz zaferi sonrası imzalanması ile tarihte 
büyük bir öneme sahiptir. 

Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın maddeleri 
 - Yunan ve Türk güçleri arasında ateşkes sağlanacak çatışma sona erecek. 
 - Doğu Trakya’nın Meriç Nehri’ne kadar olan kısmı Yunan kuvvetleri 

tarafından boşaltılacak. 
 - Barış sağlanana kadar Türk Kuvvetleri Çanakkale ve İzmit Yarımadası’nda 

belirtilen sınırdan ileriye geçmeyecek. 
 - Doğu Trakya, İstanbul, Boğazlar ve çevresinde bulunan bölgeler TBMM’ne 

bırakılacak. 
 - İstanbul’da bulunan İtilaf Devletleri askerleri barış sağlanana kadar 

İstanbul'da kalacak. 
 

http://www.turkcebilgi.com/mudanya_m%C3%BCtarekesi/ansiklopedi
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Mudanya Ateşkes Anlaşması Sonucu 
 Türklerin Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği askeri zafer Mudanya Ateşkes 

Anlaşması sonucunda diplomatik başarı ile daha da güçlendirilmiştir. 
 Doğu Trakya ve İstanbul, askeri güç kullanılmadan savaşılmadan korunmuş 

ve elde edilmiştir. Doğu Trakya Türk milleti kontrolüne alınmıştır. 
 İngiltere Türklerin başarısını kabul etmiş ve TBMM’ni resmi olarak 

tanımıştır. 
 İngiltere hükümeti olan Lody George istifa etmiştir. İngiltere hükümet 

değişikliğine gitmiştir. 
 İtilaf Devletleri Lozan Barış Anlaşması için Türk Devletine istekte 

bulunmuştur. 
 Türk Devleti anlaşmalarda mağlup değil eşit devlet olarak yer almıştır. 
 Türk Devleti topraklarında bulunan işgal güçleri çekilmiştir. Türk 

topraklarının bütünlüğünün korunması sağlanmıştır. 
 Tüm dünya Türklerin en zor şartlarda dahi nasıl bir mücadele örneği 

gösterdiğini ve zafer elde ettiğini görmüş ve kabul etmiştir.  
 Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın Önemi 
 Mudanya Ateşkes Anlaşması Kurtuluş Savaşı’nda elde edilen zaferin ilk 

göstergesi niteliğindedir. 
 İtilaf devletlerinin başarısız olmaları sonucunda yapılmış bir anlaşmadır. 
 İtilaf Devletleri ve dünyanın TBMM’ni tanımasını sağlamış olması ile 

oldukça önemlidir. 
 İstanbul ve Doğu Trakya’nın savaşmadan Türk Devleti’nde kalmasında etkili 

olmuştur. 
 İtilaf Devletleri TBMM’ni kabul etmiş ve Mudanya Ateşkes Anlaşması ve 

sonraki anlaşmalarda eşit devlet statüsünde görmesini sağlamış bir anlaşma 
olmuştur. 

 Türk topraklarının Yunan işgalinden kurtulmasını sağlamış olan ve Kurtuluş 
Savaşı’nı sonlandıran Mudanya Ateşkes Anlaşması Türk tarihinde büyük bir öneme 
sahiptir. TBMM’nin ilk siyasi zaferi olup antlaşma imzalandıktan 3 gün sonra 
yürürlüğe girmiştir. 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/mudanya-ateskes-antlasmasi-nedir-
tarihi-maddeleri-onemi-ve-sonuclari-hakkinda-bilgiler-41422170 

2. Lozan Barış Antlaşması 
Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan zafer sonrası Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 

1923 tarihinde İsviçre’nin Lozan şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
temsilcileriyle Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, 
Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve Yugoslavya temsilcileri tarafından, Leman gölü 
kıyısındaki Beau-Rivage Palace’ta imzalanmıştır.  

TBMM Hükümeti’nin Yunan kuvvetlerine karşı elde ettiği zaferin akabinde 
Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. Bunun üzerine Sevr’in tarafı olan İtilaf 
Devletleri 28 Ekim 1922’de TBMM Hükümeti’ni Lozan’da toplanacak olan barış 
konferansına davet ettiler. Lozan’da barış şartlarının görüşülmesi için Mustafa 
Kemal Atatürk İsmet Paşa’yı görevlendirmiştir. Mudanya görüşmelerine de katılan 

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/mudanya-ateskes-anlasmasi-sonucu
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/mudanya-ateskes-anlasmasi-nin-onemi
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İsmet Paşa Lozan’a baş temsilci olarak gitmişti. Bu süreçte İsmet Paşa Dışişleri 
Bakanı oldu ve çalışmalar hızlandırıldı. İtilaf Devletleri Lozan’a TBMM Hükümeti 
üzerinde baskı kurmak için İstanbul Hükûmeti’ni çağırsalar da bu duruma tepki 
gösteren TBMM Hükümeti, 1 Kasım 1922’de Saltanatı kaldırmıştır. 

TBMM Hükûmeti Lozan Konferansı’na Misak-ı Milliyi gerçekleştirmeyi, 
Türkiye’de bir Ermeni devletinin kurulmasını engellemeyi, kapitülasyonları 
kaldırmayı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunları (Batı Trakya, Ege adaları, 
nüfus değişimi, savaş tazminatı) çözmeyi ve Türkiye ile Avrupa devletleri arasındaki 
sorunları (ekonomik, siyasal, hukuksal) çözmeyi amaçlamıştır. 

Lozan’da 20 Kasım 1922’de başlayan ilk görüşmelerde Osmanlı borçları, 
Türk-Yunan sınırı, boğazlar, Musul, azınlıklar ve kapitülasyonlar üzerinde durulmuş 
ancak kapitülasyonların kaldırılması, İstanbul’un boşaltılması ve Musul konularında 
anlaşma sağlanamamıştır. 

Temel konularda tarafların taviz vermeye yanaşmaması üzerine 4 Şubat 
1923’te görüşmeler kesildi. Tabii bu savaş ihtimalini gündeme getirdi. Başkomutan 
Mareşal Mustafa Kemal Paşa Türk Ordusu’na savaş hazırlıklarının başlamasını 
emretti ki Sovyetler Birliği de yeniden savaş çıkarsa bu sefer Türkiye’nin yanında 
savaşa gireceğini ilan etti. Haim Nahum Efendi öncülüğündeki azınlık temsilcileri 
de Türkiye’yi destekleyerek arabulucu oldular. Yeni bir savaşı ve kendi 
kamuoyunun tepkisini göze alan İtilaf Devletleri barış görüşmelerini tekrar 
başlatmak için Türkiye’yi tekrar Lozan’a çağırdı. 

Taraflar arasında karşılıklı verilen tavizler ile görüşmeler 23 Nisan 1923’te 
tekrar başladı. 24 Temmuz 1923’e kadar devam eden görüşmeler ile bu süreç Lozan 
Barış Antlaşması’nın imzalanması ile sonuçlanmıştır. Taraf ülkelerin temsilcileri 
arasında imzalanan anlaşma, uluslararası anlaşmaların ülke meclislerince 
onaylanmasını gerektiren yasalar gereğince taraf ülkelerin meclislerinde görüşülmüş 
ve Türkiye tarafından 23 Ağustos 1923’te, Yunanistan tarafından 25 Ağustos 
1923’te, İtalya tarafından 12 Mart 1924’te, Japonya tarafından 15 Mayıs 1924’te 
imzalanmıştır. İngiltere’nin anlaşmayı onaylaması ise 16 Temmuz 1924 tarihinde 
olmuştur. Anlaşma, tüm tarafların onaylarına dair belgeler resmi olarak Paris’e 
iletildikten sonra, 6 Ağustos 1924 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Lozan Antlaşması’nın şartları 
• Fransızlarla imzalanan Ankara Anlaşması’nda çizilen sınırlar kabul 

edilmiştir. 
• Irak Sınırı: Musul üzerinde antlaşma sağlanamadığı için, bu konuda 

İngiltere ve Türkiye Hükûmeti kendi aralarında görüşüp anlaşacaklardı. 
• Türk-Yunan Sınırı: Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda belirlenen 

şekliyle kabul edildi. Meriç Nehri’nin batısındaki Karaağaç istasyonu ve Bosnaköy, 
Yunanistan’ın Batı Anadolu’da yaptığı tahribata karşılık savaş tazminatı olarak 
Türkiye’ye verildi. 

• Adalar: Gökçeada ile Bozcaada özerk bir yönetime tabi tutulmak 
şartıyla (Türkiye antlaşmanın bu maddesini uygulamadı) Türkiye’de, diğer Ege 
Adaları İtalya’ya kaldı. İtalya’nın Türk sınırına yakın adaları silahsızlandırması 
kararlaştırıldı. Sevr Antlaşmasıyla Oniki Ada (архипелаг Додеканес) İtalya’ya 
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diğer adalar Yunanistan’a bırakılmıştı. Oniki Ada ve Rodos 1945 yılında 
müttefiklerin eline geçti ve Nisan 1947’de resmen Yunanistan’a teslim edildi. 

• Türkiye-İran Sınırı: Osmanlı İmparatorluğu ile Safevî Devleti 
(Сефевидское государство) arasında 17 Mayıs 1639’da imzalanan Kasr-ı Şirin 
Antlaşması’na (Зухабский мир) göre belirlenmiştir. 

• Kapitülasyonlar: Tamamı kaldırıldı. 
• Azınlıklar: Lozan Barış Antlaşması’nda azınlık, Müslüman olmayanlar 

olarak belirlenmiştir. Tüm azınlıklar Türk uyruklu kabul edildi ve hiçbir şekilde 
ayrıcalık tanınmayacağı belirtildi. Antlaşmanın 40. maddesinde şu hüküm yer 
almıştır: “Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk uyrukları, hem hukuk 
bakımından hem de uygulamada, öteki Türk uyruklarıyla aynı işlemlerden ve aynı 
güvencelerden yararlanacaklardır. Özellikle, giderlerini kendileri ödemek üzere, her 
türlü hayır kurumlarıyla, dinsel ve sosyal kurumlar, her türlü okullar ve buna benzer 
öğretim ve eğitim kurumları kurmak, yönetmek ve denetlemek ve buralarda kendi 
dillerini serbestçe kullanmak ve dinsel ayinlerini serbestçe yapma konularında eşit 
hakka sahip olacaklardır.” Batı Trakya’daki Türklerle, İstanbul’daki Rumlar dışında, 
Anadolu ve Doğu Trakya’daki Rumlar ile Yunanistan’daki Türkler’in mübadele 
edilmeleri kararlaştırıldı. 

• Savaş tazminatları: İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı nedeniyle 
istedikleri savaş tazminatlarından vazgeçtiler. Sadece Yunanistan savaş tazminatı 
olarak Karaağaç bölgesini verdi. 

• Osmanlı’nın borçları: Osmanlı borçları, Osmanlı İmparatorluğu’ndan 
ayrılan devletler arasında paylaştırıldı. Türkiye’ye düşen bölümün taksitlendirme ile 
Fransız frangı olarak ödenmesine karar verildi. 

• Boğazlar: Boğazlar, görüşmeler boyunca üzerinde en çok tartışılan 
konudur. Sonunda geçici bir çözüm getirilmiştir. Buna göre askeri olmayan gemi ve 
uçaklar barış zamanında Boğazlar’dan geçebilecekti. Boğazların her iki yakası 
askersizleştirilip, geçişi sağlamak amacıyla başkanı Türk olan uluslararası bir kurul 
oluşturuldu ve bu düzenlemelerin Milletler Cemiyeti’nin güvencesi altında 
sürdürülmesine karar verildi. Böylece Boğazlar bölgesine Türk askerlerinin girişi 
yasaklandı. Bu hüküm, 1936 yılında imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile 
değiştirilmiştir. 

• Yabancı okullar: Eğitimlerine Türkiye’nin koyacağı kanunlar 
doğrultusunda devam etmesi kararlaştırıldı. 

• Patrikhaneler: Dünya Ortodokslarının dini lideri durumundaki 
patrikhanenin siyasi yetkilerinden arındırılarak İstanbul’da kalmasına izin verildi. 

https://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/lozan-antlasmasi-nedir-lozan-
antlasmasinin-sartlari-ve-onemi-1418569/ 

3. 1921 Ankara Antlaşması 
Ankara antlaşması Ankara hükumeti ve Fransa arasında imzalanmış olan bir 

antlaşmadır. Türk-Fransız cephesindeki faaliyetler Ankara antlaşması ile birlikte 
tamamı ile durdurulmuştur. Ankara antlaşması ile birlikte Türkiye’nin güney 
sınırları da belirlenmiş oldu. Bu antlaşma politik kararları içermeyen bir antlaşma 
idi. Ankara antlaşmasının politik kararları ise daha sonra Lozan antlaşmasında 
belirlenmiş oldu.  

https://www.milliyet.com.tr/haberleri/ankara
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Ankara Antlaşması Kısaca Özeti 
Ankara antlaşması Sakarya meydan muharebesinin bir diğer sonucu olarak 

bilinmektedir. Türk ve Fransız cephesinde yaşanan çatışmaların sona ermesi için 
TBMM ve Fransız hükumeti arasında bir antlaşma yapılması gereği duyuldu. 
Sakarya meydan savaşından sonra Türkiye ve Rusya arasında anlaşma yapıldı. Bu 
anlaşmaya ise Moskova antlaşması denildi. Moskova antlaşması da bir nevi Türk-
Fransız ilişkilerini olumlu yönde etkiledi. Fransız hükumeti Türk heyeti ile 
görüşmek için gayri resmi olarak bir bakanı Ankara’ya gönderdi.  

Ankara’ya gelen Fransız bakan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 
ile yoğun görüşmeler gerçekleştirdi. Misak-i Milli sınırları en çok görüşülen konular 
arasında yer aldı. 

Mustafa Kemal Atatürk, Fransız bakan Bulyon’a Misak-ı Milli sınırlarından 
taviz verilmeyeceğini ve gerekirse yeni bir savaşa hazır olduklarını iletti. Fransız 
hükumeti bu sınırlara başta tereddütle yaklaşsa da yapılan görüşmeler neticesinde 
Türk ve Fransız tarafı anlaşmaya vakıf oldular. Yapılan görüşmeler sonucunda ise 
TBMM ve Fransa arasında tarihe geçecek olan Ankara antlaşması imzalandı. 

Ankara Antlaşması Tarihi 
Ankara Antlaşması 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanmış bir antlaşmadır. 
Ankara Antlaşması Maddeleri (Şartları) 
- TBMM ve Fransa, yapılan bu antlaşmalar neticesine vakıf olacak ve 

cephelerde yaşanan çatışmalara karşılıklı olarak son verecek. 
- Türk ve Fransız arasında yaşanan çatışmalar sonucunda esir düşen her iki 

tarafında askerleri karşılıklı olarak serbest bırakılacak. 
- Türkiye’nin güney cephesi kapanacak. 
- Ankara antlaşmasından sonra Türkiye ve Suriye arasında yeniden bir 

gümrük antlaşmasının yapılması için bir komisyon kurulacaktır. 
- Hatay ve İskenderun bölgesi için Fransa özel bir yönetim kuracaktır. Türk 

halkına her türlü haklar tanınacaktır, ayrıca Türkçe resmi dil olarak kabul edilecektir. 
- Suriye’de yer alan Süleyman şah türbesi TBMM’ye ait olarak kalacak ve 

Türkiye’nin bir mülkü olarak sayılacaktır. 
- Her iki taraf da antlaşmanın maddelerini titizlikle yerine getireceğini taahhüt 

edecektir.  
Ankara Antlaşması Önemi 
Ankara antlaşması ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni tanıyan ilk 

itilaf devleti Fransa olmuştur. Ayrıca daha sonra imzalanacak olan Lozan 
antlaşmasının güney sınırları da Ankara antlaşmasına göre belirlenmiştir. Misak-ı 
Milli sınırlarından verilen ikinci taviz bu bölgede Hatay olmuştur. Ankara 
antlaşması ile birlikte Hatay’da yer alan Türklerin hakkı korunmuş ve buradaki Türk 
varlığı kabul ettirilmiştir.  

Ankara Antlaşması Özellikleri 
- Sınırları belirleyen bir antlaşmadır. 
- Bir çeşit barış antlaşmasıdır. 
- Antlaşmanın dili yalnızca Fransızca ve Türkçeden oluşmaktadır. 
https://www.milliyet.com.tr/gundem/ankara-antlasmasi-kisaca-ozeti-tarihi-

maddeleri-sartlari-onemi-ve-ozellikleri-6266640 

https://www.milliyet.com.tr/haberleri/anlasma
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4. Kars Antlaşması 
1.Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti tamamen yıkılma sürecine 

girmiş bu süreçte Osmanlı Devleti bünyesinde bulunan milletlerin çoğu Osmanlı 
Devleti’nden ayrılarak kendi devletlerini kurmuştur. Özellikle Balkan Savaşı’ndan 
sonra Osmanlıcılık fikri ortadan kalkarak yerini Türkçülük fikrine bırakmıştır. Bu 
süreçte 1918-1921 yılları arasında Anadolu topraklarına yeni bir oluşum başlamış, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmaya başlanmıştır. Bu geçiş sürecinde birçok 
devlet TBMM ile anlaşmalar yapmıştır. Bu anlaşmaların bir tanesi Kafkas devletleri 
ile yapılan Kars Antlaşması’dır.  

Kars Antlaşması özellikle yeni kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti için 
çevresindeki devletlerle anlaşmalar yapmayı gerekli kılan, devletleri birbirine 
yakınlaştıran antlaşmalardan biridir. Kars Antlaşması Türkiye’nin doğu sınırını 
korumak amacıyla oldukça etkili olan bir antlaşmadır. 

Kars Antlaşması Kısaca Özeti 
Kars Antlaşması; Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve TBMM arasında 

Kars Konferansı’nda görüşüldükten sonra 13 Ekim 1920’de tarihinde imzalanan 
anlaşmadır. Anlaşmaya göre Türkiye’nin doğu sınırı çizilmiş Doğu cephesi 
kapanmış, TBMM’yi Doğu Cephesi’nde en çok uğraştıran Ermeni 
sorunu ortadan kaldırılmıştır. 

Kars Antlaşması 20 maddeden oluşmaktadır ve Moskova Antlaşması’nın 
temellerine dayanmaktadır. Kars Antlaşması’na Doğu Cephesi’nde aktif olan Kazım 
Karabekir Paşa katılmıştır. 

Kars Antlaşması Tarihi 
Kars Antlaşması Sakarya Meydan Muharebesi’nin ardından 13 Ekim 1921 

tarihinde Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve TBMM tarafları arasında 
imzalanmış bir anlaşmadır. 

Kars Antlaşması Maddeleri 
20 maddeden oluşan Kars Antlaşması tarafları Azerbaycan, Ermenistan, 

Gürcistan ve TBMM’dir. Bu devletlerle imzalanan anlaşma sayesinde Türkiye’nin 
doğu sınırı belirlenmiş, doğu sınır ile ilgili herhangi bir sıkıntı kalmamıştır. 20 
maddeden oluşan Kars Antlaşması’nın önemli maddeleri ise şu şekildedir: 

- Boğazlarda Ticaret yapılması İstanbul’un güvenliğine bağlı olacak, 
- Azeri Türklerin yoğun olarak yaşadığı Nahçıvan bölgesine özerklik 

verilecek, 
- Batum Gürcistan’a verilecek, 
- Her ülke azınlık haklarını koruyarak ülkesinde bulunan insanlara iyi 

davranacak, 
- İmzacı devletler imza tarihinden itibaren 3 ay içerisinde konsolosluk 

sözleşmelerini imzalayacak, 
- 2 ay içerisinde taraflar askeri ve sivil mahkumları göndermeyi kabul edecek, 
- Kafkas cephesinde savaş sırasında işlenen tüm suçlar için tam bir af ilan 

etmeyi taraflar kabul edecek, 
- Ülkeler arasında dostluk ve ticari ilişkileri daha iyi duruma getirmek için 

Tiflis’te bir konferans toplanacak. Bu maddeler devletlerin açık ve net bir şekilde 
eşitlik ilkesine dayanarak birbirlerinin tanıdığı haklar görülmektedir. 

https://www.milliyet.com.tr/egitim/kars-antlasmasi-kisaca-ozeti-tarihi-
maddeleri-sartlari-onemi-ve-ozellikleri-6269619 

https://www.milliyet.com.tr/haberleri/turkiye
https://www.milliyet.com.tr/haberleri/turkiye
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5. Montrö Boğazlar Sözleşmesi 
Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 1936’da imzalanan ve Türkiye’ye İstanbul ve 

Çanakkale boğazları üzerinde kontrol ve savaş gemilerinin geçişini düzenleme hakkı 
veren uluslararası sözleşme. Sözleşme, Türkiye’ye Boğazlar üzerinde tam kontrol 
hakkı verir ve barış zamanında sivil gemilerin özgürce geçişini garantiler. Sözleşme, 
Karadeniz’e kıyısı olmayan ülkelere ait savaş gemilerinin geçişini sınırlar. 

Sözleşmenin şartları, özellikle Sovyetler Birliği Donanması’na Akdeniz’e 
erişim hakkı sağlaması yıllar boyunca tartışma konusu olmuştur. 1923’te Lozan 
Antlaşması ile birlikte imzalanan Boğazlar Sözleşmesi’nin yerine geçmiştir. Bu 
sözleşmeyle birlikte Uluslararası Boğazlar Komisyonu’nun da görevi sonlanmıştır. 

Boğazların statüsü ve gemilerin geçiş rejimi ile her zaman yakından ilgilenen 
Birleşik Krallık’ın Türkiye’yi desteklemesine paralel olarak Balkan Antantı Daimi 
Konseyi’nin 4 Mayıs 1936’da Belgrad’da yaptığı toplantıda Türkiye’nin teklifini 
destekleme kararı alınmıştır. Türkiye’nin girişimi Lozan Boğazlar Sözleşmesi’nin 
diğer akitleri tarafından da kabul edilince Boğazlar’ın rejimini değiştirecek olan 
konferans, 22 Haziran 1936’da İsviçre’nin Montrö kentinde toplanmıştır. 

İki ay süren toplantılardan sonra 20 Temmuz 1936’da Bulgaristan, Fransa, 
Büyük Britanya, Avustralya, Yunanistan, Japonya, Romanya, Sovyetler Birliği, 
Yugoslavya ve Türkiye tarafından imzalanan yeni Boğazlar Sözleşmesi ile 
Türkiye’nin kısıtlanmış hakları iade edilmiş ve boğazlar bölgesinin egemenliği 
Türkiye’ye geçmiştir. Türkiye daha önce Sovyetler Birliği ile yaptığı saldırmazlık 
antlaşması uyarınca Sovyetler Birliği’nin de desteği alınmıştır. Sözleşme 9 Kasım 
1936’da yürürlüğe girmiş ve Milletler Cemiyeti Sözleşme Serisi’ne 11 Kasım 
1936’da kaydedilmiştir. Günümüzde yürürlüktedir. 

Sözleşmenin süresi, yürürlüğe giriş tarihinden başlayarak, 20 yıl sürecektir. 
Bununla birlikte, sözleşmenin 1. maddesinde doğrulanan geçiş ve gidiş-geliş 
(ulaşım) özgürlüğü ilkesinin sonsuz bir süresi olacaktır. 

20 Temmuz 1956’da sözleşmenin süresi bitmiş, sözleşmeyi imzalayan 
devletler Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni değiştirmek için girişimlerde bulunmuşlar 
ancak başarılı olamamışlardır. 

Uluslararası Deniz Hukuku kuralları ve fesih şartlarında da belirtildiği gibi 
gemilerin uğraksız geçiş (transit değildir) hakkı gereği sözleşmenin değişmesi 
durumunda dahi Türk Boğazları’ndan geçecek hiçbir gemiden zorunlu ücret talep 
edilemeyecektir. 

https://www.haberturk.com/montro-bogazlar-antlasmasi-nedir-montro-
bogazlar-sozlesmesi-tam-metni-3028540 

6. Sâdâbat Paktı 
Sadabat paktı 1937 yılında imzalanmıştır. Türkiye’nin de aralarında 

bulunduğu dört devletin imzalamış olduğu bir saldırmazlık paktıdır. Sadabat 
paktının imzalanmasında bir takım sebepler de bulunmaktadır. Sadabat paktının 
sebepleri şu şekildedir; 
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1) Sınır Sorunu 
Sadabat paktını imzalayan devletler arasında bir sınır sorunu bulunmaktadır. 

Bundan dolayı sınır anlaşmasını yapmak amacı ile Sadabat paktı imzalanmıştır. 
Sadabat paktını imzalayan devletler arasında aşiretlerin isyanı da bulunuyordu. 

2) Bağımsızlık İsteği 
Sadabat paktını imzalayan devletler sömürge ve emperyalizme karşı baş 

kaldırmış olan devletlerdi. Bundan dolayı Sadabat paktı bağımsızlık isteyen 
devletler arasında imzalanmasına karar verildi. Bu bağımsızlık isteği son derecede 
önemliydi.  

3) İtalyanların Sömürge İsteği 
Sadabat paktının en önemli nedenleri arasında İtalyan sömürgeciliği 

gelmektedir. İtalya Habeşiştan işgalinden sonra yolunu Asya kıtasına çevirmişti. 
Bundan dolayı Asya yolunun kesilmesi için böyle bir saldırmazlık anlaşması 
yapılması da gerekiyordu. Bundan dolayı Sadabat paktı imzalanmıştır.  

Sadabat Paktı Kimler Arasında İmzalanmıştır? 
Sadabat paktı Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında imzalanmış olan bir 

dörtlü saldırmazlık anlaşmasıdır. 
Ödev 22. (опорная лексика): 
Davranışsal faktör (поведенческий фактор); her iki ülkenin tarihi 

hafızlarında önemli yer tutmak (занимать важное место в исторической памяти 
обеих стран); Ayıdan post Yunandan dost olmaz (от медведя — шкуры, / из грека 
друга не выйдет); BAB — Batı Avrupa Birliği (Западноевропейский союз); 
benzer değer ve idealleri paylaşmak (разделять схожие ценности и идеалы); milli 
hava sahası (национальное воздушное пространство); Uçuş Bilgi Sahası — FIR 
(район полётной информации). 

Ödev 23. (опорная лексика): 
Türk azınlığının durumu (положение турецкого меньшинства); ayırımcı 

politikalar yürütmek (проводить дискриминационную политику); sorunların 
çoğunun varlığını reddetmek (отрицать существование большинства проблем); 
umut verici olmak (носить обнадёживающий характер).  

Ödev 24. Türkçe söyleyiniz:  
1. Doğu Blok’u dağıldıktan, Sovyetler Birliği de parçalandıktan, komünizim 

de tehdit olmaktan çıktıktan sonra artık Türkiye güvenlik bağlamında Batı ve ABD 
için önemini kaybetmiştir. 

2. Türk karar vericileri, Yurt içinde demokratikleşme ve kucaklayıcı bir 
ideoloji ile barışı sağlamayı hedeflerken, çevresinde ve dünyada aktif politikalarla 
barışı ve istikrarı sağlamak hedeflenmeye başlandı. 

3. Türkiye AB ile bütünleşebilmek için bir taraftan reformlar yaparken, 
müzakere süreci devam ederken, diğer taraftan komşu ülkeler başta olmak üzere 
diğer ülkelerle de ilişkilerini geliştirmeye başladı, yeni açılımlar yapmaya devam 
etmektedir. 

4. Türkiye kendisini tarihsel, toplumsal, stratejik olarak tekrar tanımlamaya, 
sorgulamaya başladı ve kendisini ve yakın çevresini yeniden keşfetti. 
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5. Türkiye NATO üyesi olarak ABD ve Batının müttefiki olmakla beraber 
gerektiğinde “hayır” demeye, özerk kararlar vermeye başladı. 

6. 2008 yılındaki Gürcistan’ı barışa zorlama operasyonu sonrası ABD’nin 
Karadeniz’e donanmasını gönderme isteği karşısında Montrö anlaşmasını öne 
sürerek hayır diyebilmiştir. 

7. Soğuk Savaş sonrası Türkiye’nin üzerindeki baskıların azalması, Türkiye 
için manevra alanını genişletirken, Türkiye dış politikada daha özerk kararlar 
alabilme imkanına da kavuştu. 

Ödev 25. (опорная лексика): 
Köktendincilik (религиозный фундаментализм); karşılıklı anlayışla (на 

основе взаимопонимания); ilişkilerde yeni sayfa açmak (открыть новую 
страницу в отношениях); Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması (договор о 
сотрудничестве в сфере обороны и экономики); geliştirilmiş ortaklık 
(расширенное партнёрство); sekteye uğramak (остановиться, застопориться); 
NATO’nun güney kanadı (южный фланг НАТО); ilişkileri kurumsal zemine 
oturtmak (обеспечить институализацию отношений); NATO’nun yeniden 
yapılandırılması (переформатирование НАТО).  

Ödev 26. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Устанавливать ограничения на проход боевых кораблей (savaş 

gemilerinin geçişlerine sınırlamalar getirmek); «Мир в стране, мир во всём мире» 
(Yurtta sulh, Cihanda sulh); миролюбивая деятельность (barışçı faaliyetler); 
вызвать обеспокоенность государств (devletleri kuşkulandırmak); сближение, 
начавшееся между Турцией и Грецией (Türkiye ile Yunanistan arasında başlayan 
yakınlaşma); выстраивать политическую линию (politik çizgi izlemek); страны 
«оси», нацистский блок, гитлеровская коалиция (mihver devletleri); более 
бдительный, внимательный к мировым проблемам (dünya sorunlarına daha 
duyarlı); свержение королевского режима (krallığın devrilmesi); осязаемая 
польза (elle tutulur fayda); доводить до мира свою правоту (tüm dünyada kendi 
haklılığını anlatmak); занимать позицию (tavır takınmak); пересмотр подходов 
во внешней политике Турции (Türk dış politikasındaki yaklaşımların 
sorgulanması); не отклоняться от западных целей (batı hedefinden şaşmamak); 
содержать вторую по численности армию (ikinci büyük orduyu beslemek); 
элемент торга (pazarlık unsuru); пересмотр прежней практики (eski 
uygulamaların sorgulanması); поиск новых направлений и альтернатив (yön, 
alternatif arayışları); широкая по охвату идеология (kucaklayıcı ideoloji); 
вестернизация (Batıcılık); быть в полной зависимости от Запада (Batı’ya 
mahkum olmak); войти в подсознание (şuur altına yerleşmek); плюрализм 
(çoğulculuk); политика «ноль проблем с соседями» (komşu ülkeler ile sıfır sorun 
politikası); уменьшение давления на Турцию (Türkiye’nin üzerindeki baskıların 
azalması); расширить поле для манёвра (manevra alanını genişletmek); 
принимать самостоятельные решения (özerk kararlar vermek). 

Ödev 33. (опорная лексика): 
Sağır sultan dahi duydu (не остaлось тех, кто не слышал); Rus uçağının 

düşürülmesi (уничтожение российского самолёта); gergef işler gibi (очень 
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напряжённая работа); adeta iğne ile kuyu kazmak (словно иголкой рыть 
колодец); özene bezene (с большим усердием, старательно); atmosfer yaratmak 
(создать атмосферу); enerji tedarikini çeşitlendirme (диверсификация 
маршрутов поставок энергоресурсов); yüzseksen derece dönüş (разворот на 
180 градусов); dozer (бульдозер); Türkiye’yi gerginliğin tam göbeğine 
yerleştirmek (поставить Турцию в центр напряжённости); işler tıkırında gidiyor 
(дела идут хорошо); görüş farklılıklarını aşmak (преодолевать различия во 
взглядах); öbek (куча, груда); çığ gibi büyümek (расти словно лавина); dış 
politika açmazları (внешнеполитические тупики).  

Ödev 35. (опорная лексика): 
Eksen (ось); Gyula Gömbös (Дьюла Гёмбёш).  
Ödev 36. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Поведенческий фактор (davranışsal faktör); занимать важное место в 

исторической памяти обеих стран (her iki ülkenin tarihi hafızlarında önemli yer 
tutmak); от медведя шкуры, из грека друга не выйдет (Ayıdan post Yunandan 
dost olmaz); Западноевропейский союз (Batı Avrupa Birliği / BAB); разделять 
схожие ценности и идеалы (benzer değer ve idealleri paylaşmak); национальное 
воздушное пространство (milli hava sahası); район полётной информации (Uçuş 
Bilgi Sahası / FIR); положение турецкого меньшинства (Türk azınlığının 
durumu); проводить дискриминационную политику (ayırımcı politikalar 
yürütmek); отрицать существование большинства проблем (sorunların çoğunun 
varlığını reddetmek); носить обнадёживающий характер (umut verici olmak); 
религиозный фундаментализм (köktendincilik); на основе взаимопонимания 
(karşılıklı anlayışla); открыть новую страницу в отношениях (ilişkilerde yeni 
sayfa açmak); договор о сотрудничестве в сфере обороны и экономики 
(Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması); расширенное партнёрство 
(geliştirilmiş ortaklık); остановиться, застопориться (sekteye uğramak); южный 
фланг НАТО (NATO’nun güney kanadı); обеспечить институализацию 
отношений (ilişkileri kurumsal zemine oturtmak); переформатирование НАТО 
(NATO’nun yeniden yapılandırılması). 

Ödev 37. (опорная лексика): 
Çok taraflı diplomasi (многосторонняя дипломатия); ad hoc (по особому 

случаю); Viyana Sözleşmesi (Венская конвенция); hakları çiğnenen kişi (лицо, 
чьи права были нарушены); haksız fiile uğrayan kişi (лицо, подвергшееся 
неправомерным действиям); can ve mal güvenliği (безопасность жизни и 
имущества); bazı ayrıcalıklar tanımak (признавать ряд привилегий); 
dokunulmazlık (неприкосновенность, иммунитет); yargı muaflığı (иммунитет от 
судебного преследования); vergi muaflığı (освобождение от уплаты налогов, 
налоговая амнистия); gümrük muaflığı (освобождение от таможенных 
процедур); hibe şeklindeki yardımlar (безвозмездная помощь); silah ambargosu 
(военное эмбарго); barış yanlısı olmak (быть сторонником мира); savaşa yatkın 
olmak (быть склонным к ведению войны); serbest girişimciliği (свободное 
предпринимательство); iktisadi liberalizm (экономический либерализм); siyasal 
ideolojiyi yaymak (распространять политическую идеологию); devletin 
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bölünmesini, dağılmasını, toprak kaybetmesini önlemek (предотвращать раздел, 
распад государства, потерю территории); anlaşmadan doğan taahhüdü yerine 
getirmek (выполнять обязательства, возникающие по договору); önleyici savaş 
(превентивная война).  

Ödev 39. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Не остaлось тех, кто не слышал (sağır sultan dahi duydu); уничтожение 

российского самолёта (Rus uçağının düşürülmesi); очень напряжённая работа 
(gergef işler gibi); словно иголкой рыть колодец (adeta iğne ile kuyu kazmak); с 
большим усердием, старательно (özene bezene); создать атмосферу (atmosfer 
yaratmak); диверсификация маршрутов поставок энергоресурсов (enerji 
tedarikini çeşitlendirme); разворот на 180 градусов (yüzseksen derece dönüş); 
бульдозер (dozer); поставить Турцию в центр напряжённости (Türkiye’yi 
gerginliğin tam göbeğine yerleştirmek); дела идут хорошо (işler tıkırında gidiyor); 
преодолевать различия во взглядах (görüş farklılıklarını aşmak); куча, груда 
(öbek); расти словно лавина (çığ gibi büyümek); внешнеполитические тупики 
(dış politika açmazları); ось (eksen); многосторонняя дипломатия (çok taraflı 
diplomasi); по особому случаю (ad hoc); Венская конвенция (Viyana 
Sözleşmesi); лицо, чьи права были нарушены (hakları çiğnenen kişi); лицо, 
подвергшееся неправомерным действиям (haksız fiile uğrayan kişi); 
безопасность жизни и имущества (can ve mal güvenliği); признавать ряд 
привилегий (bazı ayrıcalıklar tanımak); неприкосновенность, иммунитет 
(dokunulmazlık); иммунитет от судебного преследования (yargı muaflığı); 
освобождение от уплаты налогов (vergi muaflığı); освобождение от 
таможенных процедур (gümrük muaflığı); безвозмездная помощь (hibe 
şeklindeki yardımlar); военное эмбарго (silah ambargosu); быть сторонником 
мира (barış yanlısı olmak); быть склонным к ведению войны (savaşa yatkın 
olmak); свободное предпринимательство (serbest girişimciliği); экономический 
либерализм (iktisadi liberalizm); распространять политическую идеологию 
(siyasal ideolojiyi yaymak); предотвращать раздел, распад государства, потерю 
территории (devletin bölünmesini, dağılmasını, toprak kaybetmesini önlemek); 
выполнять обязательства, возникающие по договору (anlaşmadan doğan 
taahhüdü yerine getirmek); превентивная война (önleyici savaş). 

Ders 3(6). Türk dünyası 
1.2. Türkiye, Türk Dünyası’nın her alanda temel direği (опорная 

лексика) 
Düzenleyici rol oynamak (играть определяющую роль); kendisini lider 

olarak vazifelendirmek (возлагать на себя лидерство, лидерские обязанности); 
Türk kültür mirası (тюркское культурное наследие); siyasal iktidar ağırlıklı olarak 
dış politika yürütmek (проводить внешнюю политику преимущественно силами 
политического руководства); etkin diplomasi aracı (эффективное 
дипломатическое средство); gereken sorumluluğu üstlenmek (возложить на себя 
необходимую ответственность); tek bir gönül coğrafyası (географическое 
пространство, скреплённое единым сердцем); Türk Birliği kurma yolunda 
ilerlemek (продвигаться по пути создания Тюркского союза). 
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2.1. Türkiye’nin Türkî Cumhuriyetlerle ilgili politikasının tarihçesi 
(опорная лексика) 

Osmanlı’yı dağılmaktan kurtarmak (спасти Османскую империю от 
распада); askeri ve siyasi aydınlar (военная и политическая интеллигенция); 
sıfıra inmek (свестись к нулю, сойти на нет); askeri malzeme (военное 
снаряжение); Orta Asya ile ilişkilerini Moskova üzerinden yürütmek (строить свои 
отношения с Центральной Азией через Москву); Türkiye için olanaksız hale 
gelmek (стать невозможным для Турции); ilişkileri gerginleştirmek (обострить 
отношения, внести в отношения напряжённость); Batı ile ekonomik ve askeri 
bağını güçlendirmek (упрочить свои экономические и военные связи с 
Западом).  

2.2. Türkiye’nin Türkî Cumhuriyetlerin bağımsızlıklarının ilk 
yıllarındaki politikası (опорная лексика) 

Şok etkisi oluşturmak (вызвать шок); Türkiye’deki yaygın kanı 
(распространённая в Турции точка зрения); piyasa ekonomisine geçiş (переход 
к рыночной экономике); birbirlerine delice âşık iki sevgili gibi (словно два 
влюблённых, безумно любящих друг друга); Türkiye’yi sabah yıldızına 
benzetmek (сравнивать Турцию с утренней звездой); anlaşmaların sayısına ve 
anlaşma alanlarının çeşitliliğine yansımak (отразиться в количестве договоров и 
многообразии предметов деятельности по договору); Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı — TİKA (Турецкое агентство по сотрудничеству и 
координации); Türk Zirvesi — Türkçe Konuşan Ülkelerin Devlet Başkanları 
Zirvesi (саммит глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных 
государств); değişim programları (программы обмена); kaynak yetersizliği 
(недостаточность средств, источников финансирования); Sovyetlerden boşalan 
etki alanı (сфера влияния, освободившаяся от Советского Союза).  

2.3. Türkiye’nin Türki Cumhuriyetlerle son dönem ilişkileri (опорная 
лексика) 

Önceliği değiştirmek (изменить приоритет); Türkiye’yi Avrupa’nın uzantısı 
haline getirmek (сделать Турцию продолжением Европы); tek seçenek olmaktan 
çıkmak (перестать быть единственной альтернативой); İsrail’i karşına almak 
pahasına (ценой того, чтобы нажить врага в лице Израиля).  

Ödev 4. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Играть определяющую роль (düzenleyici rol oynamak); возлагать на себя 

лидерство, лидерские обязанности (kendisini lider olarak vazifelendirmek); 
тюркское культурное наследие (Türk kültür mirası); проводить внешнюю 
политику преимущественно силами политического руководства (siyasal iktidar 
ağırlıklı olarak dış politika yürütmek); эффективное дипломатическое средство 
(etkin diplomasi aracı); возложить на себя необходимую ответственность 
(gereken sorumluluğu üstlenmek); географическое пространство, скреплённое 
единым сердцем (tek bir gönül coğrafyası); продвигаться по пути создания 
Тюркского союза (Türk Birliği kurma yolunda ilerlemek); спасти Османскую 
империю от распада (Osmanlı’yı dağılmaktan kurtarmak); военная и 
политическая интеллигенция (askeri ve siyasi aydınlar); свестись к нулю, сойти 
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на нет (sıfıra inmek); военное снаряжение (askeri malzeme); строить свои 
отношения с Центральной Азией через Москву (Orta Asya ile ilişkilerini 
Moskova üzerinden yürütmek); стать невозможным для Турции (Türkiye için 
olanaksız hale gelmek); обострить отношения, внести в отношения 
напряжённость (ilişkileri gerginleştirmek); упрочить свои экономические и 
военные связи с Западом (Batı ile ekonomik ve askeri bağını güçlendirmek); 
вызвать шок (şok etkisi oluşturmak); распространённая в Турции точка зрения 
(Türkiye’deki yaygın kanı); переход к рыночной экономике (piyasa ekonomisine 
geçiş); словно два влюблённых, безумно любящих друг друга (birbirlerine 
delice âşık iki sevgili gibi); сравнивать Турцию с утренней звездой (Türkiye’yi 
sabah yıldızına benzetmek); отразиться в количестве договоров и многообразии 
предметов деятельности по договору (anlaşmaların sayısına ve anlaşma 
alanlarının çeşitliliğine yansımak); Турецкое агентство по сотрудничеству и 
координации (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı / TİKA); саммит глав 
государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Türk Zirvesi / 
Türkçe Konuşan Ülkelerin Devlet Başkanları Zirvesi); программы обмена 
(değişim programları); недостаточность средств, источников финансирования 
(kaynak yetersizliği); сфера влияния, освободившаяся от Советского Союза 
(Sovyetlerden boşalan etki alanı); изменить приоритет (önceliği değiştirmek); 
сделать Турцию продолжением Европы (Türkiye’yi Avrupa’nın uzantısı haline 
getirmek); перестать быть единственной альтернативой (tek seçenek olmaktan 
çıkmak); ценой того, чтобы врага нажить в лице Израиля (İsrail’i karşına almak 
pahasına). 

Ödev 6. Bağımsız devlet statüsüne sahip Türki Cumhuriyetleri sıralayınız, 
bunlar hakkında tek tek güncel bilgi veriniz (Aşağıdaki bilgiler Türkiye’nin 
vizyonunu yansıtmaktadır). 

Azerbaycan Cumhuriyeti 
Güney Kafkasya’da bir Türk devletidir. Kuzeyde Rusya, kuzey batıda 

Gürcistan, batıda Ermenistan, güneyde İran ve batıda (Azerbaycan’a bağlı olan 
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile komşu olan) Türkiye ile komşudur. Doğu sınırını 
Hazar Denizi çizmektedir. Azerbaycan, Asya’nın gelişmiş ülkelerindendir. Ülke’nin 
Başkenti Bakü’dür. Azerbaycan’ın topraklarının % 40’ında fazla bölümü verimli 
ovalardan meydana gelir. Bu alanların yarıdan fazlası 400-1500 m yüksekliktedir. 
Topraklarının kuzeyi yer yer 3000 metreyi aşan Kafkas Dağları ile kaplıdır. Bu 
dağlar aynı zamanda ülkenin kuzey sınırını meydana getirir. Azerbaycan 
topraklarının en yüksek noktası Bazardüz Tepesidir (4480 m). Güneybatı kesiminde 
ise Küçük Kafkaslar yer alır. Hazar denizine ulaşan Kızılören, Urmiye Gölüne 
ulaşan Acıçay ve Cıgatu gibi akarsular, dağlık kütleleri derin vadilerle yararak 
bölgeye çarpıcı bir görünüş kazandırmıştır. Güneybatıda 1566 m yükseklikte yer 
alan Urmiye Gölü, Küçük Kafkas Dağları arasında kalır. Dünyanın en büyük gölü 
olan Hazar Denizinin bir bölümü Azerbaycan sınırları içinde kalır. Başkent 
Bakü’nün dışında önemli şehirleri Gence, Lenkeran, Sumgayıt ve Mingeçevir’dir. 

Yüzölçümü: 86 000 km2.  
Nüfus: 8 997.400 (Azerbaycan nüfusunun %54 e yakın kısmı kentlerde, %46 
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ya yakın kısmı da köylerde yaşamaktadır. Şehirleşme hızı son dönemlerde oldukça 
yavaş seyretmekte olup, kentlere fazla hızlı olmasa bile göç almakta, ancak kırsal 
kesimde nüfus artışı daha yüksek olduğu için denge sürmektedir). 

Dili: Azerbaycan Türkçesi 
Dini: İslâmiyet. Halkın %96’sı Müslüman’dır. Müslümanların % 70’i Şii’dir. 

Halkın %3-4’ü Hıristiyan’dır (çoğunluğu Rus Ortodoks Kilisesi, Gürcü Ortodoks 
Kilisesi ve Malakan). Çok küçük bir bölümü ise Yahudi’dir. 

İklim ve Bitki Örtüsü: Ülkenin coğrafi yapısı engebeli olduğundan bölgeden 
bölgeye çok önemli ısı ve iklim farklılıkları mevcuttur. Azerbaycan’ın iklimini 
Büyük Kafkas dağlarının Kuzeyden gelen soğuk hava kütleleri Küçük Kafkas 
dağlarının Güneyden gelen sıcak ve tropik hava akımları ile Hazar Denizi 
etkilemektedir. Dünyada bulunan 11 iklim kuşağından 9’una Azerbaycan’da 
rastlamak mümkündür. İklim zenginliği bitki örtüsünün de çeşitli olmasına imkan 
sağlamaktadır. Azerbaycan’da tespit edilebilen 4.500 bitki ile 446 ağaç ve çalı cinsi 
mevcuttur. 

Azerbaycan yeraltı kaynakları bakımından da çok zengin bir ülkedir. Ülkenin 
en büyük yeraltı zenginlikleri petrol ve doğalgazdır. Yapılan araştırmalara göre 
karadaki petrol rezervinin %87’si kullanılmış olduğundan petrol ve gaz ağırlıklı 
olarak Hazar Denizinin derinliklerinden çıkarılmaktadır. 

Ülkenin diğer önemli yeraltı kaynakları kurşun, çinko, demir, bakır, 
alüminyum, barit, kobalt, arsenik, mermer, kireçtaşı, siyanit, maden tuzu, kaya tuzu, 
kuvars, kaolin, taş ocakları v.s.’dir. 

Eğitim: Azerbaycan’da eğitimin tüm diğer Türk devlet ve topluluklarına göre 
çok ileri düzeyde olduğu görülür. 1991 istatistiksel verilere göre 4.775 okulda 
1.503.000 öğrenci okumaktadır. Bugün okul sayısı 5.000’e, öğrenci sayısı 
1.600.000’e ulaşmıştır. Azerbaycan’da 6.500 kültür tesisi, 4.605 kütüphane, 125 
müze, 125 müzik okulu, 43 halk tiyatro salonu, 3.680 kültür evi bulunmaktadır. 
Okuma yazma oranı %99,5’tir. 

Kazakistan Cumhuriyeti 
Yüzölçümü 2.724.900 km2 olan Kazakistan, Avrasya’nın kalbinde yer 

almaktadır. Geniş bozkırlara yayılan ülke, dünyada kapsadığı alan bakımından 9. 
sıradadır. Arazi çöl (%40), yarı çöl (%23), bozkır (%20), orman — bozkır (%7) ve 
dağlardan(%10) oluşmaktadır. Alçak Sarıarka Dağları Orta Kazakistan’da yükselir. 
Altay, Tarbagatay ve Cungar dağ sıraları, Tien Şan dağ sıralarının batı kolları gibi 
ülkenin doğusunda ve güneydoğusunda yer alırlar. Kazakistan’ın en yüksek zirvesi, 
Han Tengri (6,995 m), uzak güneydoğudadır.  

Ülke sınırlarının toplam uzunluğu 12.187 km olup, Rusya Federasyonu ile 
6.467 km. (dünyanın en uzun kara sınırıdır), Özbekistan ile 2.300 km, Çin Halk 
Cumhuriyeti ile 1.460 km, Kırgızistan ile 980 km, Türkmenistan ile 380 
kilometredir. Ayrıca Hazar denizi ile Azerbaycan ve İran’la doğrudan çıkış noktaları 
mevcut. 46-87 Doğu ve 40-56 Kuzeybatı enlemi üzerinde bulunan ülke Batıdan 
Doğuya 3.000 km; Güneyden Kuzeye 2.000 km. 

Devlet yapısı: Kazakistan, cumhurbaşkanlığı idari şeklindeki üniter devlettir. 
Temel kanun Anayasadır. Devletin başı Cumhurbaşkanı’dır.  
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1997 yılından beri başkent Astana’ya taşındı. Devlet dili Kazakça’dır. Para 
birimi Tenge. 

Kazakistan’da yasama, yürütme ve yargı temel güçlerinin ayrılığı prensibi 
kabul edilmiş ve uygulanmaktadır. Yasama parlamento tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Üst kurulda — Senato — 39 milletvekili, alt kurulda — Meclis 
— 77 milletvekili vardır. Hükümet, yürütme gücünün en yüksek yapısıdır. 
Hükümetin başı Başbakan’dır. Kanun otoritesi devlet mahkemeleri tarafından temsil 
edilir. Yüksek Mahkeme adliyenin en yüksek otoritesidir. Yasamayı ve hukuki işleri 
idare eden devlet kurumları Anayasa Konseyi, Başsavcılık ve Kazakistan 
Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’dır. Kazakistan Cumhuriyeti Başsavcılığı devletin 
cumhurbaşkanına karşı sorumludur. 

Başkenti: Astana 
Nüfus: Kazakistan’ın 15.301.400 kişilik nüfusunun yaklaşık 9 milyonluk 

(%57,4) kısmı şehir, yaklaşık 6,5 milyonluk (%42,7) kısmı ise kırsal kesim 
nüfusudur. Nufus yoğunluğu da 1 kilometrekarede 5,6 insandır. Cumhuriyette 
120’den fazla etnik grup uyesi yaşamaktadır, 9 milyondan fazla Kazak (%58,9), 
yaklaşık 4 milyon Rus (25,9), yaklaşık 450.000 Ukraynalı, 433.000 Özbek ve aşağı 
yukarı 250.000’er Uygur, Tatar, Alman ve diğer milletler. Bu topluluklar içinde 
Ruslar, Belaruslular, Ukraynalılar, Almanlar, Koreliler ve Polonyalılar dışında 
kalanların hepsi Türk topluluklarıdır.  

Türk toplulukların tamamına yakını Müslüman, diğer etnik unsurlar ise 
genellikle Hıristiyan veya Doğu dinleri mensubudur. Türk olmayan toplulukların 
genel nüfusa oranı yaklaşık % 53’ü bulmaktadır. 

Resmi dili: Kazak dili (Türk dilleri ailesine mensup). Ayrıca, devlet ve yerel 
organlarında Rusça’nın da kullanılabileceği kabul edilmiştir. Kazakistan 
vatandaşları kendi dillerinin öğrenme ve gelişmesi için hakları saklı bulunmaktadır. 

Din: Kazakistan çok inançlı bir devlettir. Ana dinler İslam (%60) ve 
Hıristiyanlıktır (%30). Kazakistan’da %85’i kayıtlı, 3500’den fazla dini 
organizasyon faaliyet göstermektedir. 2302 ibadethaneden 1587 tanesi cami, 228 
tanesi Ortodoks kilisesi, 69 tanesi Katolik kilisesi, 40 tanesi Protestan kilisesi, 10 
tanesi sinagog ve 7 tanesi de diğer dini mekânlardır.  

Doğal Kaynaklar: Periyodik tablodaki 105 elementten 99 tanesi 
Kazakistan’da keşfedildi. 60 tanesi halen işletilen 70 elementin rezervi bulundu. 
1,225 mineral tipte 493 rezerv vardır. Özellikle ülkenin batısında 250 den fazla 
petrol ve gaz sahası bulunmuştur. Bunların en büyükleri Tengiz (1 milyar tondan 
fazla ulaşılabilir petrol kaynağı), Karaçaganak petrol ve gaz sahası (1,3 trilyon 
metreküp gaz kaynağı) ve 7 milyar ton petrol kaynağıyla dünyanın en büyük 
sahalarından biri olan Kaşagan sahalarıdır.  

Kırgızistan Cumhuriyeti 
Kırgızistan Orta Asya’da konumlanmıştır. Komşuları kuzeyde Kazakistan, 

batıda Özbekistan, güneybatıda Tacikistan ve güneydoğuda Çin Halk 
Cumhuriyeti’dir. Tanrı Dağları ülkenin %65’ini kaplar ve ülke bu yüzden “Orta 
Asya’nın İsviçre’si” olarak adlandırılır. Tyan-Şan dağları üzerinde bulunan ve 
ülkenin en büyük gölü olan Issık Köl (Sıcak Göl), Titikaka’dan sonra dünyanın en 
büyük dağ gölüdür. 
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Orta Asya’da yaşayan Kırgızlar, tüm Kırgızların yüzde 90’ını kapsar. Doğu 
Türkistan’da 80.000, Afganistan’da 25.000 Kırgız’ın yaşadığı tahmin edilmektedir. 
Tarihi kaynaklara göre Kırgızlar 13. yüzyıldan sonra bugünkü yurtlarına 
gelmişlerdir. Kırgızlar, 9. yüzyılda Uygur-Türk devletinin başına geçmişler, önce 
Özbek hakimiyetini daha sonra da Kazak egemenliğini kabul ederek birlikte 
hayatlarını sürdürmüşlerdir. 1924’te Kara Kırgız Özerk Oblast’ı oluşmuş; 1926’da 
Özerk Cumhuriyet kurmuşlar; 1936’da ise Kırgız SSC olarak SSCB’ne 
katılmışlardır. Kırgızlar, 15 Ağustos 1990’da egemenliklerine, 31 Ağustos 1991’de 
de bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır. Tarihin her döneminde dillerini koruyan 
Kırgızlar, her zaman milli kültürlerine bağlı kalmışlardır. 

Bu konuda Manas Destanı’nın büyük yararını ve etkilerini görmüşlerdir. 
Kırgız dili ve kültürünün sağlam kalmasının en önemli sebebi Manas Destanı’dır. 

Yüzölçümü: 198.500 km2 
Nüfus: 5,317,000 
Başkent: Bişkek 
Demografik Durum: Nüfusun grup nüfus içindeki yüzdesi, Kırgız 52.4, Rus 

18, Özbek 12.9, Ukrain 2.5, Alman 2.4, diğer 11.8. 
Dini: İslâmiyet. Müslüman oranı %91’dir, %8 Hıristiyan, %1 Budist bulunur. 
İktisadi Durum: Topraklarının ancak %7’si tarıma elverişli olan ülkenin, 

başlıca tarımsal ürünleri buğday, pamuk, tütün, kenevir, yağlı tohumlar, şeker 
pancarı, üzüm, şekerkamışı, haşhaş, mısır, meyve ve sebzedir. Tarıma elverişli 
arazisinin %72’si sulanabilmektedir ve sulama kanallarının uzunluğu 30.000 km. 
civarındadır. Dağlık bir ülke olan Kırgızistan’da hayvancılık yaygın olarak 
yapılmakta ve önemli gelir kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Ülke eski 
Sovyetler Birliği’nin başlıca yün üreticilerinden olup, Rusya ve Kazakistan’dan 
sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Hayvancılık alanında ipek ve tabaklanmış deri 
üretimi de önemli bir yer tutmaktadır. 

Büyük ölçüde tarıma dayalı ekonomik yapıya sahip bulunan ülkede sanayi, 
özellikle hafif sanayi ve mikro elektronik alanlarında gelişmiştir. Başlıca sanayi 
kolları, metalurji, petrol, doğalgaz, elektronik, demir dışı metaller, elektrik 
motorları, konservecilik, deri ürünleri, ceviz mobilya, kömür madenciliği, konserve 
et ve şeker rafinerileri alanlarında yoğunlaşmıştır. 

Doğal Kaynaklar ve Enerji: Başlıca yeraltı kaynakları kömür, altın, uranyum, 
cıva, çelik, antimuan, tungsten, çinko, kalay, kurşun ve granittir. Dağlık bir bölgede 
yer alması ve büyük nehirleri sebebiyle ülkede önemli ölçüde hidroelektrik üretimi 
yapılmaktadır. Çok sayıda hidroelektrik santralı vardır ve üretilen elektrik 
enerjisinin önemli bir kısmı Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan’a 
nakledilmektedir. Küçük bir ekonomiye sahip olmasına rağmen, yüksek oranlı 
ithalat ve ihracatı vardır. Dış ticareti, büyük ölçüde BDT ülkeleriyle 
gerçekleşmektedir. 

Bankacılık ve Sigortacılık: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kırgızistan’da tam teşekküllü bir şube açma konusunda prensip kararı almıştır. Şube 
açılabilmesi, öncelikle bu ülkede bankacılık mevzuatının oluşmasına bağlı 
olduğundan henüz bir faaliyet gerçekleşmemiştir. T.C. Ziraat Bankası, Kazakistan, 
Türkmenistan, Özbekistan ve Azerbaycan Cumhuriyetleri ile Rusya 
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Federasyonu’ndaki mahalli bankalar arasında ortak banka kurulması çalışmaları 
sürmektedir. Kambiyo ve dış ticaret işlemleri başta olmak üzere batılı anlamda her 
türlü bankacılık hizmeti verecek olan bu ticari bankalar, söz konusu ülkelerde Türk 
Ortaklığı ile kurulan ilk bankalardır. Bu çalışmalar, Kırgızistan’da tam teşekküllü 
şube açılması yönünde devam etmektedir. Ziraat Bankası’nın Orta Asya Türk 
Cumhuriyetleri’nde mukim yerel bankalarla kuracağı ortak bankalara, bankaların 
sermayelerinin % 50’sini geçmemek kaydıyla iştirak etmesi ve bu bankaların adında 
“Türk” kelimesinin kullanılması hususu da ikili anlaşmalarda kararlaştırılmıştır. 

Önemli Şehirler: Oş, Celalabad, Tokmak Çolpan Ata, Karakol. 
Özbekistan Cumhuriyeti 

Orta Asya’da yer alan bir Türk Devleti’dir. Kuzey ve kuzeybatısında 
Kazakistan, doğu ve güneydoğusunda Kırgızistan ve Tacikistan, güneybatısında 
Türkmenistan, güneyinde ise Afganistan yer alır. Amuderya (Ceyhun) ile Siriderya 
(Seyhun) ırmakları arasında kalan toprakların büyük bölümünü içine alır. 
Topraklarının %80’i düzlüklerden ibarettir. Bu düzlüklerin önemli bir kısmını Amu 
Derya ırmağının güneydoğu kısmında kalan Kızılkum çölü oluşturmaktadır. Kalan 
topraklarının da önemli bir kısmını dağ kütleleri oluşturmaktadır. Bu dağ 
kütlelerinin başında Altay dağlarının uzantıları, Tanrı dağları ve Hisar dağları gelir. 
Topraklarının %11.2’si tarım alanı, %48.2’si otlaktır. Özbekistan’da yazlar sıcak, 
kışlar soğuk geçer. Yazın bazı yerlerde sıcaklık bazen 47 dereceye çıkar, kışın ise -
20 dereceye kadar düştüğü olur. 

Başkenti: Taşkent 
Yüzölçümü: 447.400 km2 
Komşuları: Afganistan 137 km, Kazakistan 2,203 km, Kırgızistan 1,099 km, 

Tacikistan 1,161 km, Türkmenistan 1,621 km. Bağımsızlık Tarihi: Özbekistan, 20 
Haziran 1990’da egemenliğini, 1 Eylül 1991’de bağımsızlığını ilan etmiştir. 

Nüfus: 27 milyon 733 bin 800 kişi. 
Etnik yapı: Özbekistan nüfusunun %71’ini Özbekler oluşturmaktadır. İkinci 

sırada %10 orana sahip olan Ruslar gelir. Diğer etnik unsurların başta gelenleri ve 
genel nüfusa oranları ise şöyledir: Tacikler %4.7, Kazaklar %4, Karakalpaklar %2, 
Tatarlar %1.7, Kırım Tatarları %1. Bunların dışında kalan etnik unsurların oranları 
%1’in altındadır. Onların da başta gelenleri şunlardır: Koreliler, Kırgızlar, 
Ukraynalılar, Türkmenler, Ahıska Türkleri, Yahudiler, Azerbaycan Türkleri, 
Başkırtlar, Uygurlar, Çuvaşlar. Bu etnik unsurlardan Ruslar, Koreliler, Ukraynalılar 
ve Yahudiler dışında kalanlar Türk topluluklarıdır. Türklerin tamamına yakını 
Müslüman’dır. Ruslar ve Ukraynalılar genellikle Ortodoks Hıristiyan, Koreliler ise 
çoğunlukla Budist’tir. 

Resmi Dili: Özbek Türkçesi Türk dillerinden Uygur grubuna ait bir dildir. 
Özbekistan’ın tek resmi dili olup, Orta Asya genelinde konuşulan Türk dilleri ailesi 
arasında 3’ncü büyüklüktedir. 

Dini: İslâmiyet (Müslüman %90, Ortodoks %6, Diğer %4). 
İdari bölünüş: 13 ile ayrılır. 
Doğal Kaynaklar: Doğalgaz, petrol, altın, kömür, bakır, uranyum, demir, 

alüminyum, çinko. Özbekistan yeraltı kaynakları bakımından çok zengindir. Navoi 
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eyâletinde bulunan zengin tabiî gaz, altın ve uranyum yatakları, bölgenin hızla 
gelişmesine sebep olmuştur. Bölgede çimento fabrikası, büyük kimyâ sanâyii ve 
elektrik santrali kurulmuştur. Zarafşan’daki Muruntau’da bulunan altın madeninden 
senede 80 tona yakın altın çıkarılmakta.  

Eğitim: Eğitim ücretsizdir. Yaklaşık 9 bin ilkokul ve genel ortaöğretim 
kurumu, 250 mesleki ortaöğretim kurumu bulunmaktadır. 55 kadar da yüksek 
öğretim kurumu vardır ve bunlarda 350 bine yakın öğrenci öğrenim görmektedir. 
Okuma yazma bilenlerin oranı yaklaşık %90’dır. Eğitim dili Özbekçe’dir. Ancak 
Rusça da ilk yıllardan itibaren öğretilmektedir. 

Türkmenistan Cumhuriyeti 
Orta Asya ülkelerinden olan Türkmenistan güneyden İran, batıdan Hazar 

denizi, kuzeyden Kazakistan, kuzeydoğudan Özbekistan, güneydoğudan 
Afganistan’la çevrilidir. En yüksek yerleri Kugintau Dağı (3319 m.) ve Kopet Dağı 
(2942 m.)’dır. Hazar Denizi’nin hemen yanı başında yer alan ve tuz yönünden 
zengin olan Karaboğaz Gölü, Türkmenistan toprakları içinde yer alır. Türkmenistan 
akarsu yönünden fakirdir. Atrek ırmağının bir bölümü Türkmenistan’ın içinde yer 
almaktadır. Tecen ve Murgap adlı akarsuları Karakum çölü içinde kaybolmaktadır. 
Amu Derya ırmağının çok az bir kısmı Türkmenistan sınırları içinde yer alır. Bunun 
dışında önemli bir akarsuyu yoktur. Ancak su ihtiyacının karşılanması için 900 km 
uzunluğundaki Karakum kanalı yapılmıştır. Bu kanal güneydedir. Topraklarının 
beşte dördünü Karakum çölü kaplamaktadır. Güney kısmında Kopet dağ kütlesi ve 
yaylalar yer alır. Topraklarının %3.5’i tarım alanı, %17’si otlak, kalanı ya kısmen 
otlak olarak kullanılabilen çöl veya tamamen çöldür. Türkmenistan’a kurak ve sıcak 
bir iklim hâkimdir. Yaz aylarında sıcaklık bazen 50 dereceye kadar çıkar. Kış 
aylarında ise bazen -25 dereceye kadar düştüğü olur. 

Başkenti: Aşkabat. Yüzölçümü: 448.100 km2. Nüfus: 4,521,000. Nüfusun 
Etnik Yapısı Grup Nüfus içindeki payı (%): Türkmen 87, Özbek 8.2, Rus 2.7, Kazak 
1, diğer 1.1. 

Dünyadaki Türkmen Varlığı: Afganistan’da 1 milyon, İran’da 7 milyon, 
Irak’ta 5 milyon, Suriye’de 1 milyon, KKTC’de 400 bin, Yunanistan’da 300 bin, 
Bulgaristan’da 2 milyon, Kosova’da 200 bin, Makedonyada 120 bin, Girit Adası’nda 
10 bin, Rusya’da (Stavropol şehrinde, Stavropol Türkmenleri) 300 bin, Amerika’da 
250 bin, Avustralya kıtasında 500 bin, Lübnan’da 70 bin, Ürdünde 50 bin, Mısır’da 
200 bin. 

Dili: Türkmen Türkçesi %92 (Türkçenin Oğuz dil gurubundandır. 
Türkmenistan’da daha çok Güneybatı Türk lehçeleri ya da Oğuzca grubuna giren ve 
Azerbaycan Türkçesiyle Türkiye Türkçesine yakın bir dil kullanılmaktadır.), Özbek 
Türkçesi %4, Rusça %2, diğer %2. 

Önemli şehirler: Aşkabat, Merv, Daşavuz, Kızılavrat, Türkmenbaşı (4 Bölge, 
16 il). Aşkabat, ülkenin idare, ilim, endüstri ve kültür merkezidir. Burada eğitimsel, 
bilimsel ve entelektüel iş imkânları oluşmuş, ulaşım ve iletişim sistemleri ile ticaret, 
turizm, eğlence ve hizmet sektörleri gelişmiştir. 

Dini: İslâmiyet. Ülkenin tüm bölgelerinde camiler bulunmaktadır. Onlardan 
en büyükleri Aşkabat, Gökdepe ve Gıpçak’taki camilerdir. Camilerden başka, diğer 
dinlere ait mabet yerleri bulunmaktadır. 
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İdari Yapı: Türkmenistan’ın en yüksek yasama organı, Meclistir. 
Türkmenistan Meclisi seçim daireleri tarafından beş yıl süreyle göreve getirilen 125 
milletvekilinden oluşmaktadır. 

Meclis, anayasanın hazırlanması ve değiştirilmesi, kanunların 
yasalaştırılması, onların yerine getirilmesinin kontrolü hususlarında yetkilidir. 

Türkmenistan’ın bir ordusu yoktur, güvenlik güçleri vardır. Sınırlarının 
korunması Bağımsız Devletler Topluluğu tarafından sağlanmaktadır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Toprakları kuzeyde Dipkarpaz, batıda Güzelyurt, güneyde de Akıncılara 

doğru yayılır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti toprakları 
arasında Birleşmiş Milletler’in kontrolünde tampon bölge bulunmaktadır. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önemli yerleşim yerleri, başkent Lefkoşa, 
Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt’tur. KKTC, etkisinde bulunduğu Akdeniz 
ikliminden dolayı fazla yağış almaz. Genellikle sıcak ve kuraktır. 

Kıbrıs’ın sahil kıyıları, aşağı yukarı yüz milyon senedir Chelonia mydas ve 
Caretta kaplumbağaları tarafından ziyeret edilmektedir. Bu canlılar yumurtlamak 
için Mayıs ve Ağustos ayları arasında Kuzey Kıbrıs’ın kumsallarına gelmektedirler. 
Adanın kuzeyinde doğal mağaralar da bulunmaktadır. Sarkıt ve dikitleri ile İncirli 
Mağarası, İnönü’deki Sütünlu Mağara, olmak üzere 85 adet civarındaki doğal 
mağara bulunmaktadır. 

Başkent: Lefkoşa. Nüfus: 264,172 kişi. Dil: Türkçe.  
Yönetim birimleri: Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele olmak 

üzere 5 ile ayrılmaktadır.  
Din: Nüfusunun büyük çoğunluğu kendisini Müslüman olarak 

tanımlamaktadır. Bu Müslüman nüfus geleneğe bağlı olarak Sünni inancın 
Hanefi mezhebine bağlıdır. Nüfusunun çok az kısmını oluşturan Ortodoks Rumlar 
ve Katolik Maruniler de bulunmaktadır. 

Ekonomi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uluslararası camiada 
tanınmamasından dolayı ekonomik olarak Türkiye’den yardım almaktadır. 
Tedavüldeki para birimi Türk Lirası’dır. KKTC’nin neredeyse tüm ithalat ve ihracatı 
Türkiye üzerinden gerçekleştirilir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi kamu sektörü dahilinde ticaret, 
turizm ve eğitimle beraber tarım ve imalat sanayinden oluşmaktadır. 

Turizm: Kuzey Kıbrıs’ın en büyük gelirlerinden biri olan turizmin ülkede 
büyük bir yeri vardır. Ülke iklimi tüm yıl boyunca tatil için olanaklar sağlar. Yağışlar 
Aralık ve Ocak aylarında yoğunlaşıp ortalama deniz sıcaklığı altı ayı aşkın bir süre 
20 ºC dir. Kuzey Kıbrıs bahar aylarında saran yabani çiçekleriyle ve havayı dolduran 
portakal, limon ve greyfurt çiçeği kokularıyla ünlüdür. Kuzey Kıbrıs sahilleri 
yüzmek için Akdeniz’in elverişli ve güvenli, mekânlarındandır. Çoğu tatil 
tesislerinin modern yüzme havuzları yanında, doğu Akdeniz’in serin suları için 
güzel sahilleri bulunur. 

http://www.turkdunyasibirlik.org/turk-cumhuriyetleri 
Ödev 7. Türkçe söyleyiniz: 
1. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması bütün dünya kamuoyunda bir 

şok etkisi oluşturduysa da en büyük etkisi Türkiye’de hissedildi. Çünkü Türkiye bu 
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duruma tamamen hazırlıksız yakalanmıştı ve Türkiye’nin dış politikasında 
‘Sovyetler Birliği dağılırsa...’ diye bir konu yoktu. 

2. Sovyetler Birliği’nin kurucu devletleri, 8 Aralık 1991’de Minsk’te bir araya 
gelerek Sovyetler Birliği’nin fiilen sona erdiğini ilan ettiler ve çift kutuplu 
uluslararası sistem Amerika Birleşik Devletleri’nin liderliği altında tek kutuplu bir 
sisteme dönüştü. 

3. Türkî Cumhuriyetler Sovyetler Birliği’nin yokluğunda kendilerine bir 
model arayışı içine girmişlerdi ve Türkiye onlar için en gözde ülkeydi. Bunun 
temelde iki nedeni vardı. İlk olarak, Türkiye ile bu cumhuriyetler arasındaki etnik, 
dil, din ve kültür yakınlığının olması; ikinci olarak da Türkiye modeli laiklik üzerine 
kurulmuştur ve din siyaset ve ekonomiden ayrılmıştır. 

4. Ülkeler arası ilişkilerde, bu dönemin başlangıcına hâkim olan iyi niyet, 
imza için masaya getirilen anlaşmaların sayısına ve anlaşma alanlarının çeşitliliğine 
yansımıştır. Bu dönemde siyasi, ekonomik, askeri, kültürel pek çok alanda yüz 
kırkın üzerinde anlaşma imzalanmıştır. 

5. Sovyetlerin dağılmasından sonra Türkiye’nin gerçekleştirmek istediği ve 
Türkî Cumhuriyetlerin Türkiye’den beklediği rol Türkiye’nin hazırlıksız oluşundan, 
bazı projeler için kaynak yetersizliğinden, kimi zaman üçüncü ülkelerin 
rahatsızlığından dolayı hayata geçirilememiştir. 

6. Orta Asya ülkeleri Sovyetlerden boşalan etki alanının yeni bir lider 
tarafından doldurulmasını istemiyorlardı. 

7. Türkiye ABD ve AB’yi dış politikasından çıkarmamasına rağmen 
önceliğini değiştirmiştir. 

8. Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik önemi Türkiye’yi Avrupa’nın bir 
uzantısı haline getirmekten öte Avrupa’dan Asya’ya, Balkanlar’dan Kafkasya’ya, 
Orta Doğu’dan Akdeniz’e kadar çok geniş bir coğrafyada merkez ülke haline 
getirmektedir. 

9. Batı önceliğini yitirirken Orta Doğu ve Müslüman dünyası giderek önem 
kazanmaya başlamıştır. 

Ödev 8. (опорная лексика) 
Yatırım yapmak (осуществлять инвестиции); kaybolan prestij 

(потерянный престиж, имидж); batılı büyük firmalar (крупные западные 
фирмы); Türk mallarının kalitesi (качество турецкого товара); alım gücü zayıf 
olan bölge (регион с низкой покупательной способностью); ticari anlaşmalar 
yapmak (заключать коммерческие /торговые/ соглашения / договоры); 
hammadde kaynaklarına yönelik yatırımlar (инвестиции в сырьё); geniş 
perspektiften bakıldığında (если посмотреть в далёкой перспективе); uzun vadede 
(в долгосрочной перспективе); aynı kefeye koymak (ставить, класть на одну 
чашу весов); envanter çıkarmak / yapmak (провести инвентаризацию, 
пересмотреть); radikal İslamcı akımlar (радикальные исламские течения); 
Türkiye’nin lehine havanın doğması (формирование атмосферы в пользу 
Турции); rakip devletlerin projelerine iltifat etmek (проявлять благосклонность к 
проектам государств-соперников).  
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Ödev 12. (опорная лексика) 
Doğrudan temas ve işbirliğinin tesisi istikametinde atılmış önemli adım 

(важный шаг, сделанный в направлении установления прямых контактов и 
сотрудничества).  

Ödev 13. (опорная лексика) 
-e cephe almak (противостоять кому-л., выступить против кого-л.); 

diplomatik ataklar (дипломатические прорывы, атаки); rejimi liberalize etmek 
(осуществлять либерализацию режима); ferdi girişimler (личные инициативы); 
ayrıcalıklı konum (привилегированная позиция); bağımsızlığı tanımak (признать 
независимость).  

Ödev 14. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Качество турецкого товара (Türk mallarının kalitesi); в долгосрочной 

перспективе (uzun vadede); проявлять благосклонность к проектам государств-
соперников (rakip devletlerin projelerine iltifat etmek); личные инициативы (ferdi 
girişimler); осуществлять инвестиции (yatırım yapmak); заключать 
коммерческие (торговые) соглашения (договоры) (ticari anlaşmalar yapmak); 
провести инвентаризацию, пересмотреть (envanter çıkarmak, yapmak); 
противостоять кому-л., выступить против кого-л. (-e cephe almak); признать 
независимость (bağımsızlığı tanımak); регион с низкой покупательной 
способностью (alım gücü zayıf olan bölge); ставить (класть) на одну чашу весов 
(aynı kefeye koymak); важный шаг, сделанный в направлении установления 
прямых контактов и сотрудничества (doğrudan temas ve işbirliğinin tesisi 
istikametinde atılmış önemli adım); привилегированная позиция (ayrıcalıklı 
konum); крупные западные фирмы (batılı büyük firmalar); если посмотреть в 
далёкой перспективе (geniş perspektiften bakıldığında); формирование 
атмосферы в пользу Турции (Türkiye’nin lehine havanın doğması); осуществлять 
либерализацию режима (rejimi liberalize etmek); потерянный престиж, имидж 
(kaybolan prestij); инвестиции в сырьё (hammadde kaynaklarına yönelik 
yatırımlar); радикальные исламские течения (radikal İslamcı akımlar); 
дипломатические прорывы, атаки (diplomatik ataklar). 

Ödev 17. Aşağıdaki konular üzerinde gerekçeli olarak sunum yapınız: 
1. İslam Kalkınma Bankası 
İslâm Kalkınma Bankası (Islamic Development Bank [IDB]), İslâm 

Konferansı Teşkilâtı’na üye ülkelerle diğer ülkelerdeki müslüman azınlıkların 
ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmelerinin İslâmî kurallar çerçevesinde 
desteklenmesi amacıyla teşkil edilmiş milletlerarası bir finans kurumudur. 1973 
yılının Aralık ayında Cidde’de toplanan İslâm ülkeleri Maliye bakanlarınca 
yayımlanan niyet beyannâmesine dayanılarak kuruldu ve İslâm Kalkınma Bankası 
Guvernörler Kurulu’nun 1975 yılı Temmuz ayındaki ilk toplantısı ile açılışını 
yaparak 20 Ekim 1975 tarihinde resmen faaliyete geçti. İslâm Konferansı Teşkilâtı 
üyesi ülkeler, Guvernörler Kurulunca belirlenen kural ve şartları kabul etmek ve 
sermaye hisselerinin bedelini ödemek şartıyla bu bankanın üyesi olabilirler; halen 
üye sayısı elli üçtür.  
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En yüksek karar organı olan İslâm Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu, 
üye devletlerin Maliye veya Ekonomi bakanları ile bunların temsilcilerinden 
meydana gelir. Banka, on dört üyeli İcra Direktörleri Kurulu ile merkez teşkilâtı 
tarafından yönetilir. İcra direktörlerinin yedisi sermayede en yüksek hisseye sahip 
yedi üye ülkenin (Suudi Arabistan % 24,6, Küveyt % 12,2, Libya % 9,9, İran % 8,6, 
Mısır % 8,5, Türkiye % 7,8 ve Birleşik Arap Emirlikleri % 7) tayiniyle, yedisi de 
diğer kırk altı üye devletin oluşturduğu yedi gruptaki guvernörlerin oyları ile ve üç 
yıllık bir süre için seçilerek iş başına getirilir. Merkez teşkilâtı bir başkan, üç başkan 
yardımcısı, başkan yardımcılarına bağlı on daire başkanı, genel sekreter ve on dokuz 
bağımsız birimden oluşur. Başkan, guvernörler kurulunca ve beş yıllığına seçilir; 
süresi bittiğinde yeniden seçilebilir. Merkezi Cidde’de bulunan bankanın bölgesel 
hizmetlerinin kolaylaştırılıp etkinleştirilmesi amacıyla 1993-1994 yıllarında Rabat 
(Fas) ve Kuala Lumpur’da (Malezya) iki bölge bürosu ile Almatı’da (Kazakistan) 
bir temsilcilik faaliyete geçirilmiştir. Resmî dil Arapça, yardımcı diller İngilizce ve 
Fransızca’dır. Program ve faaliyetler hicrî takvime göre düzenlenir. 

İslâm Kalkınma Bankası, kuruluş amacı olan ekonomik kalkınma ve sosyal 
gelişme hedefine ulaşmak için üye ülkelerin ekonomik ve sosyal içerikli alt yapı 
projelerini finanse etmekte; aynı amaçlara hizmet eden başka uluslararası ve 
bölgesel yardım kurumları ile iş birliği yapmakta; üye ülkelerin proje üretme 
kapasitelerini arttırmak için teknik yardımlarda bulunmakta; üye ülkeler arasında en 
başta yatırım malları olmak üzere her çeşit ticaretin gelişmesine finansman desteği 
vermekte; bankanın sosyal amaçlarını gerçekleştirmek ve müslüman azınlıklara 
yardım ve hizmet yapılabilmesi için özel fonlar kurup işletmekte; İslâm ekonomisi 
ve özellikle İslâmî ticaret kuralları üzerinde bilimsel araştırmalar gerçekleştirerek 
sonuçlarını yayımlamakta; ilgi alanındaki konularda üye ülkelere ve müslüman 
azınlıklara uzman yetiştirme amacıyla eğitim programları düzenlemekte ve burslar 
vermekte; mevduat kabul etmekte ve İslâmî kurallara uygun finans modelleriyle 
yeni malî kaynaklar geliştirmektedir. 

Bankanın faaliyetlerinin genişletilmesi, çeşitlendirilmesi ve etkinliğinin 
arttırılması amacıyla kuruluşundan bu yana tesis edilen çeşitli kurum, şirket ve 
programlar İslâm Kalkınma Bankası Grubu’nu oluşturmuştur.  

https://www.sabah.com.tr/sozluk/ekonomi/islam-kalkinma-bankasi-ne-
zaman-kuruldu 

2. İpek Yolu projesi 
Son yıllarda dünyada lojistik konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu 

gelişmelerden biri, dünyanın yeni ekonomik gücü Çin üzerinde. Birçok dünya 
markası, tüm yatırımlarını bu ülkeye yönlendirirken, neredeyse tüm üretimlerini de 
bu bölgeye kaydırmış durumda. 

Çin devlet başkanı Şi Cinping, 2013 yılında duyurduğu bir proje ile tüm 
dikkatleri üzerine çekmişti. İpek Yolu Projesi, Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa’yı 
birbirine bağlayan İpek Yolu’nu yeniden harekete geçirmek için yapılacak 
çalışmaları ele alıyor. 
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Proje kapsamında Avrasya coğrafyasında yeni demiryolu hatları, enerji boru 
hatları, deniz rotaları ve otoyolları yapılması ve bu sayede lojistiğin daha hızlı bir 
hal gelmesi hedefleniyordu. 

Proje kapsamında Orta ve Güney Asya ülkelerine 40 milyar dolarlık altyapı 
yatırımları yapılması planlandı. Bunun için de Asya Altyapı Bankası kuruldu ve 
Türkiye bu bankanın kurucu üyelerinden biri oldu. Bankanın temel amacı bu projeye 
finansman sağlamaktır. Proje sadece ekonomik değil jeopolitik açıdan da büyük 
önem taşıyor. 

2014 yılı sonu itibariyle çalışmaya başlayan dünyanın en uzun demiryolu hattı 
sayesinde Çin Yiwu’dan kalkan bir tren İspanya’nın başkenti Madrid’e kadar 
ulaşabiliyor. Diğer taraftan projenin denizyolu kısmında ise Çin’den Hin Körfezi ve 
Akdeniz’e kadar uzanan bir yol ile de deniz lojistiğinin hareket kazanması ön 
görülüyor. 

Türkiye, İpek Yolu Projesi kapsamında Borusan Lojistik, Kazakistan’da 
bulunan fiziksel varlığını da kullanarak bu yolu harekete geçirmiştir. Bu uygulama 
ile Borusan Lojistik’i kullanarak Çin’e taşımacılık yapmak isteyen kişiler ve 
kurumlar ürünlerini 14 ile 18 gün arasında ulaşımı yapılabiliyor. 

Yeni İpek Yolu daha doğrusu Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol” projesidir. Tarihten 
gelen izlerden hareketle Bir Kuşak Bir Yol Projesi karadan trenyolları, denizden 
limanlar ve limanlara ulaşan bağlantı yolları ile bir bütünlük teşkil eden Asya, 
Avrupa ve Afrika’yı ticaret ve enerji yolları ile bağlayan bir stratejik hedeftir.  

Kuşak kavramı ile Orta Çin’den başlayan ve Moskova, Rotterdam üzerinden 
Venedik’e uzanan karayolu, demiryolu, petrol ve gaz boru hatları ve diğer altyapı 
projelerinden oluşan bir kara ulaştırma ağlarının bütünü kastediliyor. Proje 
kapsamında, tek bir rota yerine, Asya Avrupa yönünde kara köprülerinden oluşan 
koridorlar planlanıyor. Planlanan güzergahlar ise: 

— Çin-Moğolistan-Rusya;  
— Çin-Merkez ve Batı Asya (Türkiye bu koridorlar içinde kalıyor); 
— Çin-Hindi Çini Yarımadası; 
— Çin-Pakistan; 
— Çin-Bangladeş-Hindistan-Myanmar. 
Yol kavramı, projenin denizyolu ağına karşılık geliyor. Proje kapsamında 

güney ve güney doğu Asya’dan Doğu Afrika ve Akdeniz’in kuzeyine kadar uzanan 
deniz bölgesinde limanlar ve diğer kıyı yapıları ağı planlanıyor. 

Proje kapsamındaki kara ve deniz güzergâhları Asya, Avrupa ve Afrika 
kıtalarını geçerek Çin ekonomisi ile gelişmiş Avrupa ekonomisinin birbirine 
bağlanmasına olanak sağlıyor.  

Projede Türkiye dahil 65 ülke yer alıyor. Bu ülkeler bölge bölge şu şekilde 
sıralanıyor: 

Doğu Asya: Çin, Moğolistan;  
Güneydoğu Asya: Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, 

Filipinler, Singapur, Tayland, Timor-Leste, Vietnam;  
Orta Asya: Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan;  
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Ortadoğu ve Kuzey Afrika: Bahreyn, Mısır, İran, Irak, İsrail, Ürdün, Kuveyt, 
Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Filistin, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Yemen;  

Güney Asya: Afganistan, Bangladeş, Bhutan, Hindistan, Maldivler, Nepal, 
Pakistan, Sri Lanka;  

Avrupa: Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, 
Hırvatistan, Çekya, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, 
Makedonya, Moldova, Karadağ, Polonya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, 
Türkiye, Ukrayna. 

Türkiye’nin içinde yer aldığı Orta Koridor, tarihi İpek Yolu’nun 
canlandırılması amacı taşıyor. Orta Koridor’a yapılacak yatırımlar toplamının 8 
trilyon doları bulması bekleniyor. Bu miktarın sadece ulaştırma altyapısı için ayrılan 
kısmının ise 40 milyar doları bulacağı belirtiliyor. Türkiye’nin projeye entegrasyonu 
için iki ülke arasında imzalanan anlaşma ile ilk aşamada 40 milyar dolarlık bir bütçe 
öngörüldü. Yatırımlar için her yıl harcanması planlanan miktar 750 milyon dolar. 

Türkiye, OBOR projesinde alternatif koridorlardan birisi olan Orta Koridor 
üzerinde bulunduğu için jeopolitik bir konuma sahip. OBOR güzergahında kritik bir 
noktada yer alan Türkiye, jeopolitik konumunun güçlü olması, güçlü üretim ve 
yüksek potansiyeli, Karadeniz taşımacılığında önemli bir aktarma ülkesi olması gibi 
üstünlükleriyle öne çıkıyor. Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri, 18 Mart 
Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi mega projeler ile, Çin’in ‘Bir Yol Bir 
Kuşak’ projesine önemli lojistik ve ulaşım fırsatı verecek önemli bir halka 
konumunda. 

https://rayhaber.com/2018/09/ipek-yolu-projesi-nedir/ 
3. Türkiye iki ticaret kuşağı yaratmayı hedeflemişti. Biri Karadeniz, 

diğeri Orta Asya kuşağı. 
4. Bölgesel ekonomik entegrasyon 
Ekonomik entegrasyon, bugün kullanılan anlamında ilk kez 1947 tarihinde 

Avrupa’da kullanılmış, ABD’de kullanılmaya 1949 yılında başlanmıştır. 
Ortak bir ekonomik entegrasyon tanımı bu terimi kullananlar tarafından 

ortaya çıkarılamamıştır. Kindleberger, ekonomik entegrasyonu “üretim faktörleri 
fiyatının eşitlenmesi” diye açıklamaktadır. Tinbergen ise ekonomik entegrasyonu, 
uluslararası ekonomik işbirliğini en uygun düzeye çıkarmak olarak tanımlamaktadır. 

Entegrasyon teorisi için önemli bir konumda olan Balassa ise ekonomik 
entegrasyonu bir çırpıda anlatmak yerine parçalara ayırarak anlatma tarzını 
benimsemiştir. Balassa’ya göre zayıftan ileri safhasına sıralanacak şekilde bunlar; 
“ülkeler arasındaki faktör hareketlerine serbestlik tanınması (faktör entegrasyonu), 
ticareti engelleyen unsurların ortadan kaldırılması (ticaretin entegrasyonu), ulusal 
ekonomi politikalarının uluslararası ilişkiler lehine uyumlaştırılması (politika 
entegrasyonu) ve en sonunda hepsinin bir araya gelmesi ile meydana gelen tam 
entegrasyon tipleridir.” Tam entegrasyon bir seferde ulaşılabilecek bir noktada 
değildir. Farklı iktisadi yapılardan dolayı, bu son safhaya ulaşmak için, önceki 
safhalarda başarılı olunması şarttır.  
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Imre Vajda ise ticaret entegrasyonu üzerine yoğunlaşmıştır; öte yandan, 
dikkat çekmek istediği bir diğer konusu ise piyasa entegrasyonu ve gelişme 
entegrasyonu arasındaki farktır. Vajda, üretimi talep edilen seviyeyi yakalayacak 
kadar gelişmemiş endüstrileri uluslararası seviyeye getirmeyi gelişme 
entegrasyonundan, bunun yanında da, piyasa entegrasyonundan üyelerin birbirinin 
satışına mani olmamaları durumunu anlamak gerektiğini vurgulamaktadır. 

Lipsey de tek tip bir tanımlamanın yetersiz ve uygunsuz olduğunu 
savunmaktadır. Bunu tanımlamanın zorluğundan kaynaklandığını belirtmektedir. 
Piyasa ekonomilerinde örneğin ABD ve Kanada gibi, ticaret ve faktör entegrasyonu 
temel gaye olarak ele alınırken, karma ekonomilerde (İngiltere ve Fransa gibi) 
politika entegrasyonu da yer almalıdır; sosyalist ülkeler arasındaki entegrasyonda 
ise; politik entegrasyon esas alınmalıdır denmektedir. 

Farklı tanımlamalar olsa da uluslararası ekonomik entegrasyon kavramı 
üzerinde net bir anlaşma yoktur. Buna rağmen iktisatçıların fikir birliğinde olduğu 
üç nokta bulunmaktadır: 

- Esasını iş bölüşümü oluşturmaktadır. 
- Ürünlerin, üretim faktörlerinin ve hizmetlerin serbest dolaşımının 

öngörüldüğü nokta ileri safhalardır. 
- Mal, hizmet ve üretim faktörlerinin kaynağa ve gideceği bölgeye 

bakılmaksızın ayrıcalıksız standart uygulamaya maruz kalmasını kapsar. 
İktisatçılar entegrasyonun değerlendirmesi temelinde de aynı ortak düşünceye 

sahip oldukları görülmektedir. Üç farklı tür altında incelemesi ortaya koyulmaktadır, 
bu türler, “reel, parasal ve mali entegrasyon” olarak sıralanmaktadır. Reel 
entegrasyon tüm ekonomi faktörlerinin tek bir piyasa haline geldiği, buna karşı 
parasal entegrasyon döviz piyasalarının entegre olduğu, mali entegrasyon ise maliye 
ve para politikalarının bütünleştiği birleşme türleridir. 

İç ve dış bağımlılık, ekonomik entegrasyonun diğer bütün ekonomik 
faaliyetler içerisinde özünü oluşturur. Yalnızca bir ülkeye, ülkelerin oluşturduğu 
gruplara ve bütün olarak dünya geneline uygulanabilir. Ticaret, seyahat, sermaye 
hareketleri, ödemeler ve göç sınırlandırılmamalıdır ancak bu sayede tam bir 
ekonomik entegrasyondan bahsedilebilir. 

https://www.ekopolitika.com/2021/04/08/ekonomik-entegrasyon-nedir/ 
Ekonomik Entegrasyonun Aşamaları 
1. Serbest Ticaret Bölgesi 
Serbest ticaret bölgesi, üyeleri arasında ticareti kısıtlayan veya engelleyen 

tarife ve kotaların kaldırıldığı, üyelerin birlik dışında kalanlara karşı ise Ortak 
Gümrük Tarifesi (OGT) uygulama zorunluluğunun olmadığı ekonomik bütünleşme 
şeklidir. Bölgeye giren mal ve hizmetler için yaratılan ortak piyasa, üretim 
faktörlerinin girişine açık değildir. Bu tür birleşmelerde, ekonomi politikalarının ve 
kurumların uyumlaştırılması ve birliği söz konusu değildir. Dolayısıyla bölge 
dışında kalan ülkelere karşı her ülkenin bağımsız olarak belirlediği ekonomi 
politikası uygulanır. Serbest ticaret bölgelerinde amaç, üye ülkeler arasında mal ve 
hizmetlere ilişkin ticareti serbestleştirerek ortak bir pazar yaratmaktır.  
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Serbest ticaret bölgesi şeklindeki ekonomik bütünleşmeler, uygulamada bazı 
olumsuzluklara yol açmaktadırlar. Serbest ticaret bölgesinde özellikle üyelerin dışa 
karşı farklı tarifeler uygulamaları uluslararası ticareti dolambaçlı yollara 
saptırmaktadır. Çünkü birlik dışındaki ülkelerden yüksek gümrüklü ülkeye mal ihraç 
edecek olan ihracatçı, malları ilk önce birlik içinde düşük gümrüklü ülkeye 
göndermekte, düşük tarife ödendikten sonra mallar, asıl amaçlanan yüksek 
gümrüklü ülkeye re-eksport yapılmaktadır.  

2. Gümrük Birliği 
GB, tarihte en çok görülen bütünleşme şeklidir. Gümrük birliği serbest ticaret 

bölgesinin ileri safhasını ifade eder. Üye ülkeler kendi aralarında gümrük tarifelerini 
ve miktar kısıtlamalarını kaldırmanın yanı sıra üye ülkeler dışında kalanlara ortak 
dış tarife ya da diğer ifadesiyle ortak gümrük tarifesi (OGT) uygularlar.  

Birbirlerinden gümrük almama esasına dayanan bölgesel bir birlik olan 
Gümrük Birliği, serbest ticaret bölgesindeki koşullara ek olarak birliğe üye ülkelerin 
serbest dış ticaret politika izlemelerini sınırlandırmış olduğundan daha ileri bir 
aşamayı ifade etmektedir. Üretim, faktörlerinin hareket serbestisi yoktur ama 
özellikle sanayi mallarında ortak gümrük tarifesinin uygulanması ve her türlü 
kısıtlamanın kaldırılması söz konusudur. Kısaca; Gümrük Birliği’nde sanayi malları 
ticaretinde bütünleşme söz konusudur. Mal, kişi, hizmet ve sermaye dolaşım 
serbestisinden sadece bir tanesi konu dâhilindedir: Mal. Ama tarım ürünleri kapsam 
dışında olduğundan tam olarak malların serbest dolaşımı da denemez.  

Gümrük Birliği’nde aynı zamanda üçüncü ülkelere ortak bir ticaret politikası 
zorunlu olarak uygulanır ve kaçınılmaz olarak mevzuat uyumu sağlanır.  

3. Ortak Pazar 
Ekonomik entegrasyonlarda gümrük birliğinden sonraki aşama ortak pazardır. 

Ortak Pazar anlaşması üye ülkeler arasında iç ticarette tüm tarifeleri ve diğer 
kısıtlamaları kaldırırken, ortak dış tarifeler koyar ve üye ülkeler arasına emek ve 
sermaye ve bilgiyi içeren üretim faktörlerinin bölge içinde serbest dolaşımına olanak 
sağlar.  

Üretim faktörlerinin serbest dolaşımı bu bütünleşme şeklini öncekilerden 
ayırmaktadır. Avrupa ekonomik topluluğu bu aşamaya da örnek olarak gösterilebilir.  

Yukarıdaki tartışmalar göstermektedir ki, bütünleşmenin dinamik etkisi; 
gümrük birliği oluşturmuş ülkeleri bu birlik kurallarına uymak için ek bazı 
faaliyetlere zorlamaktadır. Birliğe üye ülkeler aralarındaki emek, sermaye, girişimci 
gibi üretim faktörlerinin serbest hareketliliğini sağlayarak sınır engellerini kaldırır 
ve aralarındaki gümrük birliği ülkelerini de korurlar ise, ortak pazar oluşturmuş 
olurlar.  

Ortak pazar, her bir üye ülkenin iç pazarından oluşmuş “genişletilmiş bir iç 
Pazar”dır. İç pazarın temel prensipleri: Vergi harmonizasyonu, iktisat politikalarının 
göreli harmonizasyonu, üretim faktörleri hareketliliğini sağlayarak sınır engellerinin 
kalkmasıdır.  

4. İktisadi Birlik 
Bu aşama iktisadi birleşme hareketlerinin en ileri aşamasıdır. Entegrasyon iç 

tarife engellerinin kaldırılması, ortak dış engellerin konması ve faktörlerin serbest 
dolaşımının yanı sıra birlik içinde ekonomik ve sosyal politikaların koordine edilip, 
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uyumlaştırılması söz konusudur. Ekonomik birlik aşamasında politikaların 
belirlenmesinde, üye ülke temsilcilerinden oluşan bir kurul karar organı 
durumundadır. Ancak uygulamayı her bir ulusal devlet kendisi yürütmektedir. 
Ekonomik birlik içerisinde uyumlaştırılacak politikalar: Mal ve faktör piyasalarında 
sağlanacak bütünleşme sadece gümrük engellerinin kaldırılması ya da sermaye ve 
emek dolaşımının serbestleştirilmesiyle gerçekleşmez. Üye ülkelerin ellerinde 
standartlardan vergilemeye, çeşitli teşviklere kadar uzanan, bu akımları engelleyici 
politika araçları kalmaktadır. Bu nedenle söz konusu alanlarda bir uyuma gidilmesi, 
etkileri uluslararası düzeyde görülen çevre sorunları gibi konularda ortak 
politikaların izlenmesi, tek bir ülkenin çözemeyeceği büyük ölçekli teknoloji, 
bilimsel araştırmalar ve kaynakların harekete geçirilmesini gerektiren alanlarda 
ortak projelerde olduğu gibi uluslararası politikaların izlenmesi ve topluluk içinde 
rekabetçi yapıları bozan ve tekelleşmeyi ortaya çıkaran uygulamaları önlemeye 
dönük politikalarda işbirliğine gidilmesi olarak sıralanabilir. Bu aşamaya 
verilebilecek örnek 1 Ocak 1993 yılında ismini Maastricht anlaşmasına uygun olarak 
Avrupa Birliği olarak değiştiren Avrupa Ekonomik Topluluğudur. 

5. Siyasi Birlik 
Ülkelerin para ve maliye politikalarını uyumlaştırmaları, ekonomik olarak tek 

elden idare edilmelerine yol açacaktır. Ekonomik konularda birlikte hareket eden 
birlik, güvenlik ve savunma gibi konularda da birlikte hareket edecektir. Bu aşamayı 
bir önceki aşamadan ayıran yön, bu aşamada ulusal ekonomik bağımsızlığın büyük 
ölçüde kaldırılması ve bunun yerini bir uluslar üstü otoritenin almasıdır. Yukarıda 
açıklanan entegrasyon aşamalarını birbirlerinden kesin çizgilerle ayırmanın 
mümkün olmadığı; özellikle siyasi birlik aşaması ile iktisadi birlik aşaması 
arasındaki ayrımın zorlama olduğu iddia edilmektedir. Birçok araştırmacı da siyasi 
birlik aşamasına değinmemeyi yeğlemekte; son aşamayı iktisadi birlik olarak 
belirtmektedir. Bir bütünleşme sürecinin siyasal birlik aşamasına ulaşabilmesi için, 
ekonomik birlikte olduğu gibi bazı elverişli koşulların bulunması gerekmektedir. 
Bunlar, şu biçimde özetlenebilir: ortak siyasal ve hukuksal değerler ile 
uygulamaların varlığı, kültürel göreli homojenite, işbirliğinin basit bir düzeyden 
başlatılması, ileriye yönelik ortak bir amaç yoğunluğu, ekonomik-parasal birlik 
koşullarını düzenleyen ortak yapılar ve ortaklığı harekete geçirici mekanizmalar, 
gelişen işbirliği sürecinin çoğunluk yararına olduğuna, ortaklıktan sağlanan 
yararların eşit ve karşılıklı, sorumlulukların da orantılı olduğuna inanılması. 

https://www.mahrecler.com/2016/03/serbest-ticaret-bolgesi-serbest-ticaret.html 
5. Ağabeylik politikası 
Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmasından sonraki yıllarda 

Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları arasında siyasi, iktisadi ilişkilerin gelişmesine 
paralel olarak, kültür ilişkilerinde küçümsenmeyecek başarılar elde edilmiştir. Bu 
başarıların elde edilmesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Devlet ve 
Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İş Birliği Vakfı’nın çaba ve gayretleri önemli rol 
oynamıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla 1991 yılında Azerbaycan, 
Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi Türk Cumhuriyetlerinin 
bağımsızlıklarına kavuşması Avrasya tarihinde çok önemli bir süreç olmuştur.  
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Bağımsız Türk devletleri ve Türk toplulukları arasında siyasi, iktisadi ve 
kültür ilişkilerinde büyük gelişme ve canlılık ortaya çıkmıştır. Türk dünyasında 
ortak alfabe ve ortak yazı dili bakımından ilerlemeler kaydedilmiştir. Azerbaycan ve 
Türkmenistan Cumhuriyetleri Kiril alfabesini bırakıp Latin alfabesine geçmiştir.  

Türk dünyası şair, yazarlar toplantıları, Türk dünyası sanat şölenleri, Türk 
dünyası dil, tarih kurultayları, Türk dünyası sinema günleri düzenlenmiştir. Bu 
faaliyetler neticesinde Türk ülkeleri, Türk toplulukları arasında kültür ilişkilerinde 
yeni bir dönem başlamış, aynı tarih, aynı kültürü paylaşan Türk boyları arasında 
kültür bakımından birbirine daha çok yakınlaşma, kültür miraslarına ortak 
sahiplenme ve birlikte kalkınma süreçleri hızlanmıştır.  

Türk devlet ve topluluklarının kültür ve medeniyet cihetteki ilişkilerini 
kuvvetlendirmesi ve bütünleşme yolunda yeni adımlar atması dünyada yükselen 
entegrasyon (bütünleşme) cereyanına önemli katkı olup, o yalnız Türk dünyası ve 
Avrasya bölgesinin barışı, huzuru ve refahı için değil bütün dünyanın barış ve 
huzuru için de çok önemli bir gelişme olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bu 
sebepten dolayı hiç kimseyi rahatsız etmemelidir ve hiç kimse rahatsız olmamalıdır.  

Aynı kökten gelen, Türk dili konuşan devlet ve toplulukların kendi aralarında 
dostluk, kardeşlik ve işbirliğini kuvvetlendirmek yolundaki faaliyetleri bazı çevreler 
ve ülkelerin idarecileri tarafından Pantürkizm olarak algılanmaktadır. Bu büyük bir 
yanlıştır. Bu görüş ve bu tutum Türk dünyasını ve bazı Türk bölgelerini kendi idaresi 
ve etkisi altında tutmakla söndürmek isteyen güç odaklarının çırpınışıdır.  

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarına 
karşı ağabeylik görevini yerine getirmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, siyasi, 
ekonomik, ticari konulardaki birikimini Türkî devletlere aktarmalıdır. Yıllarca 
Komünizmin pençesinde inim inim inleyen, yer altı ve yerüstü kaynakları 
acımasızca sömürülen ve soykırımlara uğrayan bu kardeşlerimizi 21. yüzyıla 
hazırlamak Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak boynumuzun borcudur. Birleşmiş 
Milletler’de yapılacak toplantılarda birbirini destekleyen 6 bağımsız Türk elin 
kalkması hepimiz için gurur verici olmalıdır.  

Türk Toplulukları kurultaylarına, Avrasya’nın muhtelif bölgelerinde 
yaşamakta olan Türk devlet ve topluluklarına mensup bir çok Türk boyları: 
Özbekler, Kırgızlar, Kazaklar, Türkmenler, Azeri Türkleri, Başkurtlar, Tatarlar, 
Nogaylar, Karaçayımlar, Çuvaşlar, Yakutlar, Altaylılar, Gök oğuzlar (Gagavuzlar) 
ın temsilcileri katılmışlardır. Yalnız Çin Halk Cumhuriyeti Uygur Özerk bölgesi 
(Doğu Türkistan)’dan bu kurultaylara temsilcilerin gelmesi Çin Halk Cumhuriyeti 
Komünist yönetimi tarafından engellenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devlet 
yetkililerinin Çin Halk Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşüp Doğu Türkistan’daki 
Uygur Türkleri temsilcilerinin de Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik 
ve İşbirliği toplantılarına katılabilmeleri sağlamak için girişimde bulunmalarını 
umuyoruz.  

Türk Devletleri ve Toplulukları arasındaki bağları kuvvetlendirmek için 
birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum:  

Türk Devlet ve Toplulukları arasında ortak dil ve alfabeye geçilmesi, Türk 
dünyasının kültür, tarih, dil sanat kongrelerinin sürekli şekilde yapılması, Türk 
devlet ve topluluklarının ortak televizyon programlarının gerçekleştirilmesi, Sürekli 
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Türk dünyası sanat şölenlerinin yapılması, Ortak Türk tarihi ve medeniyet 
takviminin hazırlanması, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanlığına bağlı Türk 
dünyası Kültür Araştırmaları Enstitüsünün kurulması gibi tedbirlerin süratle 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

Böylece Türk devlet ve toplulukları arasındaki kültür ilişkileri daha da 
kuvvetlenecek ve gelişecektir.  

http://www.kalehaber.net/yazar-219-turkdunyasindakulturelgelismeler.html 
Ödev 15. (опорная лексика) 
Почётный председатель (Fahri / onursal Başkan). 
Ödev 16. (опорная лексика) 
Ekonomik İşbirliği Örgütü / ECO (Организация экономического 

сотрудничества); ivme kazanmak (приобрести ускорение); bölgesel 
anlaşmazlıkların çözülmesi (решение региональных противоречий); kendi 
kaynaklarını kendi değerlendirmek (самостоятельно использовать свои 
ресурсы); “de fakto” (де-факто); hukuken (де-юре); uydu iletişim sistemleri 
(системы спутниковой связи); etkisini ekonomik avantajlarını kullanarak 
göstermek (продемонстрировать своё влияние путём использования 
экономических преимуществ); İslam Kalkınma Bankası (Исламский банк 
развития); batının tuzağından kurtarmak (вызволить из западной ловушки); İpek 
Yolu projesi (проект «Шёлковый путь»1); ticaret kuşağı yaratmak (создать 
торговый пояс); ABD’nin himayelerinde (при покровительстве США); bölgesel 
ekonomik entegrasyon (региональная экономическая интеграция); ekonomik 
kaynakların yetersizliği (недостаток, нехватка экономических ресурсов); kendi 
kapasitesinin üstüne çıkmak (выйти за рамки своих возможностей); dünyayı delip 
girmek (вклиниться, протиснуться в мир); kendini toparlamak (мобилизоваться); 
ağabeylik arzusu (желание позиционировать себя как старшего брата).  

Ödev 20. (опорная лексика) 
Değişen uluslararası ortam (изменившаяся международная обстановка); 

menzil dışında kalan bölgeler (регионы, бывшие в недосягаемости); odak noktası 
olmak (стать центральным звеном); Türk dilinin konuşulduğu ülkeler 
(тюркоязычные страны); Dışişleri Bakanlığına bağlı tüzel kişiliği haiz, bağımsız 
bütçeli kuruluş (автономная организация, имеющая статус юридического лица 
и подчиняющаяся министерству иностранных дел); ihdas etmek (создавать, 
изобретать, творить); yumuşak güç politikaları (политика «мягкой силы»); 
eşgüdüm (koordinasyon) sağlamak (обеспечивать координацию, 
взаимодействие); görev alanına girmek (входить в сферу полномочий); 
haberleşme ve ulaşım ağları (информационно-коммуникационные сети); kamu 
iktisadi teşekkülleri (унитарные предприятия); küçük ve orta ölçekli işletmeler 
(предприятия малого и среднего бизнеса); kamu sektörü (государственный 
сектор); özel sektör (частный сектор); iş idaresi kapasitelerinin yaratılması 
(создание возможностей по деловому администрированию); mukayeseli 
(сравнительный); donör (донор); kendine özgü ihtiyaç (индивидуальная 
                                                 
1 зд.: Новый Шёлковый путь. 
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потребность); birinci elden veri toplamak (собирать данные из первых рук); dar 
günde dost eli (дружеская рука в трудный день); bağışlar (пожертвования); 
insani yardım faaliyetleri (гуманитарная деятельность).  

Ödev 21. (опорная лексика) 
Akabinde (сразу же вслед за этим).  
Ödev 22. (опорная лексика) 
“Bir Kuşak Bir Yol” Projesi (проект «Один пояс — один путь»); siyasetin 

geleceğini tepeden tırnağa değiştirmek (изменить будущее политики с головы до 
пят); küresel kapsama ulaşan proje (проект, достигший глобальных масштабов); 
uluslararası ticaret güzergahı (международный торговый маршрут); denizyolu ağı 
(сеть морских путей); tarihi İpek Yolu’nun canlandırılması amacını taşımak 
(иметь своей целью оживить исторический Шёлковый путь); kritik noktada yer 
almak (находиться в крайне важной точке); önemli aktarma ülkesi (важная 
транзитная страна); hükümet fonu ayırmak (выделять правительственный 
фонд); altyapı projelerine finansman sağlamak (обеспечить финансирование 
инфраструктурных проектов).  

Ödev 23. Türkçe karşılıkları veriniz, cümle yapınız: 
Почётный председатель (fahri, onursal Başkan); Организация 

экономического сотрудничества (Ekonomik İşbirliği Örgütü / ECO); приобрести 
ускорение (ivme kazanmak); решение региональных противоречий (bölgesel 
anlaşmazlıkların çözülmesi); самостоятельно использовать свои ресурсы (kendi 
kaynaklarını kendi değerlendirmek); де-факто (“de fakto”, fiilen); де-юре (“de 
jure”, hukuken); системы спутниковой связи (uydu iletişim sistemleri); 
продемонстрировать своё влияние путём использования экономических 
преимуществ (etkisini ekonomik avantajlarını kullanarak göstermek); Исламский 
банк развития (İslam Kalkınma Bankası); вызволить из западной ловушки 
(batının tuzağından kurtarmak); проект «Шёлковый путь» (İpek Yolu projesi); 
создать торговый пояс (ticaret kuşağı yaratmak); при покровительстве США 
(ABD’nin himayelerinde); региональная экономическая интеграция (bölgesel 
ekonomik entegrasyon); недостаток (нехватка) экономических ресурсов 
(ekonomik kaynakların yetersizliği); выйти за рамки своих возможностей (kendi 
kapasitesinin üstüne çıkmak); вклиниться (протиснуться) в мир (dünyayı delip 
girmek); мобилизоваться (kendini toparlamak); желание позиционировать себя 
как старшего брата (ağabeylik arzusu); изменившаяся международная 
обстановка (değişen uluslararası ortam); регионы, бывшие в недосягаемости 
(menzil dışında kalan bölgeler); стать центральным звеном (odak noktası olmak); 
тюркоязычные страны (Türk dilinin konuşulduğu ülkeler); автономная 
организация, имеющая статус юридического лица и подчиняющаяся 
министерству иностранных дел (Dışişleri Bakanlığına bağlı tüzel kişiliği haiz, 
bağımsız bütçeli kuruluş); создавать, изобретать, творить (ihdas etmek). 

Ödev 26. Dinleyerek Türkçe söyleyiniz: 
1. Kasım 1992’de Türkiye ile beş cumhuriyet arasında anlaşma (Ankara 

Deklarasyonu) imzalanmasıyla aradaki işbirliği büyük ivme kazandı. 
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2. Türk sanayi ve ekonomik kaynaklarının yetersizliği, hedefleri için en 
önemli engeldi. Türkiye’nin mali gücünün sınırlı olması bir çok proje ve yatırımın 
başarısız olmasında sebep gösterilmektedir. 

3. Siyasi beklentiler açısından Türkiye, Türk Cumhuriyetleri arasında kendi 
kapasitesinin çok üstüne çıktığı için hedeflere ulaşılamadı. Ayrıca dışarıdan ve 
bölgeden çok sayıda engelle karşılaşıyordu. 

4. Böyle negatif durumlara rağmen genelde Türkiye’nin pragmatik bir politika 
uyguladığını söylemek mümkündür. 

5. 1980’lerin sonlarında değişen uluslararası ortam, Kafkasya ve Orta Asya 
ülkelerinin bağımsız cumhuriyetler olarak ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. 

6. Türk firmaları rafinerilerin inşasında, elektrik enerjisi  santrallerinde ve 
Türkiye’ye petrol boru hatlarının yapımında, Kazak mallarının batıya 
nakledilmesinde  yardım edecekti. 

7. 1990’ların ikinci yarısından sonra Avrasyacılık anlayışı gündemdeki yerini 
almıştır. Bunun sebebinin Türkiye Orta Asya ilişkilerinde yaşanılan hayal 
kırıklığının olduğu söylenebilir. 

8. Türkiye, Avrasya seçeneği üzerinde durması ama Rusya ve Çin’i bunun 
içine dahil etmemesi, yani lider ülke olması gibi bir seçenek önünde durmaktadır. 

Ödev 27. Türkçe karşılıkları veriniz, cümle yapınız: 
Политика «мягкой силы» (yumuşak güç politikası); обеспечивать 

координацию, взаимодействие (eşgüdüm, koordinasyon sağlamak); входить в 
сферу полномочий (görev alanına girmek); информационно-
коммуникационные сети (haberleşme ve ulaşım ağları); унитарные предприятия 
(kamu iktisadi teşekkülleri); предприятия малого и среднего бизнеса (küçük ve 
orta ölçekli işletmeler); государственный сектор (kamu sektörü); частный сектор 
(özel sektör); создание возможностей по деловому администрированию (iş 
idaresi kapasitelerinin yaratılması); сравнительный (mukayeseli); донор (donör); 
индивидуальная потребность (kendine özgü ihtiyaç); собирать данные из 
первых рук (birinci elden veri toplamak); дружеская рука в трудный день (dar 
günde dost eli); пожертвования (bağışlar); гуманитарная деятельность (insani 
yardım faaliyetleri); сразу же вслед за этим (akabinde); проект «Один пояс — 
один путь» (“Bir Kuşak Bir Yol” Projesi); изменить будущее политики с головы 
до пят (siyasetin geleceğini tepeden tırnağa değiştirmek); проект, достигший 
глобальных масштабов (küresel kapsama ulaşan proje); международный торговый 
маршрут (uluslararası ticaret güzergahı); сеть морских путей (denizyolu ağı); иметь 
своей целью оживить исторический Шёлковый путь (tarihi İpek Yolu’nun 
canlandırılması amacını taşımak); находиться в крайне важной точке (kritik noktada 
yer almak); важная транзитная страна (önemli aktarma ülkesi); выделять 
правительственный фонд (hükümet fonu ayırmak); обеспечить финансирование 
инфраструктурных проектов (altyapı projelerine finansman sağlamak). 

Ders 4(7). Medeniyetler çatışması 
1.1. Batı dünyasındaki mücadeleler (опорная лексика)  
Yeni aşamaya girmek (вступать в новый период, этап); ulus devletler 

arasında rekabet (конкуренция между национальными государствами); 
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rekabetlerin geri dönüşü (возврат соперничества); globalizm ile kabile kültürünün 
çekişmesi (столкновение, конфликт глобализма и трайбализма); doğmakta olan 
realite (рождающаяся, формирующаяся реальность); global politikanın alacağı 
durum (позиция, которую примет глобальная политика); durumun can alıcı yönü 
(ключевая сторона ситуации); mücadelenin esas kaynağı (основной источник 
борьбы); en güçlü aktörler (самые влиятельные акторы); farklı medeniyetlere 
mensup grup ve uluslar (группы и нации, входящие в разные цивилизации); 
medeniyetler arasındaki fay hatları (линии водораздела между цивилизациями); 
çatışma hatlarını oluşturmak (формировать линии столкновения); toprakları 
genişletmek (расширять территории); modern uluslararası sistemin doğuşundan bu 
yana (начиная с возникновения современной международной системы по 
настоящее время); Krallar arasındaki savaşlar bitti, uluslar arasındaki savaşlar 
başladı (войны между королями прекратились, и начались войны между 
народами); ideolojiler çatışması (борьба идеологий); klasik Avrupaî anlamda (в 
классическом европейском понимании); Batı medeniyeti bünyesindeki mücadele 
(борьба в рамках западной цивилизации); Batı’ya ait iç savaşlar (западные 
гражданские войны); Batılı görünüşünün dışına çıkmak (выходить за рамки 
своего европейского облика); Batı dışı medeniyetler (неевропейские 
цивилизации).  

1.2. Medeniyetlerin Doğası (опорная лексика) 
Geçersiz kalmak (являться неактуальным); kültürel varlık (культурное 

явление); medeniyetlerin kompozisyonu (состав цивилизаций). 
1.3. Medeniyetler Niçin Çatışacak? (опорная лексика) 
Ebeveynle çocuklar (родители и дети); yüzyılların ürünü (продукт веков); 

Kuzey Afrika göçü (миграция из Северной Африки); tarihin derinliğine doğru 
yaymak (распространяться в глубину истории); insanların medeniyet şuurlarını 
artırmak (повышать цивилизационное самосознание людей); eski yöresel kimlik 
(прежняя локальная идентификация); boşluğu doldurmak (заполнить пробел, 
вакуум); “kökten dincilik” diye yaftalanan hareketler (движения, за которыми 
закрепилось название «религиозный фундаментализм»); dünyanın 
sekülarizasyondan uzaklaşması (отход мира от секуляризации); hayatın hâkim 
sosyal gerçeklerinden biri (одна из господствующих социальных реалий жизни); 
milli sınırları aşmak (выходить за рамки национальных границ); dinin yeniden 
doğuşu (возрождение религии); soy fenomenine dönüş (возвращение к феномену 
родовых отношений); Ruslaşma (русификация); Batılı tavır ve değerleri 
sindirmek (усвоить западную модель поведения и ценности); halk kütleleri 
arasında (среди народных масс); daha popüler hale gelmek (становиться всё 
более популярным); bunlarla kıyaslanabilir ekonomik varlık (сопоставимое с 
ними экономическое образование); kendine has özellikleri olan toplum ve 
medeniyet (общество и цивилизация с присущими им особенностями); askeri 
ve ekonomik üstünlük uğruna rekabet etmek (вести конкурентную борьбу за 
военное и экономическое превосходство).  
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2.1. Orta Doğu’da etnik ve dini çatışmalara genel bakış (опорная 
лексика) 

Ulus-devletleşme süreci (процесс создания национальных государств); 
Ortadoğu istikrarsızlıklarla anılır olmuştur (Ближний Восток стал упоминаться в 
контексте повторяющейся нестабильности); direkt yahut dolaylı olarak katkıda 
bulunmak (вносить прямой или опосредованный вклад); kaderlerini emperyalist 
güçlerin yönetimlerine bırakmak (отдать свою судьбу на волю руководства 
империалистических сил); değişen uluslararası konjonktürün etkisiyle (под 
влиянием меняющейся международной конъюнктуры); temel gaye edinmek 
(ставить основной целью); mutlak egemenlik kazanmak (завоёвывать 
абсолютный суверенитет); etnik ve mezhepsel ayrışmalar (этническое и 
конфессиональное расслоение); bölgenin dokusu (внутреннее устройство 
региона); ideolojik kamplara ayrılan dünya (мир, разделившийся на 
идеологические лагеря); medeniyetin beşiği (колыбель цивилизации); 
uluslararası arenada arka planda kalmak (остаться на задворках международной 
арены); Ortadoğu mozaiği oluşması (формирование ближневосточной мозаики); 
çıkar sağlama amacıyla (в целях извлечения выгоды); bölge insanını kaderine terk 
etmek (бросать население региона на произвол судьбы); iktidarın paylaşılması 
(делёж власти); tehlike arz etmek (представлять собой опасность); dini temelli 
devlet içi ayrışmalar (внутригосударственное разделение на религиозной 
основе); etnik milliyetçiliği körüklemek (провоцировать этнический 
национализм); soru işaretleri yaratmak (вызывать вопросы); birleştirici güç 
(объединяющая сила); ihtimal dışı değil (нельзя сбрасывать со счетов); Türkmen 
yerleşim birimleri (поселения туркоман); hatırı sayılır (вышеупомянутый); Kürt 
nüfusunu içerisinde barındıran devletler (государства, которые дают у себя приют 
курдскому населению); mezhepsel hesaplaşmalar (межконфессиональные 
столкновения); kanlı hesaplaşmalar (кровавые столкновения); hak iddiaları 
beslenmek («питать» претензии на права); çıkar çatışmaları (столкновения 
интересов).  

Ödev 4. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Вступать в новый период, этап (yeni aşamaya girmek); конкуренция 

между национальными государствами (ulus devletler arasında rekabet); возврат 
соперничества (rekabetlerin geri dönüşü); столкновение (конфликт) глобализма 
и трайбализма (globalizm ile kabile kültürünün çekişmesi); рождающаяся, 
формирующаяся реальность (doğmakta olan realite); позиция, которую примет 
глобальная политика (global politikanın alacağı durum); ключевая сторона 
ситуации (durumun can alıcı yönü); основной источник борьбы (mücadelenin 
esas kaynağı); самые влиятельные акторы (en güçlü aktörler); группы и нации, 
входящие в разные цивилизации (farklı medeniyetlere mensup grup ve uluslar); 
линии водораздела между цивилизациями (medeniyetler arasındaki fay hatları); 
формировать линии столкновения (çatışma hatlarını oluşturmak); расширять 
территории (toprakları genişletmek); начиная с возникновения современной 
международной системы по настоящее время (modern uluslararası sistemin 
doğuşundan bu yana); войны между королями прекратились, и начались войны 
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между народами (Krallar arasındaki savaşlar bitti, uluslar arasındaki savaşlar 
başladı); борьба идеологий (ideolojiler çatışması); в классическом европейском 
понимании (klasik Avrupaî anlamda); борьба в рамках западной цивилизации 
(Batı medeniyeti bünyesindeki mücadele); западные гражданские войны (Batı’ya 
ait iç savaşlar); движения, за которыми закрепилось название «религиозный 
фундаментализм» (“kökten dincilik” diye yaftalanan hareketler); отход мира от 
секуляризации (dünyanın sekülarizasyondan uzaklaşması); одна из 
господствующих социальных реалий жизни (hayatın hâkim sosyal gerçeklerinden 
biri); выходить за рамки национальных границ (milli sınırları aşmak). 

Ödev 5. Aşağıdaki kavramların açıkladığı ifadeyi söyleyiniz:   
- can alıcı;  
- kabile;  
- fay;  
- evrim;  
- kökten dincilik. 
Ödev 7. (опорная лексика) 
Yapay sınırlar (искуственные границы); etnik ve dinî çeşitlilik (этическое 

и религиозное многообразие); bölgenin kritik coğrafi konumu (крайне важное 
географическое положение региона); doğal zenginlikler (природные богатства); 
iştah kabartmak (разжигать, возбуждать аппетит); olası müdahale (вероятное 
вмешательство); sömürgeci güçlerin işgaline uğramak (подвергнуться оккупации 
колониальных сил); katı siyasi kimlik haline evirilmek (приобрести жёсткое 
политическое обличье); bağımsızlık hareketlerini beslemek (подпитывать 
движения за независимость); böl ve yönet anlayışıyla (в духе принципа 
«разделяй и властвуй»).  

Ödev 8. Aşağıdaki konular üzerinde sunum yapınız: 
1) Westphalia Barışı 
Westphalia Antlaşması tek bir antlaşma olmayıp Osnabrück Antlaşması ve 

Münster Antlaşmasını da kapsayan Westphalia Barışı olarak tarihe geçmiş olan bir 
antlaşmadır. Westphalia antlaşması, Otuz Yıl Savaşları ve Seksen Yıl Savaşları sona 
erdiği bir dönemde Ekim ve Mayıs aylarında 1648 tarihlerinde imzalanmış olan bir 
antlaşma olma özelliği taşımaktadır.  

Westphalia barışı olarak da tabir edilen antlaşma 24 Ekim ve 15 Mayıs 
aylarında 1648 senesinde Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, diğer Alman 
prensleri, Fransa, İspanya, İsveç ve Hollanda Cumhuriyeti temsilcileri arasında 
imzalanmış olan bir antlaşmadır. İspanya ve Fransa arasında 1659 tarihinde 
imzalanmış olan Pyrenees Antlaşması da bu antlaşmanın içine dahil edilmektedir. 
Westphalia adıyla anılan bu barış tarihçiler tarafından modern çağın başlangıcı 
olarak tabir edilmektedir.  

Vestfalya Antlaşması olarak da ifade edilen Westphalia Antlaşması 
imzalanmadan önce Arupa’da otuz yıl savaşları devam etmekteydi. Bu savaşlar çok 
sayıda Avrupa devletinin ekonomik yönden yıpranmasına sebep olmaktaydı. Bu 
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denli olumsuz etkiye sahip olan otuz yıl savaşları Avrupalı devletleri barış yapmaya 
mecbur bırakmaktaydı.  

 Bu bakımdan Westphalia Antlaşması, Avrupa’daki güç dengesini önemli 
ölçüde değişikliğe uğratan tarihi antlaşmalardan biri olmuştur. Devam etmekte olan 
savaşların ardından İsveç ve Fransa arasında barış müzakereleri başlamıştır. 
Almanya’nın Hamburg şehrinde yapılan barış müzakereleri neticesinde bu iki devlet 
barış antlaşmasına imza atmıştır.  

 Münster ve Obrastruck şehirlerinde her iki devlet bir araya gelmiştir. Bu 
dönmede İsveç, diğer Avrupalı devletlerin de bu barış müzakeresine katılmasını 
istemekteydi. İsveç'in göstermiş olduğu çabalar sayesinde diğer Avrupalı 
devletlerde yavaş yavaş bu kongreye dahil olmuştur. İlerleyen süreçte savaşan diğer 
ülkelerin de katılım göstermesiyle bu müzakere daha da genişlemiş ve bir Avrupa 
kongresi haline gelmiştir.  

 Avrupalı devletler bu kongre sürecinde siyasi çıkarlarının yanı sıra önemli 
olan dini sorunları da görüşmektelerdi. Bu durum neticesinde sürekli olarak 
kongrede taraf değişiminin ortaya çıkmasına sebep olmaktaydı. Gerçekleştirilen bu 
barış müzakereleri toplamda 3 yıl boyunca devam etmiştir. 3. Yıl sonunda ise 
Münster şehrinde Vestfalya barış antlaşması 15 Mayıs 1648 yılında imzalanmıştır.  

Westphalia antlaşması, uluslararası alanda büyük öneme sahip olan bir 
antlaşma olarak tarihteki yerini almıştır. Antlaşmanın maddeleri ise şunlardır:  

 - Bremen bağımsız bir şehir ilan edilecektir. 
 - Antlaşmaya taraf olan devletlerin tümü, Augsburg barışını tekrardan 

tanıyacaktır. 
 - Ticari sınırlar tekrardan yapılacak olan antlaşmayla belirlenecek ve ticari 

ağlar genişleyecektir. 
 - Bölgede yer alan her prens kendi bölgesi için en doğru dini hükümlere karar 

verecektir. 
 - Alman prensleri Kutsal Roma Cermen imparatorluğuna aykırı olmayacak 

bir biçimde başka ülkelerle barış antlaşması yahut diğer antlaşmalara 
girişebilecektir. 

 - Hrıstiyanlık inancına sahip olan bireyler kendine uygun görmediği 
mezheplerin haricinde kilisenin güvencesi altında olmak şartıyla kamusal alanlarda 
özel ibadetlerini gerçekleştirebilecektir.  

Westphalia antlaşması, modern çağın bir başlangıcı olarak kabul görmektedir. 
Bu bakımdan oldukça büyük bir anlam ifade etmektedir.  

Westphalia antlaşmasının imzalanmasıyla birlikte otuz yıl savaşları ve seksen 
yıl savaşları bitmiştir. Westphalia antlaşmasıyla beraber dini meseleler de 
çözülmüştür. Bu sayede Avrupa'da yaşanan dini karışıklık ve imtiyazlar son 
bulmuştur. Ticaret ağları da tekrardan bu antlaşmayla beraber kurulmuştur. 

https://www.hurriyet.com.tr/egitim/westphalia-antlasmasi-nedir-westphalia-
antlasmasi-tarihi-maddeleri-onemi-ve-sonuclari-kisaca-ozeti-41802714 

2) R.R. Palmer 
Роберт Розуэлл Палмер — американский историк, специалист по 

европейской истории, в особенности Франции, XVIII и начала XIX веков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Профессор Принстонского и Йельского университетов, член Американского 
философского общества (1959). Лауреат итальянской международной премии 
Фельтринелли (1990).  

Окончил с отличием Чикагский университет (1931). В 1934 году 
получил степень доктора философии под началом Карла Л. Беккера в 
Корнеллском университете. С 1936 года преподавал в Принстонском 
университете, с 1952 года именной профессор (Dodge Professor) истории. С 
1963 года декан факультета искусств и наук Вашингтонского университета в 
Сент-Луисе. С 1966 года преподавал в Йельском университете, с 1977 года —
в отставке. В том же году вместе с супругой вернулся в г. Принстон, работал 
в Институте перспективных исследований. В 1970 году президент 
Американской исторической ассоциации.  

Автор восьми книг и переводчик пяти. Его учебник «A History of the 
Modern World» (1-е изд. 1950 г.) был переведен на шесть языков и ещё при его 
жизни выдержал девять изданий.  

https://ru.wikipedia.org/ 
3) William Lind 
Уильям С. Линд (родился 9 июля 1947 года) — американский 

палеоконсервативный журналист и писатель. Автор нескольких книг и один 
из первых сторонников теории войны четвертого поколения. Он также 
использовал псевдоним Томас Гоббс в колонке для журнала «The American 
Conservative» («Американский консерватор»).  

Уильям Линд закончил Дартмутский колледж в 1969 году и 
Принстонский университет в 1971 году, где получил степень магистра в 
области истории.  

Линд занимал должность помощника по юридическим вопросам у 
сенатора от штата Огайо Роберта Тафта-младшего с 1973 по 1976 год, и 
занимал ту же должность у сенатора от штата Колорадо Гэри Харта с 1977 по 
1986 год. Он — автор «Руководства по ведению маневренной войны» 
(«Maneuver Warfare Handbook», Westview Press, 1985), и соавтор с Гэри 
Хартом книги «Америка может победить: доводы в пользу военной реформы» 
(«America Can Win: The Case for Military Reform»).  

С Брюсом Гадмандссоном Линд вел программу «Современная война» на 
ныне несуществующей сети спутникового телевидения NET.  

В 1989 году вместе с несколькими американскими офицерами Линд стал 
одним из создателей теории войны четвертого поколения (4 GW).  

Линд иногда подвергался критике со стороны профессиональных 
военных за то, что сам он не был военным и никогда не служил в армии.  

Линд был директором Центра культурного консерватизма (Center for 
Cultural Conservatism) при экспертно-аналитическом центре «Free Congress 
Foundation».  

Линд является убежденным критиком политкорректности 
(происхождение которой он выводит от самого Карла Маркса), противником 
исламизации, культурного марксизма.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%81
https://en.wikipedia.org/wiki/A_History_of_the_Modern_World
https://en.wikipedia.org/wiki/A_History_of_the_Modern_World
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Как палеоконсерватор Линд часто критиковал неоконсерваторов в своих 
комментариях. Сам себя Линд называет консерватором и монархистом. Во 
внешней политике он является сторонником политики невмешательства.  

Помимо политических и военно-стратегических статей и книг, Линд 
также написал роман «Виктория» (Victoria: A Novel of 4th Generation War). В 
этом романе группа христианских морских пехотинцев начинает вооруженное 
восстание против политкорректности в американском правительстве.  

https://traditio.wiki 
4) “Tanrının Rövanşı” 
“Tanrı’nın Rövanşı” (İntikamı) kavramını ilk kez 1990’larda Gilles Kepel, 

dinlerin yeniden canlanarak hayatı yeniden fethetmeye girişmelerini “yeniden 
dinselleşme” fenomenini kullanarak ele almıştı. Ona göre Müslüman, Hıristiyan ve 
Yahudi toplumlarında ortaya çıkan bu yeniden diriliş, uluslararası politikada da 
dinleri yeniden aktör konumuna yükseltecekti. 

Dünyadaki gidişatı belirleyen aktörler, uzun süredir devletler olmuş olsalar 
bile, din mefhumu tarihin her döneminde önemini ve etkisini korumuş, devletlerin 
kimliklerini etkileyen normların en temel kaynağını teşkil etmişlerdir. Öyle ki dinin 
etkisiyle savaşlar daha fanatik bir karaktere bürünmüş, barışlar ise daha kalıcı bir hal 
almışlardır. 

Hiç şüphe yoktur ki, İslam dünyasına haçlı seferlerinin düzenlendiği, yarım 
asırdan fazla Ortadoğu‘da İslam-Yahudi savaşının yaşandığı günümüzde de dini 
mücadeleler hâlâ devam etmektedir. Ancak bugün durum Arap Baharı‘nın da 
yaşandığı bölgemizde hiç olmadığı kadar vahim, hiç olmadığı kadar şaşırtıcıdır. 

https://www.milligazete.com.tr/haber/1092952/ortadoguda-tanrinin-rovansi 
5) Cevahirlal Nehru 
Nehru, 1947’de bağımsız Hindistan’ın ilk Başbakanı olan Hintli bir milliyetçi 

lider ve devlet adamıydı. 
Jawaharlal Nehru, ailesi aslen Keşmirli olan bir avukatın oğlu Allahabad’da 

doğdu. İngiltere’de, Harrow School’da ve daha sonra Cambridge Trinity College’da 
eğitim gördü. Londra’daki İç Tapınak’ta hukuk okudu. 1912’de Hindistan’a döndü 
ve birkaç yıl hukuk uyguladı. 1916’da Kamala Kaul ile evlendi ve ertesi yıl bir kızı 
Indira vardı. 

1919’da Nehru, İngilizlerden daha fazla özerklik için mücadele eden Hint 
Ulusal Kongresi’ne katıldı. Örgütün lideri Mohandas Gandhi’den çok etkilendi. 
1920’ler ve 1930’larda Nehru İngilizler tarafından sivil itaatsizlik nedeniyle 
defalarca hapsedildi. 1928’de Kongre Başkanı seçildi. 

İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda, Nehru Gandhi’nin halefi olarak kabul 
edildi. Hindistan’ın bağımsızlığı konusundaki görüşmelerde merkezi bir rol oynadı. 
Müslüman Birliği’nin Hindistan’ın din temelinde bölünmesi konusundaki ısrarına 
karşı çıktı. Son İngiliz yardımcısı Louis Mountbatten, bölünmeyi en hızlı ve en 
uygulanabilir çözüm olarak savundu ve Nehru isteksizce kabul etti. 

15 Ağustos 1947’de Nehru, bağımsız Hindistan’ın ilk Başbakanı oldu. 1964 
yılında ölene kadar görevi sürdürdü. Orta derecede sosyalist ekonomik reformlar 
yaptı ve Hindistan’ı sanayileşme politikasına adadı. 
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Nehru Hindistan Dışişleri Bakanı olarak da görev yaptı. Ekim 1947’de, 
bağımsızlık konusunda tartışmalı olan Keşmir devleti konusunda Pakistan’la 
çatışma yaşadı. Nehru, Hindistan’ın iddiasını desteklemek için devlete asker 
gönderdi. Birleşmiş Milletler ateşkesi müzakere edildi, ancak Keşmir bugüne kadar 
derin dengesiz kaldı. 

Soğuk Savaş’ın arka planına karşı, Nehru Hindistan için bir ‘pozitif 
tarafsızlık’ politikası geliştirdi. Birçoğu herhangi bir büyük güce bağımlı olmaktan 
kaçınmak isteyen eski sömürgeler olan Afrika ve Asya’nın uyumsuz ülkeleri için 
kilit sözcülerden biri oldu. 

Her iki ülkenin işbirliği çabalarına rağmen, Hindistan-Çin sınır 
anlaşmazlıkları 1962’de savaşa tırmandı ve Hindistan kuvvetleri kararlı bir şekilde 
dövüldü. Bunun Nehru’nun azalan sağlığı üzerinde önemli bir etkisi oldu. 27 Mayıs 
1964’te öldü. 

İki yıl sonra Nehru’nun kızı Indira Gandhi Başbakan oldu. Sadece üç yıl ara 
vererek 1984’teki suikastine kadar görevde kaldı. Oğlu Rajiv, 1984-1989 yılları 
arasında Hindistan’ın Başbakanıydı, ama o da suikaste kurban gitti. 

https://www.eansiklopedi.com/cevahirlal-nehru-kimdir-cevahirlal-nehru-
hayati-ve-biyografisi/ 

6) Mahabat Cumhuriyeti 
Mahabad Cumhuriyeti, 22 Ocak 1946'da Rojhılat’ın Mahabad kentindeki 

Çarçıra Meydanı’nda yapılan açıklama ile ilan edildi. 
Mahabad Kürt Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Muhammed ve arkadaşları 22 

Ocak 1946 yılında ilk Kürt Cumhuriyetinin kuruluşunu ilan etti. 
Mahabad Kürt Cumhuriyeti hükümeti 13 bakanın bulunduğu bir yönetim 

kurulundan oluşuyordu. Gazi Muhammed de Cumhurbaşkanı seçildi. Bu cumhuriyet 
Sine, Şino ve Miyandoab şehirlerini kapsadığı gibi başkenti Mahabad’dı. 

Cumhurbaşkanı Gazi Muhammed, Çarçıra Meydanı’ndaki ilan sırasında 
Mahabad Kürt Cumhuriyeti’nin altı maddeden oluşan manifestosunu şöyle açıkladı: 

1- İran devleti içinde, İran Kürtlerine otonom bir yapı sağlanması, 
2 - Kürtçenin yönetimde ve eğitim kurumlarında kullanılması, 
3 - Kürdistan’da devlet işlerinin ve sosyal konuların yürütülmesine nezaret 

edecek bir yerel konseyin kurulması, 
4 - Bütün devlet görevlilerinin, yerel şahsiyetlerden seçilmesi, 
5 - Azerbaycan halkıyla birliktelik ve beraberlik, 
6 - Sıradan insanları da seçkinleri de kapsayacak tek bir hukuk sisteminin 

oluşturulması. 
Gazi Muhammed halka hitabında günün önemini anlatarak Kürtlerin birliğine 

vurgu yaptı. Mahabad Cumhuriyeti’nin kurulması, bölgedeki Kürtler arasında büyük 
bir heyecan dalgasına sebep oldu. 

Mahabad Kürt Cumhriyeti, Kasım 1945’te Sovyetler’in desteğiyle kurulan 
Azerbaycan Milli Hükûmeti ile iyi ilişkiler içerisinde oldu ve 3 Mayıs 1946’da 
taraflar arasında bir anlaşma imzalandı.  

Bu anlaşmaya göre, Kürtlerin çoğunlukta olduğu Azerbaycan topraklarında 
Kürt yönetimi temsilcileri, Azerilerin çoğunlukta olduğu Kürt topraklarında ise 
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Azeriler arasında temsilciler bulunduracaktı. Yine iki hükumet, ekonomik sorunlarla 
uğraşacak olan bir Birleşik Ekonomi Komitesi oluşturacak, gerekli olduğu zaman 
karşılıklı askerî yardım yapılacak ve İran hükumetiyle her türlü görüşmeler, iki 
hükumetin onayı alındıktan sonra yürütülecekti. 

Azerbaycan hükumeti, kendi topraklarında yaşayan Kürtler için eğitim 
alanında girişimler örgütlemek amacıyla gerekli olan önlemleri almayı üstlendi. 
Kürt hükumeti de kendi tarafından, İran Kürdistan topraklarında yaşayan 
Azerbaycanlılar için aynı girişimleri gerçekleştirme vaadinde bulundu. 

Ancak Sovyetler ordusu 9 Mayıs’ta İran topraklarından çekilince İran ordusu, 
Azerbaycan’a saldırıp hükümeti düşürdü, yöneticileri öldürdü ve Mahabad’a 
yöneldi. 

Bunun üzerine Gazi Muhammed, şehri işgale gelen İran ordusu ve aşiretlerin 
niyetinin şehri talan etmek ve halka zarar vermek olduğunu bilmesinden dolayı 
askerlerin geri döndürülmesi karşılığında kendisinin teslim olacağını belirtti.  

Askerlerin geri gönderilmesi ve Gazi’nin teslim olması ile İran ordusu 17 
Ocak 1946 günü Mahabad’ı işgal etti.  

Gazi Muhammed, yaklaşık üç aylık bir tutukluluk sürecinin ardından, 31 Mart 
1947 günü, Başbakan Hacı Baba Şeyh ve Savunma Bakanı Muhammed Hüseyin 
Han Seyfi ile birlikte cumhuriyetin kurulduğu yer olan Çarçıra Meydanı’nda asılarak 
idam edildi. 

https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/220120205 
7) Mustafa Barzani ve Mesut Barzani 
Mustafa Barzani (Molla) 
Barzani, Irak Kürt milliyetçi hareketinin önderlerindendir. 1946 yılında 

SSCB’nin desteğiyle Mehabad’da ilan edilen Kürt Cumhuriyetinin kuruluşunda 
önemli rol oynamıştır. SSCB’nin İran’dan çekilmesiyle Kürt Cumhuriyetine son 
verilince 500 silahlı adamıyla birlikte Türkiye-İran sınırı üzerinden SSCB’ye 
kaçmıştır. Burada kaldığı yıllarda Moskova Dil Enstitüsünde öğrenim görmüştür. 

Asıl adı Mustafa olup “Molla” diye de bilinmektedir. 1904 yılında Irak’ın 
Barzan bölgesinde doğmuştur. Zamanının usulüne göre tahsil yapmıştır. 1931 
yılında büyük kardeşi Şeyh Ahmed’in Irak idaresine karşı başlattığı ayaklanmaya 
katılmıştır. Ertesi sene Barzan Aşiretinin reisi olmuştur. II. Dünya Savaşı sırasındaki 
karışıklıklardan istifade ederek 1943 yılında idareye başkaldırmıştır. Ağustos 1945 
yılında geniş çaplı bir ayaklanmaya dönüşen bu hareketin bastırılması üzerine 
aşiretiyle birlikte İran'a geçmiştir. Tümgeneral rütbesiyle Başkomutanlığa 
getirilmiştir. 

1958 senesinde Abdülkerim Kasım tarafından Irak’ta krallık idaresine bir 
darbeyle son verilince, Barzani de Irak’a dönmüştür. Kanuni bir hüviyet kazanan 
Kürdistan Demokrat Partisinin liderliğini yürütmüştür. İlk zamanlar yeni idareyi 
desteklemiştir. Fakat kendisine söz verilen bazı hususların yerine getirilmemesi 
üzerine 1961 yılında idareye karşı ayaklanmıştır. Peşmerge adı verilen gerilla 
kuvvetiyle Kuzey Irak’ın büyük bir kısmına hakim olmuştur. Irak idaresindeki çeşitli 
değişiklikler doğrultusunda zaman zaman ateşkes anlaşmaları yapmakla birlikte, 
Kuzey Irak’ta özerk bir idare kurmaya yönelik silahlı mücadeleyi başarıyla 
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sürdürmüştür. 1970 yılında Kürtlerin isteklerini kabul eden bir antlaşmanın 
imzalanması üzerine silahlı mücadeleye son vermiştir. İmzalanan antlaşmanın 
uygulanması için öngörülen 4 yıllık müddetin bitimine doğru Irak idaresinin 1957 
nüfus sayımını temel alan sınırlı bir kültürel özerklik planı sunması aradaki 
münasebetleri gerginleştirmiştir. Bu sırada Irak'la anlaşmazlık içinde olan İran'dan 
destek alan Barzani tekrar silahlı mücadeleye başlamıştır. 1975 yılında Irak'la 
anlaşan İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi, Barzani'ye yardımı kesmiştir. Bunun 
üzerine silahlı mücadeleyi bırakarak İran'a geçen Barzani 1976 yılında ABD'ye 
gitmiştir. 

1979 yılında Washington’da hayatını kaybetmiştir. Oğulları Mesut ve İdris 
Körfez Savaşının sonrasında Irak’taki Kürt hareketini yeniden toparlamaya ve 
federe devlet kurmaya girişmişlerdir. 

https://www.beyaztarih.com/ansiklopedi/mustafa-barzani-molla 
Mesut Barzani 
Kürdistan Demokratik Partisi'nin (KDP) yönetimini 1979’da babasından 

devralmasıyla beraber uluslararası alandaki konumunu adım adım perçinleyen 
Barzani, ABD’nin 2003 ilkbaharında Irak’ı işgal ederek Saddam Hüseyin 
yönetimini devirmesiyle öne çıkan figürler arasında gücünü pekiştiren nadir 
isimlerden. 

2005 yılından itibaren Irak Kürdistan Özerk Bölgesi Başkanı olarak görev 
yapan Barzani, Mart 2011’de Suriye’de Devlet Başkanı Beşar Esad ve Baas rejimine 
karşı başlayan isyanın ardından, bu ülkenin kuzey ve kuzeydoğusunda yoğunlaşan 
Kürtlerin ortak bir tavır sergilemesine yönelik girişimleri de oldukça önem taşıyor. 

Mesut Barzani,16 Ağustos 1946 tarihinde İran’ın Mahabad şehrinde dünyaya 
geldi. 1946 yılında İran’da kurulan Kürdistan Demokratik Partisi (Partiya 
Demokrata Kurdistan) Lideri Gazi Muhammed, Sovyetler Birliği’nin desteğiyle 
aynı senenin Ocak ayında Kürtlerin yoğunlaştığı Mahabad ve etrafındaki şehirlerin 
bağımsızlığını ilan etmişti. 

Mesut Barzani, babası ve kardeşi İdris ile birlikte, 1970’lerin ilk yıllarında 
Kürtlerin meselelerini siyasi mücadele yoluyla çözmek için yoğun bir mücadeleye 
girişti. Barzani, 1975 sonunda babasının ABD’ye iltica etmesinin ardından yine 
kardeşi İdris ile birlikte Kürdistan Demokratik Partisi’ne (KDP) fiilen başkanlık 
etmeye başladı. Üyesi bulunduğu Barzani aşiretinin, Irak’ın kuzeyinde yaşayan 
Kürtlerin nezdinde oluşturduğu etki ve Nakşibendi tarikatı ile ilişkisi, Mesut 
Barzani’nin liderliğini konsolide etmesini kolaylaştırdı. 

Türkiye, PKK ile mücadele zaman zaman Barzani ile diyalog kurdu. 1991 
yılında Turgut Özal Cumhurbaşkanı iken Barzani’ye kırmızı pasaport verildi. 

1997 yılında Barzani, PKK’ya karşı Türkiye ile ittifak içerisine girdi ve 
Barzani’ye bağlı Peşmerge güçleri örgüte karşı yürütülen operasyonlarda rol aldı. 
Irak Kürdistan Özerk Bölgesi kurulduğundan beri, Barzani’nin Türkiye ile 
geliştirdiği iyi ilişkiler sayesinde, Türk yatırımcılar bölgede büyük yatırımlar yaptı. 

Kürdistan Özerk Bölgesi’nde çıkarılan petrolün de satışı ve Avrupa’ya geçişi 
için tek şans Türkiye’ydi, Barzani bu sebeple 2002’de Türkiye’de iktidara gelen 
AKP ile yakın ilişkiler kurdu. Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi sürecinde Barzani, 
Türkiye’ye PKK ile mücadele ve ardından barış sürecinde destek olmaya devam etti. 



109 
 

Petrol anlaşmalarının uygulanması ve petrol boru hatlarının yapımı da devam ediyor. 
Ekim 2012’de AKP’nin kongresinde Mesut Barzani de vardı. Hemen ardından 
Türkiye’de başlayan barış sürecine Barzani açık destek verdi; geri çekilen 
PKK’lıların Kürdistan Özerk Bölgesi’ne yerleşebileceğini söyledi. 

Kasım 2013’te, barış sürecinde AKP ve PKK arasındaki anlaşmazlıklar 
sebebiyle aksaklıklar yaşanırken, hem sürece hem de AKP Lideri Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’a destek vermek için, Erdoğan’ın Diyarbakır’da yaptığı etkinliğe 
katıldı. Hafızalara “Diyarbakır buluşması” olarak kazınan bu buluşmanın ardından 
Barzani, PKK ile arasındaki gerilimi azaltmak adına “Öcalan serbest bırakılmalıdır” 
dedi. Ancak hemen ardından bölgedeki Kürtlerin tek partisi olan, PKK’ya 
yakınlığıyla bilinen Barış ve Demokrasi Partisi’nin etkisini kırmak için, Türkiye’de 
de bir KDP açıldı. 

https://www.ensonhaber.com/biyografi/mesut-barzani-kimdir-2014-06-24 
Ödev 9. (опорная лексика) 
Tekil vatandaşlık tanımı (понятие моногражданства); bu tür devlet inşasının 

amacı (цель подобного государственного строительства); dominant kimliğin 
idaresi altında (под управлением доминирующей самоидентичности); kendisini 
azınlık olarak hissetmek (чувствовать себя в качестве меньшинства); etnik 
çatışmalara zemin hazırlamak (готовить почву для этнических столкновений); 
baskıcı politika (репрессивная политика); etnik milliyetçiliği körüklemek 
(провоцировать этнический национализм).  

Ödev 10. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Выходить за рамки своего европейского облика (Batılı görünüşünün 

dışına çıkmak); неевропейские цивилизации (Batı dışı medeniyetler); являться 
неактуальным (geçersiz kalmak); культурное явление (kültürel varlık); состав 
цивилизаций (medeniyetlerin kompozisyonu); родители и дети (ebeveynle 
çocuklar); продукт веков (yüzyılların ürünü); миграция из Северной Африки 
(Kuzey Afrika göçü); распространяться в глубину истории (tarihin derinliğine 
doğru yaymak); повышать цивилизационное самосознание людей (insanların 
medeniyet şuurlarını artırmak); прежняя локальная идентификация (eski yöresel 
kimlik); заполнить пробел, вакуум (boşluğu doldurmak); процесс создания 
национальных государств (ulus-devletleşme süreci); Ближний Восток стал 
упоминаться в контексте повторяющейся нестабильности (Ortadoğu 
istikrarsızlıklarla anılır olmuştur); вносить прямой или опосредованный вклад 
(direkt yahut dolaylı olarak katkıda bulunmak); отдать свою судьбу на волю 
руководства империалистических сил (kaderlerini emperyalist güçlerin 
yönetimlerine bırakmak); под влиянием меняющейся международной 
конъюнктуры (değişen uluslararası konjonktürün etkisiyle); ставить основной 
целью (temel gaye edinmek); завоёвывать абсолютный суверенитет (mutlak 
egemenlik kazanmak); этническое и конфессиональное расслоение (etnik ve 
mezhepsel ayrışmalar); возрождение религии (dinin yeniden doğuşu); 
возвращение к феномену родовых отношений (soy fenomenine dönüş); 
русификация (Ruslaşma); усвоить западные западную модель поведения и 
ценности (Batılı tavır ve değerleri sindirmek); среди народных масс (halk kütleleri 
arasında); становиться всё более популярным (daha popüler hale gelmek). 
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Ödev 11. (опорная лексика) 
постиндустриальный (sanayi ötesi); герметичная цивилизация (kapalı 

medeniyet); структурное расщепление (yapısal parçalanma); асинхронный 
(asenkron / uyumsuz); ментальный (zihinsel); крепостное право (toprak köleliği); 
традиционализм (gelenekselcilik); опасный симбиоз (tehlikeli karışım); 
цивилизация — восприемница новаций (yenilik sponsorluğunu yapan 
medeniyet); центробежный (merkezkaç).  

Ödev 12. (опорная лексика) 
Özerklik isteği (требование автономии); Sünni karakterli devlet yönetimi 

(суннистское руководство государства); isyan bastırmak (подавлять мятеж, 
восстание, волнение); soykırım düzeyindeki katliamlar (массовые убийства, 
которые можно отнести к геноциду); etnik duyarlılığın derinleşmesine yol açmak 
(приводить к углублению этнической чувствительности, восприимчивости, 
сенситивности).  

Halepçe Katliamı 
Saddam Hüseyin’in 16 Mart 1988’de Halepçe’de düzenlediği kimyasal saldırı 

binlerce insanın ölümüne neden olurken, görüntüler 31 yıl sonra bile insanlığın içini 
hala ilk günkü gibi acıtıyor. 

Yaklaşık sekiz yıl süren İran-Irak Savaşı’nın son aylarında, 16 Mart 1988 
tarihinde çoğu kadın ve çocuklardan oluşan binlerce Iraklı Kürt, Saddam Hüseyin’in 
emriyle Halepçe’ye düzenlenen kimyasal saldırıda yaşamını yitirdi. 

İran’ın tarafını tutan Kürt savaşçıların 15 Mart 1988’de ele geçirdiği Halepçe 
kasabasında 40 bini aşkın insan yaşıyordu.  

Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak ordusu, Kürt güçlerin kontrolüne geçen 
kasabayı hem savaş uçaklarıyla hem de topçu birlikleriyle vurdu. Bunun üzerine 
Halepçe’deki Kürt savaşçılar ve kasabadaki erkeklerin büyük bölümü çevredeki 
dağlara çekilirken geride çocuk, kadın ve yaşlılar kaldı.  

Irak savaş uçakları ertesi gün ise İran sınırına yaklaşık 11 kilometre 
uzaklıktaki Halepçe’ye beş saat boyunca zehirli gaz bombaları yağdırdı. 

O anlara şahit olanlar, kente düşen bombaların içindeki “elma kokulu” 
gazların birkaç dakika içerisinde tüm kente yayılmaya başladığını söylüyor. 

Sonuç korkunçtu: 5 bine yakın insan öldü. 
Olay yerine ilk varan Sınır Tanımayan Doktorlar ekibi, hardal gazı 

kullanıldığını teyit etti. Belçikalı ve Hollandalı doktorlardan oluşan bu ekip, 
kullanılan zehirler arasında muhtemelen siyanür de olduğunu bildirdi. 

Irak’ta 2003 yılında devrilen Saddam Hüseyin, Kürtlere karşı yürüttüğü Enfal 
Hareketi kapsamında 180 bin kişinin ölümünden sorumlu tutularak yargılandı.  

Ancak başka bir hükümden aldığı idam cezasıyla 2006’da asıldı. Ölümünün 
ardından ise Kürtlere karşı “soykırım” uygulamaktan yargılandığı davada suçlu 
bulundu. 

Saddam Hüseyin’in “Kimyasal Ali” lakaplı kuzeni Ali Hasan el Mecid ise 
2010 yılında, aralarında Halepçe katliamının da bulunduğu zehirli gaz saldırılarının 
emrini vermekten idam edildi. 
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Halepçe’ye düzenlenen kimyasal saldırı sonrası bölgeden kaçan 500 bin kişi 
de Türkiye’ye sığınmıştı.  

Sığınmacıların büyük bölümü, Diyarbakır, Muş ve Mardin’de kurulan 
kamplara yerleştirildi.  

https://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/31-yildir-kanayan-yara-halepce-
katliami,IN7GQC90qkWCCVJwc-rokA/Oku9cGH0r0mH7opoP0WcWw 

Peşmerge 
Kürtçe bir kelime olan ‘pêşmerge’ kelimesinin anlamı savaşçı. “Pêş” 

Kürtçe’de “önce”, “merg” ise “ölüm” demektir. Peşmerge kelimesinin kullanımı ile, 
ölüme giden, akıncı birlikler, özgürlük savaşçıları anlamları çıkmaktadır. 

1920’lerde Kuzey Irak’ta özgür Kürt devleti hedefine ulaşmak için ilk kez 
tarih sayfasında ortaya çıkmış bağımsızlıkçı Kürt hareketinin silahlı bir birimidir. 
2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri destekli tekrar faaliyete geçen birim 
Kürdistan Bölgesel Yönetimi Ordusu olarak resmiyet kazandırılmıştır. 2003’te 
başlayan Irak’ın İşgali’nde ABD ile birlikte koalisyon güçlerine eşlik etmiştir. 

https://www.haberler.com/pesmerge-kime-denir-musul-operasyonunda-rolu-
8869445-haberi/ 

Ödev 13. (опорная лексика) 
Личная неприкосновенность (kişisel dokunulmazlık); личная тайна / право 

на неприкосновенность личной жизни (özel hayatın gizliliği); семейная тайна / 
право на неприкосновенность семейной жизни (aile hayatının gizliliği); 
неприкосновенность жилища (konut dokunulmazlığı). 

Ödev 14. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Внутреннее устройство региона (bölgenin dokusu); мир, разделившийся 

на идеологические лагеря (ideolojik kamplara ayrılan dünya); колыбель 
цивилизации (medeniyetin beşiği); остаться на задворках международной 
арены (uluslararası arenada arka planda kalmak); формирование 
ближневосточной мозаики (Ortadoğu mozaiği oluşması); в целях извлечения 
выгоды (çıkar sağlama amacıyla); бросать население региона на произвол 
судьбы (bölge insanını kaderine terk etmek); делёж власти (iktidarın paylaşılması); 
представлять собой опасность (tehlike arz etmek); внутригосударственное 
разделение на религиозной основе (dini temelli devlet içi ayrışmalar); 
провоцировать этнический национализм (etnik milliyetçiliği körüklemek); 
вызывать вопросы (soru işaretleri yaratmak); объединяющая сила (birleştirici 
güç); нельзя сбрасывать со счетов (ihtimal dışı değil); поселения туркоман 
(Türkmen yerleşim birimleri); вышеупомянутый (hatırı sayılır); государства, 
которые дают у себя приют курдскому населению (Kürt nüfusunu içerisinde 
barındıran devletler); межконфессиональные столкновения (mezhepsel 
hesaplaşmalar); кровавые столкновения (kanlı hesaplaşmalar); «питать» 
претензии на права (hak iddiaları beslenmek); столкновения интересов (çıkar 
çatışmaları); сопоставимое с ними экономическое образование (bunlarla 
kıyaslanabilir ekonomik varlık); общество и цивилизация с присущими им 
особенностями (kendine has özellikleri olan toplum ve medeniyet); вести 
конкурентную борьбу за военное и экономическое превосходство (askeri ve 
ekonomik üstünlük uğruna rekabet etmek). 
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Ödev 15. (опорная лексика) 
Yoğunluklu olarak sınır bölgelerinde yaşamak (проживать компактно в 

приграничных районах); devrim ihraç politikası (политика экспорта 
революции); döşenen mayınlar temizlenmesi (обезвреживание установленных 
мин); yoksul kesimler (необеспеченные слои населения); Beluç (Белуджи).  

Ödev 16. (опорная лексика) 
Üstünlük mücadelesi (борьба за доминирование); ağır yenilgiye uğratmak 

(нанести тяжёлое поражение); Habsburg Hanedanı (Габсбурги); Roma-Germen 
İmparatorluğu (Римская империя германской нации); kamu hukuku (публичное 
право); ayinleri serbestçe yapmak (свободно вести церковную службу). 

Ödev 17. (опорная лексика) 
Tebaa (подданный); itaat etmek (повиноваться); sosyo-politik organizasyon 

(социально-политическое образование, организация); Tanrısal güç (воля 
Божья); temsilî devlet (представительное государство); imtiyazlı sınıf 
(привилегированный класс); pozitif hukuk (позитивное право).  

Ödev 18. (опорная лексика) 
Реформация (Yenilikçi Devrim / Reform hareketleri); Папа Римский (Roma 

Papası). 
Ödev 19. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Искуственные границы (yapay sınırlar); этическое и религиозное 

многообразие (etnik ve dinî çeşitlilik); крайне важное географическое 
положение региона (bölgenin kritik coğrafi konumu); природные богатства 
(doğal zenginlikler); разжигать (возбуждать) аппетит (iştah kabartmak); 
вероятное вмешательство (olası müdahale); подвергнуться оккупации 
колониальных сил (sömürgeci güçlerin işgaline uğramak); приобрести жёсткое 
политическое обличье (katı siyasi kimlik haline evirilmek); подпитывать 
движения за независимость (bağımsızlık hareketlerini beslemek); в духе 
принципа «разделяй и властвуй» (böl ve yönet anlayışıyla); понятие 
моногражданства (tekil vatandaşlık tanımı); цель подобного государственного 
строительства (bu tür devlet inşasının amacı); под управлением доминирующей 
самоидентичности (dominant kimliğin idaresi altında); чувствовать себя в 
качестве меньшинства (kendisini azınlık olarak hissetmek); готовить почву для 
этнических столкновений (etnik çatışmalara zemin hazırlamak); репрессивная 
политика (baskıcı politika); провоцировать этнический национализм (etnik 
milliyetçiliği körüklemek); постиндустриальный (sanayi ötesi); герметичная 
цивилизация (kapalı medeniyet); структурное расщепление (yapısal 
parçalanma); асинхронный (asenkron, uyumsuz); ментальный (zihinsel); 
крепостное право (toprak köleliği); традиционализм (gelenekselcilik); опасный 
симбиоз (tehlikeli karışım); цивилизация — восприемница новаций (yenilik 
sponsorluğunu yapan medeniyet). 
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Ödev 20. (опорная лексика) 
Önyargılardan kurtulmak (избавляться от предрассудков); yaşam tarzı 

doğurmak (порождать образ жизни).  
Ödev 21. (опорная лексика) 
İhtiyaç karşılama biçimi (форма удовлетворения потребностей); halay 

çekmek (танцевать турецкий народный хороводный танец халай); yas tutmak 
(носить траур); ağıt tutmak (оплакивать умершего); iç içe yaşamak 
(сосуществовать); kültürel yozlaşma (культурная деградация); gelinlik giymek 
(надевать свадебный наряд невесты); insanlık tarihi (история человечества); 
onları yaşamaya mahküm etmek (обрекать их на жизнь).  

Ödev 23. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Центробежный (merkezkaç); требование автономии (özerklik isteği); 

суннистское руководство государства (Sünni karakterli devlet yönetimi); 
подавлять мятеж, восстание, волнение (isyan bastırmak); массовые убийства, 
которые можно отнести к геноциду (soykırım düzeyindeki katliamlar); 
приводить к углублению этнической чувствительности, восприимчивости, 
сенситивности (etnik duyarlılığın derinleşmesine yol açmak); личная 
неприкосновенность (kişisel dokunulmazlık); личная тайна / право на 
неприкосновенность личной жизни (özel hayatın gizliliği); семейная тайна / 
право на неприкосновенность семейной жизни (aile hayatının gizliliği); 
неприкосновенность жилища (konut dokunulmazlığı); проживать компактно в 
приграничных районах (yoğunluklu olarak sınır bölgelerinde yaşamak); политика 
экспорта революции (devrim ihraç politikası); обезвреживание установленных 
мин (döşenen mayınlar temizlenmesi); необеспеченные слои населения (yoksul 
kesimler); борьба за доминирование (üstünlük mücadelesi); нанести тяжёлое 
поражение (ağır yenilgiye uğratmak). 

Ödev 25. Aşağıdaki konular üzerinde sunum yapınız:  
Başlık parası 
Başlık parası ilkel toplumların bir geleneği olarak bilinmektedir. Başlık parası 

evlilik ile yakından ilgili bir terimdir. Birbirini seven iki kişinin evliliğin 
onaylanması için, güvey ya da akrabaları tarafından kadının akrabalarına yapılan, 
toplumlara göre değişen hukuksal ve toplumsal uygulamaları içeren hediye 
niteliğindeki ödeme.  

Başlık verme, çoğu durumda ekonomik olduğu kadar toplumsal ve simgesel 
bir ilişki biçimidir. Eğer zaten akraba değillerse, birbirlerinden kız alıp veren iki 
ailenin karşılıklı ilişkilerinin bir parçası olarak aralarındaki dostluğu pekiştirir. Hem 
geline iyi davranılacağı konusunda bir güvence, hem de bir anlamda, onun 
yokluğuna karşı ailesine ödenen bir tazminattır. 

Daha çok kırsal bölgelerde görülen başlık parası kız tarafına verilmektedir. 
Ülkemizde de halen geçerliliğini koruduğu bilinmektedir. Avrupa kültürlerinde 
başlık parası gibi bir gelenek yoktur. 

Başlık parası uygulaması, kadının satın alınması gibi görülmekte ise de, 
aslında tarafların kendi aralarında hakların aktarılması ile ilgili bir anlaşmadır. 
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Ekonomileri geleneksel tür tarım ve hayvancılığa bağlı kültürlerde, aile bireylerinin 
tümü üretime katılmak zorundadır. Evlenecek ergen kız, kendi üretim biriminden 
ayrılıp erkeğin üretim birimine katıldığından, kız tarafında bir işgücü kaybı 
sözkonusu olur. Başlık, bu işgücü kaybını karşılamak üzere erkek tarafının verdiği 
para, taşınır ya da taşınmaz malları ender olarak da hizmeti kapsar. 

Başlık parası olarak neler talep edilir: para, hayvan, silah, kumaş, içki, yiyecek vb. 
Başlık parası geleneği en sık nerelerde görülür: Afrika, İslam toplumları, Çin, 

İndonezya, Melanezya, Burma.  
https://www.nedir.com/ba%C5%9Fl%C4%B1k-paras%C4%B1 
Beşik kertmesi 
Beşik kertmesi, iki farklı ailenin bağlarını kuvvetlendirerek, küçük yaşlarda 

olan çocuklarını veya bebeklerini ileri bir zamanda evlendireceğine dair verdiği 
sözdür. Beşik kertmesi çok eski tarihlerden günümüze kadar gelmiş bir evlilik 
akdidir. 

Yöresel olarak Beşik kertmesi yerine, Beş kertme, beşik kesme, beşik kertiği 
gibi kelimeler de kullanılmaktadır. Çocukların aynı gün doğmaları ve yaşıt olmaları 
gibi bir zorunluluk yoktur. Erkek 5 yaşında, kız yeni doğmuş olabilir. Fakat kız 
bebeğin iki yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. 

Bu sözden cayan ailenin saygınlığı azalır ve diğer ailenin onuruyla oynamış 
varsayılır. Tarihçiler bu geleneğin Oğuzlar’da yer aldığını belirtmektedir.  

Ne yazık ki günümüzde de bu gelenek kırsal kesimlerde devam etmektedir. 
Genellikle komşu gibi yakınlarla olan bu sadakat yemini, akraba çocukları için de 
olabilmektedir. 

https://www.bilgirehberi.net/besik-kertmesi-nedir 
Berdel 
Bir evlilik töresi veya gelin değiştirme (gelin değiş tokuşu) olarak da 

bilinmektedir. Doğuda berdel sıkça başvurulan bir gelenektir. 
Berdel Doğu ve Güneydoğu’yu esir alan kan davasına önlem olarak 

uygulanmaktadır. 
Kürtçe dilinde  “onun yerine” anlamına gelmektedir ve çocuk yaşlarındaki 

bireylerin feda edilmesine sebep olmaktadır. Bu uygulama bu inanışa sahip olan 
insanlarca bir onur kurtarma yoludur. 

Bir aile genel itibariyle yoksulluk nedeniyle başlık parasını denkleştiremediği 
zamanlarda karşı taraftan gelin alabilmek adına kendi kızlarını ‘berdel’ etmektedir.   

Genç bir kız çıkan kan davalarında kızların ‘kan berdeli’ veya ‘kanın 
rüşveti’ olarak karşı tarafa verdikleri de gözlemlenebilmektedir. 

Berdel yapan aileler artık akraba oldukları için aralarında bir kan davası varsa 
böylelikle sonra ermiş olur. 

https://www.bilgiyegel.com/2019/08/berdel-nedir-berdel-neden-ve-nasil-
yapilir.html 

Horon 
Horon, Karadeniz oyunu olarak bilinmektedir. Düğünlerin, eğlence 

mekânlarının vazgeçilmezi olan bu halk oyunu ile ilgili net bilgiler 
bulunmamaktadır. Çılgın halk oyunu Horon hakkında net olarak bilinen tek şey 
Karadeniz’in hırçınlığını içinde barındırdığıdır.  

https://www.bilgiyegel.com/2019/08/berdel-nedir-berdel-neden-ve-nasil-yapilir.html
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Horon, Karadeniz insanının vazgeçilmezi olmak ile beraber oynarken insana 
bütün siniri, stresi attırmakla kalmıyor, enerjiyi de son nefese kadar harcatmayı 
başarmaktadır. Karadeniz’in tüm hırçınlığını içinde barındıran bu geleneksel halk 
oyunu horonun, Yunan ve Cenevizlilerin kültürlerinden kaldığı düşünülmektedir. 

Horon, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde oynanan geleneksel halk danslarının 
genel adıdır. Samsun (Doğu Karadeniz göçmenleri tarafından), Ordu (Bolaman ve 
doğusundaki bölgeler), Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane (Köse ilçesi ve 
Kelkit’in güneyi hariç), Bayburt’un Aydıntepe ilçesi, Erzurum’un İspir ilçesi 
(kısmen), Sivas’n Suşehri, Akıncılar, Gölova ve Koyulhisar ilçeleri, Erzincan’ın 
Refahiye ilçesi (kısmen) ve Doğu Karadeniz’den göçenlerden dolayı Sakarya’da 
oynanan çevik hareketli oyunlardır. 

“Horos” kelimesi, 15. yüzyılda Rum kadınlarının sıra halinde oynadığı bir 
halk dansı için kullanılmıştır. 

Karadeniz bölgesinde düğün, nişan, asker uğurlaması, yayla şenlikleri gibi 
toplu eğlencelerde kavalla, klarnetle, kemençe ile, tulum ile veya davul-zurna 
eşliğinde, yalnız erkekler (erkek horonu), yalnız kadınlar (kız horonu) ya da kız-
erkek karışık (karma horon) olarak; türkü eşliğinde (sözlü horon) ya da sadece çalgı 
eşliğinde; düz çizgi, yarım daire ya da halka yapısı formunda; hızlı ve çevik 
hareketlerle oynanmaktadır.  

Oynayanları coşturmak için söylenen “kollar dik”, “dik oyna” “vurdu-çıktı” 
gibi komut ve “ii-hu ii-hu!” gibi naralarla oyuncular daha da neşelenir ve 
hareketlenirler. 

Erkekler tarafından oynanan horonlar ne kadar hızlı ve sert ise, kadınların 
oynadığı ve “kız horonu” denen horonlar da o kadar yumuşak ve zarif hareketlerle 
oynanır. Kadın-erkek karışık oynanan horonlarda bu hızlı ve sert hareketlere 
kadınların da uyum sağladıkları, erkekler kadar ustalıkla oynadıkları görülür. 

https://www.aksam.com.tr/mor-papatya/horon-nedir-horon-nasil-
oynanir/haber-999282 

Peşmerge (Ödev 12) 
Halay 
Özel günlerin vazgeçilmezi olan halay, bir çember oluşturulup slow 

hareketlerle başlanıp devamında ise hızlanan bir oyun türüdür. Halay; doğu 
halayları, bozkır halayları, Çukurova halayları olmak üzere birkaç faktöre 
ayrıştırılmıştır.  

Halay, milattan önceki dönemlere uzanmış bir oyundur. Halay, Türkiye’nin 
bölgelerine göre büyük farklar gösteren geleneksel bir halk oyunudur. Davul-zurna 
eşliğinde oynanan halayın, Türk ve Altay halk kültüründe törenlerde yapıldığı da 
bilinmektedir. 

Yaşamın enerjisini, döngüsünü, dayanışmayı, hareketi, durup devam etmeyi 
ve ritmi içerir.  

“Al/Hal” kökünden türemiştir. Topluluk ve ateş anlamları içerir. Moğolca 
Halah fiili serbest bırakmak, rahatlatmak manalarına gelir. Mançuca Hala fiili de 
aynı içeriği ihtiva eder. 
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Aynı zamanda Kürtçe’de hilayi veya halayi “ayağa kalkmak, oynamak” 
anlamına gelmektedir. Ancak halay Kürtçede “govend” diye tabir edilir, bu nedenle 
bu olasılık çok kuvvetli değildir. 

https://www.aksam.com.tr/mor-papatya/halay-nedir-halay-nasil-
oynanir/haber-1004735 

Kemençe 
Kemençe, biri Osmanlı müziğinde, diğeri Karadeniz yöresi halk müziğinde 

kullanılan iki ayrı yaylı çalgının ortak adıdır. Bunlardan ilki için 20. yüzyılın 
ortalarına kadar kullanılan “armudî kemençe”, “fasıl kemençesi” gibi adlar, artık 
yerini “klasik kemençe” adına bırakmış gibi görünmektedir. Bir halk çalgısı olan 
ikincisi ise, “Karadeniz kemençesi” olarak anılır. “Klasik kemençe”, 40-41 cm 
boyunda, 14-15 cm genişliğinde küçük bir çalgıdır. Yarım armudu andıran gövdesi, 
elips biçimindeki burguluğu “kafa” ve sapı “boyun” tek bir ağaç parçasından 
yontularak ve oyularak yapılır.  

Göğsünde, yuvarlak kenarları dışarıda kalmak üzere D biçiminde iki iri delik 
bulunur. Çalgının arka tarafında bir “sırt oluğu” vardır. Çalınırken kuyruk takozu sol 
dize, burguları göğse yaslanarak düşey konumda tutulan ya da iki diz arasına konan 
kemençenin telleri, tuştan 7-10 mm yüksektedir. Çünkü sesler, telli çalgıların 
çoğunda olduğu gibi tellerin üstüne parmak uçlarıyla basılarak değil, teller tırnakla 
yandan hafifçe itilerek elde edilir.  

Karadeniz kemençesinin burguluğu, boynu ve gövdesi de tek bir ağaç 
parçasından yontularak ve oyularak yapılır. Ama biçimi bütünüyle farklıdır. Diğer 
bütün halk çalgıları gibi, Karadeniz kemençesinin de standart ölçülerinden söz 
etmek güçtür. Ama günümüzde, uzmanların ve profesyonel yorumcuların kullandığı 
“kemençe”ler genellikle 56 cm uzunluğundadır. Kenarları dik ve sırtı düz olan 
gövde çoğunlukla erik veya ardıç ağacından yapılır. Köknar veya ladinden yapılan 
göğüs oldukça incedir.  

Tellerin eşikle iletilen basıncına dayanabilmesi için göğüs bölümüne, 
boylamasına bir çıkıntı yapılarak kubbe şeklinde form verilir. Burgular, oldukça 
küçük olup, burguluğa ön taraftan girer. Teller tuşa çok yakındır. Çünkü “Karadeniz 
kemençesi”, tellerin üzerine parmak uçlarıyla basılarak çalınır. Çalgıcı, ayakta ise 
çalgıyı sol eliyle havada tutarak, oturuyor ise dizlerinin arasına dayayarak çalar. 

https://rize.ktb.gov.tr/TR-113100/kemence.html 
Ödev 28. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Римская империя германской нации (Roma-Germen İmparatorluğu); 

публичное право (kamu hukuku); свободно вести церковную службу (ayinleri 
serbestçe yapmak); подданный (tebaa); повиноваться (itaat etmek); социально-
политическое образование, организация (sosyo-politik organizasyon); воля 
Божья (Tanrısal güç); представительное государство (temsilî devlet); 
привилегированный класс (imtiyazlı sınıf); позитивное право (pozitif hukuk); 
Реформация Yenilikçi Devrim (Reform hareketleri); Папа Римский (Roma 
Papası); избавляться от предрассудков (önyargılardan kurtulmak); порождать 
образ жизни (yaşam tarzı doğurmak); форма удовлетворения потребностей 
(ihtiyaç karşılama biçimi); танцевать турецкий народный хороводный танец 
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халай (halay çekmek); носить траур (yas tutmak); оплакивать умершего (ağıt 
tutmak); сосуществовать (iç içe yaşamak); культурная деградация (kültürel 
yozlaşma); надевать свадебный наряд невесты (gelinlik giymek); история 
человечества (insanlık tarihi); обрекать их на жизнь (onları yaşamaya mahküm 
etmek). 

Ödev 30. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Будучи приверженным цели обеспечения в полном объёме прав 

человека и основных свобод (insan haklarının ve temel özgürlüklerin tam olarak 
uygulanmasını taahhüt etmek); Устав ЮНЕСКО (UNESCO Anayasası); 
человеческое достоинство (insan onuru); на основе справедливости, свободы и 
мира (adalet, özgürlük ve barış adına); распространение культуры и образования 
среди всех людей (insanlığın kültür ve eğitiminin yayılması); священная 
обязанность (kutsal görev); выполнять в духе взаимного сотрудничества 
(karşılıklı yardımlaşma ruhu ile yerine getirmek); свободное распространение 
идей словесным и изобразительным путём (sözlü ve görüntülü düşüncelerin 
serbest dolaşımı); ссылаясь на положения (hükümlere atıfta bulunarak); 
международные правовые акты (uluslararası belgeler); касающиеся 
культурного разнообразия и осуществления культурных прав (kültürel 
çeşitliliğe ve kültürel hakların kullanılmasına ilişkin); совокупность присущих 
обществу или социальной группе отличительных признаков — духовных и 
материальных, интеллектуальных и эмоциональных (toplum veya bir sosyal 
gruba özgü manevi, maddi, entelektüel ve duygusal özelliklerin tümü); помимо 
искусства и литературы (sanat ve edebiyatın yanı sıra); охватывать образ жизни, 
системы ценностей, традиции и верования (yaşam biçimi ve değerler sistemi, 
gelenekler ve inançları da kuşatmak);  находиться в центре нынешней дискуссии 
(güncel tartışmaların merkezinde yer almak); вопросы самобытности, 
сплочённости общества (kimlik, sosyal uyum konuları); развитие экономики на 
базе знаний (bilgi tabanlı ekonominin gelişmesi); уважение разнообразия 
культур (kültürel çeşitliliğe saygı); терпимость, диалог и сотрудничество 
(hoşgörü, diyalog ve işbirliği); в обстановке доверия и взаимопонимания 
(karşılıklı güven ve anlayış çerçevesinde); являться лучшим залогом 
международного мира и безопасности (uluslararası düzeyde barış ve güvenliğin 
en iyi garantisi olmak); признание культурного разнообразия (kültürel çeşitliliğin 
tanınması); более широкая солидарность, основанная на развитии 
межкультурных обменов (kültürlerarası değişimin gelişmesi temelinde daha fazla 
dayanışma); осознание единства человечества (insanlığın birlik bilinci); процесс 
глобализации, стимулируемый быстрым развитием новых информационных и 
коммуникационных технологий (hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri ile 
kolaylaşan küreselleşme süreçleri).  

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001255/125590r.pdf
http://www.un.org/ru/events/culturaldiversityday/
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Ödev 31. (опорная лексика) 
Asli kaidelere geri dönme talebi (требование вернуться к базовым 

канонам); bu kaidelere katı bir biçimde bağlı olmak (быть в жёсткой форме 
приверженным этим правилам); diğer görüşlere karşı toleranssız (нетерпимый к 
другим точкам зрения); çağdaş sosyal ve siyasi yaşam (современная социальная 
и политическая жизнь); üzerinde uzlaşılmış prensipler (принципы социального 
договора); İncil’in sözcüğü sözcüğüne okunup savunulması, hayata uygulanması 
(буквальное прочтение, сохранение и исполнение Евангелия); yeni yorumlara 
karşı çıkmak (выступать против новых прочтений, толкований).  

Ödev 32. (опорная лексика) 
Fanatik karaktere bürünmek (приобретать ещё более фанатичный 

характер); daha kalıcı hal almak (приобретать более устойчивый характер); 
kimlik siyaseti (политика по самоидентификации); Soğuk Savaş öncesi siyaset 
(политика до периода холодной войны); toplumun dönüşmesi (трансформация 
общества); islamcı siyaset (исламистская политика); dönüşümün anahtarı (ключ 
для преобразований); içerisinde büyük tehlikeleri barındırmak (нести в себе 
большие опасности); İslam’ı küreselleşmeye adapte etmek (приспособить ислам 
к условиям глобализации).  

Ödev 33. Türkçe karşılıkları veriniz:  
Представлять вызов для культурного разнообразия (kültürel çeşitlilik 

açısından bir güçlüğü temsil etmek); создавать условия для нового диалога 
между культурами и цивилизациями (kültürler ve medeniyetler arası diyaloglar 
için yenilenen koşullar yaratmak); провозглашать следующие принципы 
(aşağıdaki ilkeleri ilan etmek); общее достояние человечества (insanlığın ortak 
mirası); во времени и пространстве (zaman ve mekân içerisinde); группы и 
сообщества, составляющие человечество (insanlığı oluşturan gruplar ve 
toplumlar); неповторимость и многообразие особенностей (kimliklerin 
özgünlüğü ve çoğulluğu); будучи источником обменов, новаторства и 
творчества (değişim, yenilik ve yaratıcılık kaynağı olarak); биоразнообразие 
(biyolojik çeşitlilik); живая природа (doğa); плюралистическая, многообразная 
и динамичная культурная самобытность (çoğul, çeşitli ve dinamik kültürel 
kimliği); люди, стремящиеся к сосуществованию (birlikte yaşamak için istekli 
olan insanlar); обеспечить гармоничное взаимодействие (uyumlu etkileşim 
sağlamak); политика, поощряющая интеграцию и участие всех граждан (tüm 
vatandaşların dâhil edilmesi ve katılımına dair politikalar); залог социальной 
сплочённости, жизнеспособности гражданского общества и мира (sosyal 
uyumun, sivil toplumun canlılığının ve barışın garantisi); политический ответ на 
реалии культурного разнообразия (kültürel çeşitlilik gerçeğine politik ifade); 
быть неразрывно связанным с демократией (demokratik çerçevenin olmazsa 
olmazı olmak); культурный плюрализм (kültürel çoğulculuk); питать жизненные 
силы общества (kamu yaşamını desteklemek); создавать благоприятную среду 
для культурных обменов (kültürel değişime yardımcı olmak); расцвет 
творческих способностей (yaratıcı kapasitelerin gelişmesi); расширять 
возможности выбора, имеющиеся у каждого человека (herkese açık olan 
seçenekler yelpazesi sunmak); не только в плане экономического роста (sadece 
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ekonomik kalkınma amaçlı değil); один из основных источников развития 
(gelişimin temel unsurlarından biri); обеспечивать полноценную 
интеллектуальную, эмоциональную, нравственную и духовную жизнь (tatmin 
edici entelektüel, duygusal, ahlaki ve ruhsal varlık elde etmek). 

Ödev 34. (опорная лексика) 
İşgal süreci (процесс оккупации); bölgenin kaderini değiştirmek (изменить 

судьбу региона); ayrımcı politika (дискриминационная политика); Yahudi 
yerleşimleri (еврейские поселения); mülteci kampları (лагеря беженцев); işgal 
altındaki topraklar (оккупированные территории); güvenlik gerekçelerini 
kullanarak (мотивируя вопросами безопасности).  

Ödev 36. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Гарантия культурного разнообразия (kültürel çeşitliliğin garantisi); 

этический императив (etik zorunluluk); быть неотделимым от уважения 
достоинства человеческой личности (insan onuruna saygı duymaya bağlı olmak); 
права человека и основные свободы (insan hakları ve temel özgürlükleri); права 
лиц, принадлежащих к меньшинствам (azınlıkların hakları); права коренных 
народов (yerli halklardan kişilerin hakları); ссылаться на культурное 
разнообразие (kültürel çeşitliliğe başvurmak); ограничивать сферу применения 
прав (hakların kapsamını kısıtlamak); наносить ущерб правам человека (insan 
haklarını ihlal etmek); права человека, гарантированные международным 
правом (uluslararası hukuk tarafından garanti altına alınan insan hakları); 
составлять неотъемлемую часть прав человека (insan haklarının ayrılmaz 
parçası); культурные права, которые являются универсальными, 
неразделимыми и взаимозависимыми (evrensel, bölünmez ve birbirine bağlı olan 
kültürel haklar); развитие творческого разнообразия (yaratıcı çeşitliliğin 
gelişmesi); реализация прав, как они определены в статье 27 (27. maddede 
tanımlandığı şekliyle kültürel hakların uygulanması); Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах (Ekonomik, Sosyal ve 
Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi); реализация в полном объеме 
культурных прав (hakların tam olarak uygulanması); Всеобщая декларация прав 
человека (İnsan Hakları Evrensel Bildirisi); право на самовыражение (kendisini 
ifade etmek hakkı); право на творчество и распространение своих произведений 
(çalışmalarını oluşturup yayma hakkı); право на качественное образование 
(kaliteli eğitim alma hakkı); уважение культурной самобытности (kültürel 
kimliğe saygı); участвовать в культурной жизни по своему выбору (kendi tercih 
ettikleri bir kültürel yaşama katılmak); придерживаться своих культурных 
традиций (kültürel uygulamalarını sürdürmek); при условии соблюдения прав 
человека и основных свобод (insan hakları ve temel özgürlüklere tabi olarak); 
обеспечивать свободное распространение идей словесным и изобразительным 
путём (sözlü ve görüntülü düşüncelerin serbest dolaşımını garantiye almak); 
свобода выражения мнений (ifade özgürlüğü); плюрализм средств информации 
(medya çoğulculuğu); многоязычие (çok dillilik); равный доступ к 
возможностям для художественного творчества, к научно-техническим 
знаниям (sanata, bilimsel ve teknolojik bilgiye eşit erişim); в том числе в 
цифровой форме (dijital formda da dâhil olmak üzere).  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
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Ödev 39. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Залог культурного разнообразия (kültürel çeşitliliğin garantisi); средства 

выражения и распространения идей (ifade ve yayma araçları); обеспечение 
доступа (erişme olanağı); источник творчества (yaratıcılığın kaynağı); 
культурное наследие (kültürel miras); черпать свои силы в культурных 
традициях (kültürel geleneğin kökleri üzerinde sürmek); в контакте с другими 
культурами (diğer kültürlerle temas içinde); сохранять наследие во всех его 
формах (mirası her biçimiyle korumak); опыт и чаяния человечества (insan 
deneyimi ve özlemleri); популяризировать и передавать будущим поколениям 
культурное наследие (kültürel mirası geliştirip gelecek nesillere aktarmak); 
поощрять подлинный диалог между культурами (kültürler arasında gerçek 
diyalog telkin etmek); создавать питательную среду для творчества (yaratıcılığı 
tüm çeşitleriyle teşvik etmek); творчество во всём его многообразии (tüm 
çeşitleriyle yaratıcılık); товар особого свойства (benzersiz türde mallar/metalar); в 
условиях нынешних экономических и технических перемен (günümüzdeki 
ekonomik ve teknolojik değişim karşısında); открывать широкие возможности 
для творчества и нововведений (yaratım ve yenilik için geniş olanaklar açmak); 
разнообразие творческого предложения (yaratıcı ürün arzının çeşitliliği); права 
авторов и творческих работников (yazar ve sanatçıların hakları); 
потребительский товар (tüketim malı); быть носителями самобытности, 
ценностей и смысла (kimliğin, değerlerin ve anlamın taşıyıcısı olmak); предметы 
и услуги культурного назначения (kültürel ürün ve hizmetler); политика в 
области культуры (kültürel politika); катализатор творчества (yaratıcılığın 
katalizörü); обеспечивать свободное распространение идей и произведений 
(düşünce ve eserlerin serbest dolaşımını sağlamak); производство и 
распространение товаров и услуг культурного назначения (kültürel mal ve 
hizmetlerinin üretim ve yayılımı); с помощью индустрий культуры (kültürel 
endüstriler yoluyla); на местном и глобальном уровнях (yerel ve küresel 
düzeyde); международная солидарность (uluslararası dayanışma); в глобальном 
масштабе (dünya çapında); укрепление творческого потенциала (yaratımı 
güçlendirici kapasiteler); существующий дисбаланс (mevcut dengesizlik); страны 
переходного периода (geçiş sürecindeki ülkeler); укреплять международное 
сотрудничество и солидарность (uluslararası işbirliği ve dayanışmayı 
güçlendirmek); устойчивые индустрии культуры (etkin kültür endüstrileri).  

Ödev 40. (опорная лексика) 
BM girişimi halini almak (принять характер инициативы ООН); karşılıklı 

şüphe ve korku (взаимная подозрительность и страх); kutuplaşma ortamı 
(конфронтация); aşırı unsurlar (экстремистские элементы); uluslararası istikrarı 
tehdit edebilecek dereceye yaklaşmak (приблизиться к тому, чтобы угрожать 
международной стабильности); bu eğilime karşı koymak (противостоять этой 
тенденции); birbirlerine bağımlı olmak (быть взаимозависимыми); ortak siyasi 
irade oluşturmak (формировать единую политическую волю); artan görünürlük 
kazanmak (приобретать всё более обозримые очертания); proje konumuna 
ulaşmak (приобрести характер проекта); BM çatısı altında kurulmak (быть 
созданным под эгидой ООН); öncelikli alanlar (приоритетные сферы).  

http://ru.unesco.org/
http://ru.unesco.org/
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Ödev 41. (опорная лексика) 
Ilımlı İslam ülkesinin cisimleşmesi (обретение принципом умеренного 

ислама конкретых очертаний, его материализация); islamcılar ile laiklerin 
çatışması (борьба между исламистами и секуляристами); iktidar kavgası (борьба 
за власть); savaşı kitleler nezdinde haklılaştırmak (оправдать войну в глазах 
народных масс); yıkıcı içerikle dolu olmak (иметь разрушительное наполнение); 
terörizmden beslenmek (иметь подпитку у террористов); ehlileştirmek 
(приручать); islamın şeytanlaştırılması (демонизация ислама); dış-düşman öcüsü 
(пугало в лице внешнего врага); geniş kitlelerin zihinlerini esir almak (завладеть 
умами широких слоёв населения); saldırganlığın meşrulaştırılması 
(легитимизация агрессии); Avrupa’nın İslamileştirilmesi (исламизация Европы); 
müslüman kitlelerin haklı öfkesi (праведный гнев мусульманских масс); savaş 
arabası (машина войны); savaşı bir anda Batı medeniyetini ve değerlerini koruma 
kisvesine büründürmek (скрывать войну под маской защиты западной 
цивилизации и ценностей); savaşı aklamak (оправдывать войну); toplumsal 
çelişkiler (социальные противоречия); toplumun sınıflara bölünmüş olması 
(разделение общества на классы); muhtelif ideolojilere başvurmak (прибегать к 
различным идеологиям); sapkın damgası (клеймо заблудшего); sömürgeci 
emeller (колониальные устремления); inceltilmiş yöntemler kullanmak 
(использовать изощрёные методы); şehvet düşkünü yaratıklar (похотливые 
создания); İslamın terörizmle özdeşleştirilmesi (отождествление ислама с 
терроризмом); kana bulanmış (залитый кровью); savaş açmanın zeminini 
döşemek (готовить почву для развязывания войны).  

Ödev 42. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Конкурировать на национальном и международном уровнях (ulusal ve 

uluslararası düzeyde rekabetçi olmak); налаживать партнёрство (ortaklıkları 
oluşturmak); государственный сектор (kamu sektörü); частный сектор (özel 
sektör); гражданское общество (sivil toplum); силы рынка (piyasa güçleri); 
культурное разнообразие, являющееся ключевым фактором устойчивого 
человеческого развития (sürdürülebilir insani kalkınma için anahtar niteliğindeki 
kültürel çeşitlilik); сохранение и поощрение культурного разнообразия (kültürel 
çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi); государственная политика, 
осуществляемая в партнёрстве с частным сектором и гражданским обществом 
(özel sektör ve sivil toplumla ortaklık içindeki kamu politikası); в силу своего 
мандата и функций (görev yönergesi ve işlevlerinin verdiği yetkiye dayanarak); 
провозглашённые в настоящей Декларации принципы (bu Bildirge’de belirtilen 
ilkeler); межправительственные организации (hükümetler arası kuruluşlar); 
содействовать учёту принципов в стратегиях развития (ilkelerin kalkınma 
stratejileriyle kaynaşmasını teşvik etmek); разрабатывать концепции, задачи и 
политические решения в поддержку культурного разнообразия (kültürel 
çeşitlilikten yana kavramlar, amaçlar ve politikalar geliştirmek); международные 
правительственные и неправительственные организации (uluslararası resmî ve 
resmî olmayan organizasyonlar); в областях, относящихся к её компетенции 
(kendi yetki alanları içinde); деятельности по привлечению внимания 
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общественности (farkındalığı artırma faaliyetleri); в затрагиваемых настоящей 
Декларацией областях (bu Bildirge’yle ilişkili alanlarda); проведение 
нормотворческой работы (standart belirleme faaliyetleri); деятельность по 
укреплению потенциалов (kapasite geliştirme faaliyetleri); содействовать 
осуществлению Плана действий (Eylem Planı’nın uygulanmasını 
kolaylaştırmak); План действий, основные направления которого фигурируют 
в приложении к настоящей Декларации (ana hatları bu Bildirge’ye eklenmiş olan 
Eylem Planı). 

Ödev 44. (опорная лексика) 
Farklı coğrafyalarda kök salmak (укрепиться, пустить корни в различных 

регионах); masum insanlar (невинные люди); nefret tohumları (зёрна ненависти); 
felaketlerin habercisi (предвестник катастроф).  

Ödev 45. Türkçe karşılıkları veriniz:  
Требование вернуться к базовым канонам (asli kaidelere geri dönme 

talebi); быть в жёсткой форме приверженным этим правилам (bu kaidelere katı 
bir biçimde bağlı olmak); нетерпимый к другим точкам зрения (diğer görüşlere 
karşı toleranssız); современная социальная и политическая жизнь (çağdaş sosyal 
ve siyasi yaşam); принципы социального договора (üzerinde uzlaşılmış 
prensipler); буквальное прочтение, сохранение и исполнение Евангелия 
(İncil’in sözcüğü sözcüğüne okunup savunulması, hayata uygulanması); выступать 
против новых прочтений, толкований (yeni yorumlara karşı çıkmak); 
приобретать ещё более фанатичный характер (fanatik karaktere bürünmek); 
приобретать более устойчивый характер (daha kalıcı hal almak); политика 
самоидентификации (kimlik siyaseti); политика до периода холодной войны 
(Soğuk Savaş öncesi siyaset); трансформация общества (toplumun dönüşmesi); 
исламистская политика (islamcı siyaset); ключ для преобразований (dönüşümün 
anahtarı); нести в себе большие опасности (içerisinde büyük tehlikeleri 
barındırmak); приспособить ислам к условиям глобализации (İslam’ı 
küreselleşmeye adapte etmek); процесс оккупации (işgal süreci); изменить судьбу 
региона (bölgenin kaderini değiştirmek); дискриминационная политика (ayrımcı 
politika); еврейские поселения (Yahudi yerleşimleri); лагеря беженцев (mülteci 
kampları); оккупированные территории (işgal altındaki topraklar); мотивируя 
вопросами безопасности (güvenlik gerekçelerini kullanarak); принять характер 
инициативы ООН (BM girişimi halini almak); взаимная подозрительность и 
страх (karşılıklı şüphe ve korku); конфронтация (kutuplaşma ortamı); 
экстремистские элементы (aşırı unsurlar); приблизиться к тому, чтобы 
угрожать международной стабильности (uluslararası istikrarı tehdit edebilecek 
dereceye yaklaşmak); противостоять этой тенденции (bu eğilime karşı koymak); 
быть взаимозависимыми (birbirlerine bağımlı olmak); формировать единую 
политическую волю (ortak siyasi irade oluşturmak); приобретать всё более 
обозримые очертания (artan görünürlük kazanmak); приобрести характер 
проекта (proje konumuna ulaşmak); быть созданным под эгидой ООН (BM çatısı 
altında kurulmak). 
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Ödev 47. Eşanlamlı karşılıkları veriniz, Rusça karşılıklarını veriniz:  
Medeniyet (uygarlık); realite (gerçeklik); kabile (boy); kültürel çeşitlilik (çok 

kültürlülük); kolonyalist (sömürgeci); tradisyonalizm (gelenekselcilik); harfiyen 
(harfi harfine / sözcüğü sözcüğüne); mefhum (kavram); tahakküm (zorbalık); 
deruhte etmek (üstlenmek); bilahare (sonra, sonrada, sonraları); eşgüdüm 
(koordinasyon); ruhban (rahibeler); bu meyanda (bu arada); ezcümle (kısaca, 
özetle); payanda (destek); ötekileştirmek (dışlandırmak); bizatihi (kendiliğinden). 

Ödev 48. Türkçe karşılıkları veriniz:  
Приоритетные сферы (öncelikli alanlar); обретение принципом 

умеренного ислама конкретых очертаний (его материализация) (ılımlı İslam 
ülkesinin cisimleşmesi); борьба между исламистами и секуляристами (islamcılar 
ile laiklerin çatışması); борьба за власть (iktidar kavgası); оправдать войну в 
глазах народных масс (savaşı kitleler nezdinde haklılaştırmak); иметь 
разрушительное наполнение (yıkıcı içerikle dolu olmak); иметь подпитку у 
террористов (terörizmden beslenmek); приручать (ehlileştirmek); демонизация 
ислама (islamın şeytanlaştırılması); пугало в лице внешнего врага (dış-düşman 
öcüsü); завладеть умами широких слоёв населения (geniş kitlelerin zihinlerini 
esir almak); легитимизация агрессии (saldırganlığın meşrulaştırılması); 
исламизация Европы (Avrupa’nın İslamileştirilmesi); праведный гнев 
мусульманских масс (müslüman kitlelerin haklı öfkesi); машина войны (savaş 
arabası); скрывать войну под маской защиты западной цивилизации и 
ценностей (savaşı bir anda Batı medeniyetini ve değerlerini koruma kisvesine 
büründürmek); оправдывать войну (savaşı aklamak); социальные противоречия 
(toplumsal çelişkiler); разделение общества на классы (toplumun sınıflara 
bölünmüş olması); прибегать к различным идеологиям (muhtelif ideolojilere 
başvurmak); клеймо заблудшего (sapkın damgası); колониальные устремления 
(sömürgeci emeller); использовать изощрёные методы (inceltilmiş yöntemler 
kullanmak); похотливые создания (şehvet düşkünü yaratıklar); отождествление 
ислама с терроризмом (İslamın terörizmle özdeşleştirilmesi); залитый кровью 
(kana bulanmış); готовить почву для развязывания войны (savaş açmanın 
zeminini döşemek); укрепиться (пустить корни) в различных регионах (farklı 
coğrafyalarda kök salmak); невинные люди (masum insanlar); зёрна ненависти 
(nefret tohumları); предвестник катастроф (felaketlerin habercisi). 

Ders 5(8). Bölgesel çatışmalar ve Türkiye’nin arabulucu rolü 
1. Arabuluculuk nedir? (опорная лексика) 
uyuşmazlık çözüm yöntemi метод разрешения разногласий  
ilgi odağı центр притяжения интересов  
2. Uyuşmazlıkların çözümü ve arabuluculuk (опорная лексика) 
Tecrübe edinmek (получить опыт); ihtilafın niteliği ne olursa olsun (каков 

бы ни был характер разногласия); uyulması gereken ilkeler (принципы, которым 
нужно следовать); sorunun tüm dinamiklerine vakıf olmak (владеть всей 
динамикой проблемы); kalıcı çözümün gerektirdiği uzun vadeli taahhüt 
(долгосрочные обязательства, которых требует достижение устойчивого 
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решения проблемы / долгосрочные обязательства, которые лежат в основе 
достижения устойчивого решения проблемы); strateji ortaya koymak 
(выдвигать стратегию); ihtilafın taraflarına ortak vizyon sunmak (предлагать 
единую концепцию сторонам конфликта); esnek ama değerlere dayalı strateji 
(гибкая, но опирающаяся на ценности концепция); ihtilafın taraflarının güvenini 
kazanmak (завоевать доверие сторон конфликта); sorunun çözüm yollarını 
bulmak (находить пути решения проблемы); tarafların karşılıklı iradesine dayalı 
işbirliği sergilemek (демонстрировать сотрудничество, опирающееся на 
взаимную волю сторон); en önemli şartları arasında yer almak (быть одним из 
важных условий); ihtilafın tüm tarafları ile iletişim içinde olmak (быть в контакте 
со всеми сторонами конфликта); tarafsız bir tutum izlemek (придерживаться 
нейтральной позиции); başta ortaya koyduğu değerler saklı kalmak kaydıyla (при 
условии сохранения ценностей, которые он выдвинул в самом начале); 
başarının anahtarı (ключ к успеху); barış ile adalet arasında karşıtlık algılamak 
(воспринимать контраст, антагонизм между миром и справедливостью); bu iki 
vazgeçilmez arasındaki dengeyi kurmak (создать баланс между этими двумя 
неотъемлемыми частями); herhangi birinden diğeri için fedakarlık yapılmasını 
gerektirmemek (не требовать от одного жертвенных уступок в пользу другого); 
çözüm çerçevesini ortaya koymak (устанавливать рамки для решения 
проблемы); hassas dengelere dayanmak (опираться на очень шаткий баланс сил); 
görüşme sürecinin mahremiyetine riayet etmek (придерживаться 
конфиденциальности переговорного процесса); tarafları zor durumda 
bırakabilecek ifadeler (заявления, которые могут поставить в затруднительное 
положение стороны).  

3. Türkiye’nin arabuluculuk gayretleri (опорная лексика) 
Faaliyetlerini şeffaflık içinde sürdürmek (транспарентно продолжать свою 

деятельность); uluslararası camia (международное сообщество); bu alanda 
kaydedilen ivmenin muhafaza edilmesi (поддержание намерившегося в этой 
сфере ускорения); BM Genel Kurulu marjında (под эгидой СБ ООН); dönüşümlü 
olarak toplantıya evsahipliği yapmak (по очереди быть принимающей стороной 
на заседании); arabuluculuğun insani boyutlarına odaklanmak (сосредоточить 
работу на гуманитарных аспектах посредничества); insani krizlerin önlenmesi 
(предотвращение гуманитарных кризисов); AGİT bünyesinde (в структуре 
ОБСЕ); Dönem Başkanı (временный председательствующий); AGİT nezdindeki 
görünürlüğün artırılması (усиление позиции в рамках ОБСЕ); arabuluculuk 
alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı (обмен информацией и опытом в сфере 
посредничества); önemli bir platform teşkil etmek (представлять собой важную 
платформу); kapsamlı ve bütüncül bir bakış açısıyla (используя всеобъемлющий 
и целостный подход); sürdürülebilir barışın sağlanmasına yönelik katkı (вклад в 
обеспечение устойчивого мира).  

4. Türkiye’nin barış sürecine gösterdiği destek (опорная лексика) 
Ciddi risk unsurlarını barındırmak (нести в себе серьёзные риски); 

potansiyel ihtilafların önlenmesi (предотвращение потенциальных конфликтов); 
daha aktif ve etkin çaba harcamak (предпринимать более активные и 
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эффективные усилия); bölgede kalıcı barış, istikrar ve refah ortamının 
yeşerebilmesi (возможность формирования в регионе обстановки устойчивого 
мира, стабильности и благополучия); işbirliği ve diyalogu sağlam temeller 
üzerine oturtmak (поставить сотрудничество и диалог на прочную основу); 
bölgedeki barış ve istikrar zemini (обстановка мира и стабильности в регионе); 
karşılıklı çıkara dayalı işbirliği ortamı (обстановка взаимовыгодного 
сотрудничества); sorunun özünde yatan sebepler (причины, лежащие в основе 
проблемы); çok daha masraflı ve uzun vadeye yayılan önlemleri gerekli kılmak 
(делать необходимым, предпринимать более затратные и догосрочные меры); 
başka gerginliği tetiklemek (давать толчок новой напряжённости); barış ve 
güvenliğin temini (обеспечение мира и безопасности); üçlü işbirliği mekanizması 
(трёхсторонний механизм сотрудничества); dolaylı görüşmeler 
(опосредованные переговоры); uzlaştırıcı tutum (примиряющая позиция); 
kolaylaştırıcı rol (содействующая роль).  

Ödev 4. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Метод разрешения разногласий (uyuşmazlık çözüm yöntemi); центр 

притяжения интересов (ilgi odağı); получить опыт (tecrübe edinmek); каков бы 
ни был характер разногласия (ihtilafın niteliği ne olursa olsun); принципы, 
которым нужно следовать (uyulması gereken ilkeler); владеть всей динамикой 
проблемы (sorunun tüm dinamiklerine vakıf olmak); долгосрочные 
обязательства, которых требует достижение устойчивого решения проблемы 
(kalıcı çözümün gerektirdiği uzun vadeli taahhüt); выдвигать стратегию (strateji 
ortaya koymak); предлагать единую концепцию сторонам конфликта (ihtilafın 
taraflarına ortak vizyon sunmak); гибкая, но опирающаяся на ценности 
концепция (esnek ama değerlere dayalı strateji); завоевать доверие сторон 
конфликта (ihtilafın taraflarının güvenini kazanmak); находить пути решения 
проблемы (sorunun çözüm yollarını bulmak); демонстрировать сотрудничество, 
опирающееся на взаимную волю сторон (tarafların karşılıklı iradesine dayalı 
işbirliği sergilemek); быть одним из важных условий (en önemli şartları arasında 
yer almak); быть в контакте со всеми сторонами конфликта (ihtilafın tüm 
tarafları ile iletişim içinde olmak); придерживаться нейтральной позиции 
(tarafsız bir tutum izlemek); при условии сохранения ценностей, которые он 
выдвинул в самом начале (başta ortaya koyduğu değerler saklı kalmak kaydıyla); 
ключ к успеху (başarının anahtarı); воспринимать контраст, антагонизм между 
миром и справедливостью (barış ile adalet arasında karşıtlık algılamak); создать 
баланс между этими двумя неотъемлемыми частями (bu iki vazgeçilmez 
arasındaki dengeyi kurmak); не требовать от одного жертвенных уступок в 
пользу другого (herhangi birinden diğeri için fedakarlık yapılmasını 
gerektirmemek); устанавливать рамки для решения проблемы (çözüm 
çerçevesini ortaya koymak); опираться на очень шаткий баланс сил (hassas 
dengelere dayanmak); придерживаться конфиденциальности переговорного 
процесса (görüşme sürecinin mahremiyetine riayet etmek); заявления, которые 
могут поставить в затруднительное положение стороны (tarafları zor durumda 
bırakabilecek ifadeler); транспарентно продолжать свою деятельность 
(faaliyetlerini şeffaflık içinde sürdürmek); международное сообщество 
(uluslararası camia). 
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Ödev 7. (опорная лексика) 
Çok uluslu devletlerin dağılması (распад многонациональных государств); 

pazar ekonomisine geçiş (переход к рыночной экономике); politik ve ekonomik 
değişimin sancılı olması (болезненные политические и экономические 
преобразования); sınırların değişmezliği ilkesi (принцип нерушимости границ); 
kendi kendine yönetme (самоопределение); şiddet içeren çatışmalar 
(столкновение с элементами насилия).  

Ödev 10. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Поддержание намерившегося в этой сфере ускорения (bu alanda 

kaydedilen ivmenin muhafaza edilmesi); под эгидой СБ ООН (BM Genel Kurulu 
marjında); по очереди быть принимающей стороной на заседании (dönüşümlü 
olarak toplantıya evsahipliği yapmak); сосредоточить работу на гуманитарных 
аспектах посредничества (arabuluculuğun insani boyutlarına odaklanmak); 
предотвращение гуманитарных кризисов (insani krizlerin önlenmesi); в 
структуре ОБСЕ (AGİT bünyesinde); временный председательствующий 
(Dönem Başkanı); усиление позиции в рамках ОБСЕ (AGİT nezdindeki 
görünürlüğün artırılması); обмен информацией и опытом в сфере 
посредничества (arabuluculuk alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı); представлять 
собой важную платформу (önemli bir platform teşkil etmek); используя 
всеобъемлющий и целостный подход (kapsamlı ve bütüncül bir bakış açısıyla); 
вклад в обеспечение устойчивого мира (sürdürülebilir barışın sağlanmasına 
yönelik katkı); нести в себе серьёзные риски (ciddi risk unsurlarını barındırmak); 
предотвращение потенциальных конфликтов (potansiyel ihtilafların önlenmesi); 
предпринимать более активные и эффективные усилия (daha aktif ve etkin çaba 
harcamak); возможность формирования в регионе обстановки устойчивого 
мира, стабильности и благополучия (bölgede kalıcı barış, istikrar ve refah 
ortamının yeşerebilmesi); поставить сотрудничество и диалог на прочную 
основу (işbirliği ve diyalogu sağlam temeller üzerine oturtmak); обстановка мира 
и стабильности в регионе (bölgedeki barış ve istikrar zemini); обстановка 
взаимовыгодного сотрудничества (karşılıklı çıkara dayalı işbirliği ortamı); 
причины, лежащие в основе проблемы (sorunun özünde yatan sebepler); делать 
необходимым, предпринимать более затратные и догосрочные меры (çok daha 
masraflı ve uzun vadeye yayılan önlemleri gerekli kılmak); давать толчок новой 
напряжённости (başka gerginliği tetiklemek); обеспечение мира и безопасности 
(barış ve güvenliğin temini); трёхсторонний механизм сотрудничества (üçlü 
işbirliği mekanizması); опосредованные переговоры (dolaylı görüşmeler); 
примиряющая позиция (uzlaştırıcı tutum); содействующая роль (kolaylaştırıcı 
rol). 

Ödev 12. Türkçe tamamlayınız, tercüme ediniz:  
1. Her konuda (с сохранением нашего мнения / kişisel fikirlerimiz saklı 

kalmak kaydıyla) Meclis’in iradesine saygı göstermek hepimizin görevidir. 
2. Yaklaşım biçimine (с сохранением критики, которую мы адресовали / 

yönelttiğimiz eleştiriler saklı kalmak kaydıyla) Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Mustafa Erdoğan’ın Türk anayasa hukukuna 
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önemli ve orijinal bir katkıda bulunduğunu düşünüyoruz. 
3. AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti, ortak bir bildiriyle İdlib’de 33 askerin 

yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı. Bildiride, (с сохранением за собой права давать 
ответ на нападения, агрессию / saldırılara karşılık verme hakkı saklı kalmak 
kaydıyla) bölgedeki soruna ilişkin “siyasi çözüm” vurgusu yapıldı.  

 4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül 
Sayan Kaya’ya atılan iftiraya çok sert tepki göstererek, “Çok terbiyesizce, 
ahlaksızca, adice bir iftira. Bayan bakanımız, zaten (при условии сохранения её 
юридических прав / hukuki hakları saklı kalmak kaydıyla) terbiyeden yoksun olan, 
söyleyeni ve yazanı, sufle edeni her kimse, bunun hukuki bedelini ödemek 
durumundadır. Biri TV’den sufle ediyor, diğeri yazılı haber haline getiriyor. Ben 
bakanımıza söyledim, bizzat takip edeceğim dedim. Kendisine de konunun takipçisi 
olmasını söyledim” dedi. 

5. “Partimiz, tezkereye, (при условии сохранения всяческих критических 
замечаний к ней / her türlü eleştirisi saklı kalmak kaydıyla) hassasiyetle bakacak 
ve tercihini Türk milletinden yana kullanacaktır” diyen Devlet Bahçeli dün yaptığı 
yazılı açıklamada Suriye - Irak tezkeresi ile ilgili özetle şunları kaydetti: “Erdoğan’ın 
aklında esasen IŞİD değil Esad yönetimi vardır ve ‘Şam yönetimi bedelini öder’ 
beyanı buna açık kanıttır. 

6. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti ile CHP arasında sonuçsuz 
kalan koalisyon görüşmeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Bahçeli açıklamasında, 
“Milliyetçi Hareket Partisi AKP’yle görüşmeye (при сохранении прежних 
условий / daha önceki şartları saklı ve baki kalmak kaydıyla) açıktır. Parti olarak 
azınlık hükümeti veya seçim hükümeti formüllerine kapalı duruşumuz 
bozulmamıştır. Bu konuda geri adım atmamız eşyanın tabiatına aykırıdır” ifadelerini 
kullandı. 

7. Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişiler, “askerlik hizmetini 
yapma yükümlülüğü ve seçme-seçilme, kamu görevlerine girme hakları” istisnaları 
sayıldıktan sonra (при условии сохранения своих прав по социальной защите / 
sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak şartıyla) ve bu hakların 
kullanımında (при условии выполнения положений применимого 
законодательства / ilgili kanunlardaki hükümlere tâbi olmak şartıyla) Türk 
vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. 

(опорная лексика) 
Eleştiri yöneltmek (направлять, адресовать критику); hassasiyetle bakmak 

(рассматривать с особым вниманием); tercihini Türk milletinden yana kullanmak 
(делать свой выбор в пользу турецкого народа); buna açık kanıt (наглядное тому 
свидетельство); terbiyesizce, ahlaksızca, adice iftira (непристойная, аморальная, 
низкая клевета).  

Ödev 13. (опорная лексика) 
Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler (лица, утратившие турецкое 

гражданство); yabancı muamelesine tâbi tutulmak (подлежать порядку, 
применяемому в отношении иностранцев); kanuni mirasçı (законный 
наследник); taşınır ve taşınmaz mal iktisabı ile ferağı (приобретение и передача 
движимого и недвижимого имущества).  
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Ödev 14. (опорная лексика) 
Kasıtlı biçimde işlemez / işlevsiz hale getirmek (намеренно вывести из 

строя); yasal işlemler yapmak (применять законные меры); terör amaçlı saldırılar 
(террористические атаки); doğal afetler (стихийные бедствия); ifade ve haber 
alma özgürlüğü (свобода слова и получения информации); yargı kararları 
(судебные решения); milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hâllerde (в случаях, 
когда этого очевидно требует национальная безопасность); kamu düzeninin 
ciddi şekilde bozulması (серьёзные нарушения общественного порядка); geçici 
yayın yasağı getirmek (налагать временный запрет на вещание).  

Ödev 16. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Направлять, адресовать критику (eleştiri yöneltmek); рассматривать с 

особым вниманием (hassasiyetle bakmak); делать свой выбор в пользу 
турецкого народа (tercihini Türk milletinden yana kullanmak); наглядное тому 
свидетельство (buna açık kanıt); непристойная, аморальная, низкая клевета 
(terbiyesizce, ahlaksızca, adice iftira); лица, утратившие турецкое гражданство 
(Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler); подлежать порядку, применяемому в 
отношении иностранцев (yabancı muamelesine tâbi tutulmak); законный 
наследник (kanuni mirasçı); приобретение и передача движимого и 
недвижимого имущества (taşınır ve taşınmaz mal iktisabı ile ferağı); намеренно 
вывести из строя (kasıtlı biçimde işlemez / işlevsiz hale getirmek); применять 
законные меры (yasal işlemler yapmak); террористические атаки (terör amaçlı 
saldırılar); стихийные бедствия (doğal afetler); свобода слова и получения 
информации (ifade ve haber alma özgürlüğü); судебные решения (yargı kararları); 
в случаях, когда этого очевидно требует национальная безопасность (milli 
güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hâllerde); серьёзные нарушения общественного 
порядка (kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması); налагать временный запрет 
на вещание, трансляцию (geçici yayın yasağı getirmek). 

Ödev 17. (опорная лексика) 
Müşavirlik hizmeti (консультативные услуги); dünyadaki siyasi gelişmeleri 

izlemek (следить за политическими поцессами в мире); potansiyel ve var olan 
ihtilaflar (потенциальные и существующие конфликты); Birleşmiş Milletlerin 
kontrol ve çözümünde yararlı olabileceği ihtilaflar (конфликты, в контроле за 
которыми и в решении которых может быть полезным участие ООН); bu tür 
durumlar karşısında alınabilecek uygun önlemler (меры, которые могут быть 
приняты в соответствии с подобного рода ситуациями); onaylanan politikayı 
yürütmek (проводить одобренную политику); Birleşmiş Milletleri temsil etmek 
(выступать от имени ООН). 

Ödev 19. (опорная лексика) 
59 üyeli büyük aileye dönüşmek (стать большой семьёй из 59 членов); 

dijital çağın faydaları (плюсы цифрового века); dijital yetiler (цифровые 
компетенции); olası çatışmalar için erken uyarı sistemlerinin kurulması (создание 
систем раннего предупреждения вероятных столкновений); teknik ve yasal 
direnç mekanizmaları (технологические и законодательные механизмы 
противодействия); çevrenin korunması (защита окружающей среды).  
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Ödev 20. (опорная лексика) 
Zihinleri ve gönülleri kazanmak (завоёвывать умы и сердца); siberaktivizm 

(киберактивизм); klasik diplomasinin internet ortamına taşınması (перенос 
классической дипломатии в интернет пространство).  

Ödev 21. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Распад многонациональных государств (çok uluslu devletlerin dağılması); 

переход к рыночной экономике (pazar ekonomisine geçiş); болезненные 
политические и экономические преобразования (politik ve ekonomik değişimin 
sancılı olması); принцип нерушимости границ (sınırların değişmezliği ilkesi); 
самоопределение (kendi kendine yönetme); столкновение с элементами насилия 
(şiddet içeren çatışmalar); консультативные, консалтинговые услуги (müşavirlik 
hizmeti); следить за политическими поцессами в мире (dünyadaki siyasi 
gelişmeleri izlemek); потенциальные и существующие конфликты (potansiyel ve 
var olan ihtilaflar); конфликты, в контроле за которыми и в решении которых 
может быть полезным участие ООН (Birleşmiş Milletlerin kontrol ve çözümünde 
yararlı olabileceği ihtilaflar); меры, которые могут быть приняты в соответствии 
с подобного рода ситуациями (bu tür durumlar karşısında alınabilecek uygun 
önlemler); проводить одобренную политику (onaylanan politikayı yürütmek); 
выступать от имени ООН (Birleşmiş Milletleri temsil etmek); стать большой 
семьёй из 59 членов (59 üyeli büyük aileye dönüşmek); плюсы цифрового века 
(dijital çağın faydaları); цифровые компетенции (dijital yetiler); создание систем 
раннего предупреждения вероятных столкновений (olası çatışmalar için erken 
uyarı sistemlerinin kurulması); технологические и законодательные механизмы 
противодействия (teknik ve yasal direnç mekanizmaları); защита окружающей 
среды (çevrenin korunması); завоёвывать умы и сердца (zihinleri ve gönülleri 
kazanmak); киберактивизм (siberaktivizm); перенос классической дипломатии 
в интернет-пространство (klasik diplomasinin internet ortamına taşınması). 

Ödev 23. Aşağıdaki konular üzerinde sunum yapınız: 
1. Taksim Gezi Parkı protestoları 
Gezi Parkı protestoları neden ve nasıl çıktı?  
27 Mayıs 2013 günü Taksim Yayalaştırma Projesi kapsamında Topçu Kışlası 

inşası için Gezi Parkı’ndaki ağaçların sökülme işlemini durdurmak amacıyla 
başlayan 50 kişilik eylem, ilerleyen günlerde aralarında o dönem BDP Milletvekili 
Sırrı Süreyya Önder'in de olduğu eylemcilere polisin sert bir şekilde müdahale 
etmesiyle kitlesel bir hale dönüştü. 31 Mayıs günü itibariyle Ankara ve İzmir başta 
olmak üzere farklı şehirlerde İstanbul Gezi Parkı’yla dayanışma gösterileri 
düzenlendi. 

Protestolar nasıl kısa bir sürede ülkenin geneline yayıldı? Kaç kişi 
katıldı? 

Doğaya sahip çıkmak üzere İstanbul’da başlayan Gezi Parkı protestosu, 
polisin sert müdahaleleri sebebiyle hükümetin politikalarına karşı olan insanların da 
katıldığı kitlesel bir protestolar zinciri haline dönüştü. Polisin silahsız sivillere 
orantısız güç kullanmasının artması sonucu dayanışma eylemleri düzenlenen iller ve 
katılan insan sayısı da arttı. İçişleri Bakanlığı’nın 23 Haziran tarihli açıklamasına 
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göre, Bingöl ve Bayburt haricinde Türkiye’nin 81 ilinden 79’unda Gezi Parkı 
protestoları gerçekleşti ve bu gösterilere en az 2.5 milyon insan katıldı. 

Gezi Parkı protestolarında ne tür eylemler gerçekleştirildi?  
Gezi Parkı protestoları sırasında farklı protesto yöntemleri de tanıklık 

edildi. Erdem Gündüz, Gezi Parkı’nın hemen yanı başındaki Taksim Meydanı’nda 
saatlerce hareket etmeden ve kimseyle konuşmadan tek başına durarak ‘duran adam 
eylemi’ gerçekleştirdi. Türkiye’nin ve dünyanın farklı şehirlerinde Gezi Parkı’nda 
yaşananları protesto etmek için aynı eylem biçiminde birçok eylem gerçekleştirildi. 
Sokağa çıkmayıp evlerinden destek vermek isteyenler de akşam saatlerinde 
pencerelerini açıp tencere ve tavalara vurarak protestolara katıldı. Dünyaca ünlü 
piyanist Fazıl Say, protestolar sırasında İzmir’de verdiği bir konserinde sahnede 
tencere tava çalarak eylemlere destek verdi. 

Protestolar sürecinde kaç kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı?  
Gezi Parkı protestoları süresince kamu, özel hastaneler ve revirlerden gelen 

verileri toplayan Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) derlediği bilgilere göre 31 Mayıs-
1 Ağustos 2013 tarihleri arasında 13 ilde toplam 8 bin 163 kişi protestolarda 
yaralandı. TTB’nin verilerine göre protestolar sırasında beş kişi yaşamını yitirdiği.  

https://www.dw.com/tr/be%C5%9F-soruda-gezi-park%C4%B1-
protestolar%C4%B1/a-39063920 

2. Teknoloji Bankası 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilci 

Vekili Tomasi, “Gebze’de açılan Teknoloji Bankası’nın ana fonksiyonu, teknolojik 
açıdan geri kalan ülkelerin teknolojik girişimlerini finanse etmektir.” dedi. 

UNDP Türkiye Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, uluslararası topluluğun, 2015’te BM Genel Kurulu’nda kabul 
edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile 2030 için yüksek standartlarda bir 
gündem belirlediğini kaydetti.  

Tomasi, 2030 yılına kadar bu iddialı hedeflerin ulaşılmasına karar verildiğini 
anımsatarak, şu an için bu hedeflere kısmen veya tamamen ulaşılabileceği 
noktasında bir şey söylenemeyeceğini, bu süreci hızlandırmak için neler yapılması 
gerektiği konusunda konuşulması gerektiğini söyledi. 

BM’ye üye devletlerin, bu beyanı yerine getirme konusunda asıl sorumluluk 
sahibi olduklarını aktaran Tomasi, sadece devletlerin inisiyatifiyle Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları’na ulaşılamayacağını savundu. 

Tomasi, özel sektörün bu konuda önemli rol oynadığına işaret ederek, 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın önceki girişim ve uygulamalar ile 
kıyaslandığında büyük fark yaratacağını söyledi. 

UNDP Türkiye Mukim Temsilci Vekili Tomasi, Türkiye’nin, 2030 gündemi 
ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın ulaşılabilir hale gelmesi için aktif rol 
oynadığını vurgulayarak, Türkiye’nin, Temmuz ayında New York’ta düzenlenen 
toplantıya katıldığını ve toplantıda, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşma 
yolundaki ilerlemesini özetleyen bir rapor sunduğunu bildirdi. 

Tomasi, “Herkes Türkiye’nin bu süreci ne kadar ciddiye aldığını bu raporla 
görmüş oldu.” dedi. 
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Türkiye’de şimdiye kadar atılmış önemli adımlardan birinin de az gelişmiş 
ülkeler için Teknoloji Bankası oluşturulması olduğunu vurgulayan Tomasi, şunları 
kaydetti: 

“Gebze’de açılan Teknoloji Bankası, küresel manada katkı oluşturan bir 
inisiyatifti. Bu önemli kurumun ana fonksiyonu, teknolojik açıdan geri kalan 
ülkelerin teknolojik girişimlerini finanse etmektir. Diğer bankalar gibi, para 
yatıracağımız, orada muhafaza edeceğimiz veya kar edilecek bir fonksiyonda 
işlememektedir. Özellikle en az gelişmiş ülkeler tarafından kullanılabilecek ve 
benimsenebilecek, onlar için önemli olan teknolojiler gerçekleştirilecek. Az gelişmiş 
ülkelere yardımda önemli bir görev üstlenen Türkiye’nin bu kalkınma çözümü ile 
gelmesi önemliydi. Az gelişmiş ülkelerdeki en büyük zorluklardan birinin teknoloji 
olduğunu biliyorsunuz. Türkiye, telif hakları, teknolojinin mülkiyeti ve teknoloji 
geliştirme yeteneği gibi konularda gerçekten çok verimli işler yapıyor.” 

Verilen bilgiye göre, BM Teknoloji Bankası, bugüne kadar iki temel aktivite 
ile en az gelişmiş ülkelere hizmet verdi. Bunlardan ilki, bu ülkelerdeki bilim 
adamları ve akademisyenlerin bilimsel yayınlara erişimi konusunda eğitilmesi, diğer 
aktivite ise bu ülkeler için teknoloji ihtiyaçlarının değerlendirilmesi oldu. 

Türkiye, BM Teknoloji Bankası’nın kurulmasında öncü oldu. Teknoloji 
Bankası’nın çalıştığı ofis ve tüm ekipmanlar, Türk hükümeti tarafından bankaya 
bağışlandı.  

Teknoloji Bankası, hükümetlerle iş birliği içinde çalışıyor. Global Good (Bill 
Gates tarafından desteklenen bir kuruluş) adlı kuruluş ile anlaşma imzalayan banka, 
en az gelişmiş ülkeler için de yararlı olabilecek yapay zeka teknolojisine ilişkin 
çalışma yapacak. Ayrıca, en az gelişmiş ülkelerden gelecek ve buluşları olan 
kimselerin buluşlarını geliştirmeleri ve gerekli finansal kaynağı bulmaları için 
destek programı geliştirildi. 

Bilimsel yayınlara erişim programında Liberya, Madagaskar, Malavi, 
Ruanda, Senegal, Tanzanya, Uganda, Bangladeş, Butan, Nepal, Timor Leste ülkeleri 
desteklendi. Teknoloji ihtiyaçlarının değerlendirilmesi programında ise Timor 
Leste, Uganda, Butan, Gambiya ve Gine ülkelerine destek verildi.  

https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/gebzedeki-teknoloji-bankasi-
ulkelerin-teknolojik-girisimlerini-finanse-ediyor-41325689 

3. Çölleşme, kuraklık, toprak bozulması ve hava kirliliği gibi çevresel 
konular, iklim değişikliği ve çevrenin koruması 

Kuraklık ve çölleşme her yıl 12 milyon hektar toprağı yok ediyor 
Dünya genelinde her yıl 12 milyon hektar toprağın kaybına neden olan 

kuraklık ve çölleşme, ekilebilir toprakların kaybını, kıtlığı, zorunlu göç ve 
çatışmaları artırarak 1,5 milyar kişiyi tehdit ediyor. 

AA muhabirinin, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü kapsamında 
çölleşme tehdidinin yol açtığı sorunlar ve buna karşı yürütülen mücadeleye yönelik 
Birleşmiş Milletler (BM) verilerinden derlediği bilgiye göre, BM kararıyla 1994’ten 
bu yana her yıl 17 Haziran, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü olarak 
kutlanıyor. 

Dünyada yaklaşık 170 ülke çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklıktan 
etkileniyor. Orman yangınları, sıcak hava dalgaları, kitlesel göçler, su baskınları, 
deniz seviyesinin yükselmesi, gıda ve su güvensizliği kuraklığı tetikleyen önemli 
etkenler. 

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/teknoloji
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/bilim
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Ayrıca hızlı nüfus artışı ve değişen tüketim modellerinin sınırlı toprak 
kaynakları üzerinde aşırı baskısından dolayı dünyadaki ekilebilir toprakların yüzde 
30’u değer kaybediyor. 

Dünya genelinde özellikle yoksul ülkelerde olmak üzere artan kuraklık ve 
çölleşme 12 milyon hektarlık alanı yok ediyor.  

Dünya genelinde 1,5 milyar kişi çoraklaşan tarım arazilerinde kıtlık tehdidiyle 
karşı karşıya. 

Ayrıca BM’ye göre, kuraklık, toprak bozulumu ve çölleşme gibi nedenler 
yüzünden küresel ekonominin 2050 yılına kadar yaklaşık 23 trilyon dolar zarar 
etmesi öngörülüyor. 

Yaklaşık 120 ülkeyi arazi bozulmasını ve çölleşmeyi durdurma konusunda 
destekleyen BM, bu ülkelerde, yoksulluğun ortadan kaldırılması, cinsiyet eşitliğinin 
sağlanması, temiz suya erişim, ekonomik büyüme ve iklim konularında da gelişme 
sağlanmasını hedefliyor. 

Küresel olarak çölleşme, ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin ve zorunlu 
göçmenlerin artışına, radikalleşme ve aşırılığa veya hayatta kalmak için kaynaklara 
dayalı savaşlara neden oluyor. 

İklim değişikliğinin etkilerinden kaynaklanan aşırı ve değişken hava olayları, 
özellikle “Sahel” olarak bilinen Sahra Çölü’nün kuzey bölümündeki yarı kurak 
kesim ve Güney Asya gibi bölgelerde yoksulluğun daha ciddi boyutlara gelmesine 
yol açıyor. 

Afrika’nın kuru bölgelerindeki ve Karayipler ile Pasifik’teki adalarda kırılgan 
ekosistemler de nüfus artışı ve iklim değişikliği ile karşı karşıya. Topraktan verim 
alınamaması ve su kıtlığının neden olduğu açlık ve yoksulluk, zorunlu göç ve 
çatışmalar için zemin oluşturuyor. 

BM tahminlerine göre, mnümüzdeki yıl 60 milyon kişi Sahra Altı Afrika’nın 
ıssız bölgelerinden Kuzey Afrika ve Avrupa’ya göç edecek. 

Önlem alınmaması halinde ise 2050 yılına gelindiğinde 200 milyon kişinin 
kalıcı olarak yerinden edileceği uyarısı yapılıyor. Bu bağlamda, BM’nin yürüttüğü 
Afrika Orman Restorasyon Girişimi kapsamında, 2030 yılına kadar 100 milyon 
hektar bozulan ve deforme olan arazinin rehabilite edilmesi hedefleniyor. 

Ayrıca sınır ötesi su kaynaklarındaki iş birliği eksikliği nedeniyle artan 
çölleşme ve arazi bozulması nedeniyle Afrika'da birçok ülke arasında savaş riskinin 
tırmanacağı iddia ediliyor. 

Arazi bozulumu ve kuraklık, gıda güvensizliği, göç ve işsizlikle yakından 
bağlantılı zorluklar olarak öne çıkıyor. Dünya çapındaki çevresel zorlukların sonucu 
olarak uluslararası göçmenlerin sayısı 2000 yılında 173 milyon iken 2015’te 244 
milyona yükseldi. 

Topraklarının 1,7 milyar hektarı ya kurak ya yarı kurak ya da kuru nemli olan 
Asya, kuraklık ve çölleşmeden en çok kişinin etkilendiği kıta. 

Birçok çöle ev sahipliği yapan kıtadaki en büyük çöl Gobi. Yaklaşık 1 milyon 
500 bin kilometrekare genişliğiyle Gobi aynı zamanda dünyadaki en büyük 
çöllerden biri. 
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Asya’da bir zamanlar dünyanın en büyük 4'üncü gölü olan Aral’ı besleyen 
Emuderya ve Sirderya ırmaklarının Sovyetler Birliği döneminde pamuk tarlalarına 
akıtılması sonucu göl, 1960’lı yıllardan itibaren kurumaya başladı. 

Dünyanın en büyük çevre felaketleri arasında gösterilen Aral Gölü’nün 
çekilmesiyle 54 bin kilometrekare alanda oluşan tuzlu kum, bölgeyi büyük bir çevre 
felaketiyle karşı karşıya bıraktı.  

Şimdiye dek havzadaki durumun iyileştirilmesi için 5,5 milyar dolar 
değerinde birçok proje hayata geçirildi ve gölün kuruyan dibinde 350 bin hektarlık 
alanda ağaçlandırma çalışmaları yürütülüyor.  

Çölleşme ve kuraklık gibi çevresel sorunların yaşandığı bölgelerin başında 
Afrika kıtası geliyor. 

UNCCD’ye göre, üçte ikisi çöl veya kurak alan olan Afrika’da 184 milyon 
kişinin bozulmuş tarım alanında yaşadığı tahmin ediliyor.  

Son yıllarda kuraklığın özellikle etkisini gösterdiği Afrika Boynuzu ve Sahel 
bölgesinde doğal kaynaklara bağımlı olan halk, fakirlik ve sosyoekonomik şartların 
kötüleşmesiyle mücadele ediyor. 

Afrika ayrıca 9 milyon kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip, dünyanın en 
büyük sıcak çölü Sahra’ya da ev sahipliği yapıyor. 10 bin yıl önce yeşil ve bereketli 
bir tropik bölge olan Sahra’nın zamanla çöle dönüştüğü biliniyor.  

Öte yandan, Pasifik Okyanusu’ndaki bir iklim salınımı olan El Nino’nun 
Afrika boyunca şiddetli sıcak hava dalgasına yol açmasıyla da bölgedeki yağış 
miktarı azaldı. Kıtadaki milyonlarca kişi, özellikle El Nino’dan sonra ortaya çıkan 
kuraklık nedeniyle ağır açlık ve insani krizin pençesine düştü.  

Birleşmiş Milletler Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi 14-15 Ekim 1994’te 
imzalandı ve 26 Aralık 1996’da resmen yürürlüğe girdi. 

Sözleşme ile çölleşmenin küresel ölçekte ne durumda olduğunu ortaya 
koyma, ülkeleri çölleşme ile mücadele konusunda çalışmaya teşvik etme, 
çölleşmeden etkilenen ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkıda 
bulunma, ülkeler arasında bu konudaki iş birliğini geliştirmek çalışmaları 
desteklemek için ulusal ve küresel fonları harekete geçirme amaçlanıyor. 

Türkiye, 2018 yılı itibarıyla toplam 197 ülkenin taraf olduğu UNCCD’ye, 31 
Ağustos 1998’de katıldı. 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kuraklik-ve-collesme-her-yil-12-milyon-
hektar-topragi-yok-ediyor/1506263 

4. Su yönetimi. Türkiye’nin su politikası. Yukarı (aşağı) kıyıdaş devletler 
Türkiye’nin Su Politikası 

Su konusu son yıllarda uluslararası gündemin üst sıralarında yer almaya 
başlamıştır. Suyun dünya kamuoyunun ilgisini giderek artan bir biçimde çekmesinin 
başlıca nedenleri arasında nüfus artışı, hızlı şehirleşme ve sanayileşmenin yol açtığı 
su ihtiyacı ve iklim değişikliği yer almaktadır. Su sıkıntısının gelecek 20-25 yıl 
içerisinde Orta Doğu dâhil bazı bölgelerde su krizine dönüşmesi ihtimali mevcuttur. 
Bu nedenle, ikamesi mümkün olmayan bu doğal kaynağın, 21. yüzyılın stratejik 
kaynaklarından biri olacağı genel kabul görmektedir.  
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Su kaynakları politikamız, suyun ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınması, 
su ve gıda güvenliği açısından önceliklerimiz, AB ile tam üyelik müzakereleri, 
bölgesel gelişmeler göz önünde bulundurularak oluşturulmakta ve değişen koşullara 
göre gözden geçirilmektedir. Türkiye, sınıraşan suları kıyıdaş ülkeler arasında 
anlaşmazlıktan ziyade, bir işbirliği unsuru olarak görmektedir. Ülkemiz sınıraşan 
sularla ilgili meselelere kıyıdaş ülkeler arasında çözüm aranması gerektiğini 
savunmaktadır. 

Yarı kurak iklim kuşağında bulunan Türkiye, sanılanın aksine su zengini bir 
ülke değildir. Bu durum, kısıtlı su kaynaklarımızın verimli kullanımını ve entegre 
yönetimini gerekli kılmaktadır. Türkiye’nin yenilenebilir, ucuz ve çevre dostu olan 
hidroenerji potansiyelinden ve su kaynaklarının sağladığı diğer ekonomik ve sosyal 
faydalardan verimli ve sürdürülebilir biçimde yararlanması amacıyla gerekli projeler 
hayata geçirilmektedir. Bu çerçevede, başta GAP Bölgesi olmak üzere ülkemizdeki 
baraj, hidroelektrik santrali ve sulama projelerini bir an önce gerçekleştirmesine 
ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir.  

Su konusunda bugüne kadar kabul edilen uluslararası sözleşmeler yukarı ve 
aşağı kıyıdaş ülkelerin hak ve çıkarlarını dengeli bir şekilde ele almamaktadır.  

Tek bir nehir halinde denize dökülen Fırat ve Dicle Nehirlerinin tek bir havza 
oluşturduğu genel kabul görmektedir. İki nehir tek havza ilkesi Türkiye için 
vazgeçilmez bir koşuldur. Bu kapsamda iki nehrin toplam su potansiyelinin, suyun 
verimli şekilde kullanılması ve yeni sulama teknolojileri sayesinde elde edilen 
faydanın azami seviyeye çıkarılması kaydıyla, kıyıdaş üç ülkenin ihtiyaçlarını 
karşılamaya yeterli olduğu düşünülmektedir. Bu çerçevede Türkiye, suların hakça, 
akılcı ve optimum kullanımını, suyun yararlarının paylaşılmasını ve diğer kıyıdaş 
ülkelere “ciddi zarar” verilmemesini savunmakta olup, Dicle ve Fırat suları 
konusunun tüm boyutlarıyla ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini 
değerlendirmektedir.  

http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-su-politikasi.tr.mfa 
Водный фактор в турецко-сирийских отношениях 

«Вода может ввергнуть страны региона  
в большую региональную войну»,  

Король Иордании Хусейн  
Сегодня на Ближнем Востоке помимо военно-политических 

разногласий кризисная ситуация усугубляется растущим дефицитом воды  
и возникающими вследствие этого конфликтами по совместному 
использованию региональных водных ресурсов (ВР). По данным 
исследователей Тихоокеанского Университета, самые первые водные 
конфликты в мире произошли именно на Ближнем Востоке, между 
шумерскими городами — государствами Месопотамии за воды Евфрата  
и Тигра.  

Cо времен сооружения первых гидротехнических объектов  
на территории Месопотамии острые противоречия по совместному 
пользованию водами реки Евфрат и по сегодняшний день не только  
не ослабевают, но и продолжают накаляться.  
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Река Евфрат является крупнейшей рекой Западной Азии. Исток река 
берет в Армянском нагорье, далее течет в Турцию, Ирак, Сирию. Сливаясь 
возле иракского города Эль-Курна с рекой Тигр, Евфрат образует с ней 
единую водную артерию Шатт-эль-Араб и впадает в Персидский залив. 
Площадь бассейна реки Евфрата составляет около 440 тыс. км2, разделяясь 
между Ираком (47 % бассейна), Турцией (28 %), Сирией (22 %), Саудовской 
Аравией (2,97 %) и Иорданией (0,03 %).  

Река играет важнейшую роль в водообеспеченности трех стран: Турции, 
страны верхнего течения, а также государств нижнего течения — Ирака  
и Сирии. В целом жизнедеятельность 23 млн. человек зависит от ВР реки 
Евфрат. Для Сирии данная река представляет собой жизненно важную водную 
артерию, обеспечивающую государство стоком около 80 % водных ресурсов 
рек Сирии. Для Ирака река также является важным источником ВР, однако  
в отличие от Сирии страна располагает альтернативными Евфрату водными 
источниками (река Тигр, озера Тартар, Эль-Мильх и др.). Принимая  
во внимание, что сток реки Евфрат сосредоточен в Турции, Сирия  
и ее безопасность находятся в полной зависимости от проводимой Турцией 
водной политики. Турция, являясь, с одной стороны, региональный полюсом 
силы, с другой, — государством верховья, что автоматически дает  
ей определенные преимущества в использовании вод трансграничной реки, 
активно проводит одностороннюю водную политику.  

До 1970-х гг. серьезных противоречий между Турцией и государствами 
нижнего течения по совместному пользованию водами реки Евфрат не 
возникало: в 1920 г. между Турцией и Сирией, находяшейся на тот момент под 
протекторатом Франции, было заключено соглашение о распределении 
водных ресурсов, а в 1946 г. между Турцией и Ираком — соглашение  
о сотрудничестве, в том числе относительно совместных водных ресурсов.  

С началом развития всеми тремя государствами гидротехнических 
проектов на реке Евфрат в 1970-е гг. отношения между ними резко 
обостряются. В целях урегулирования возникшего конфликта интересов  
в 1980 г. Турцией и Ираком было подписано соглашение, в соответствии  
с которым был создан Совместный Технический комитет по региональным 
водам. В 1983 г. к комитету присоединилась и Сирия. В обязанности 
Технического комитета входило выявление методов и процедур в целях 
определения разумного и надлежащего количества воды, необходимого 
каждой стране от рек Евфрат и Тигр. Основные пунктами повестки дня 
Технического комитета были обмен гидрологическими и метеорологическими 
данными, обмен информацией о прогрессе, достигнутом при строительстве 
плотин и ирригационных систем в трех странах, и обсуждение 
первоначальных планов для наполнения водохранилищ Каракая и Ататюрка. 
Однако, после шестнадцати встреч, Технический комитет не смог выполнить 
свой мандат, и переговоры зашли в тупик. Основные вопросы, по которым 
стороны не пришли к согласию, связаны с тем, рассматривать ли Евфрат  
и Тигр как единую водную систему, либо обсуждения должны быть 
ограничены только Евфратом. Также проблематичным оказалось достижение 
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единой терминологии: нужно ли сформулировать предложение для 
распределения «международных рек» или достичь трехстороннего режима по 
«использованию трансграничных водотоков». Ирак и Сирия считают Евфрат 
международной рекой и настаивают на обязательном соглашении 
относительно деления водных ресурсов, согласно которому воды Евфрата 
будут распределяться исходя из потребностей в воде каждой страны. Квоты 
для каждой страны должны определяться на основе «математической 
формулы». Турция же рассматривает Евфрат и Тигр как единый 
трансграничный речной бассейн, поскольку, соединяясь, обе реки формируют 
единый водоток Шатт-эль-Араб. При этом Турция ссылается на пункт (а) 
статьи 2 Конвенции о праве несудоходных видов использования 
международных водотоков, в соответствии с которым «водоток означает 
систему поверхностных и грунтовых вод, составляющих в силу физической 
взаимосвязи единое целое и обычно имеющих в общее устье». Кроме того, 
Евфрат, согласно официальной позиции Турции, не является международной 
рекой, вследствие чего Турция обладает всеми суверенными правами на ту 
часть реки, протекающую по ее территории, и нормы международного права 
на реку не распространяются. В связи с этим Турция не считает нужным вести 
переговоры только по реке Евфрат.  

С развитием Турцией проекта юго-восточной Анатолии (GAP) в начале 
1970-х гг. деятельность комитета становится все менее эффективна вследствие 
растущих противоречий. Постепенно комитет превратился в арену для 
политических дебатов, обвинений в нарушении норм международного права. 
При этом проблемы по совместному пользованию ВР не обсуждались  
и не решались, и в 1992 г. комитет полностью прекратил свое существование.  

В целях снижения энергетической зависимости Турции от импорта 
углеводородного сырья, а также решения продовольственной проблемы ею 
был предложен проект ЮВА, который предполагал строительство 22 плотин 
и 19 ГЭС, а также других инфраструктурных объектов необходимых для 
орошения 1,8 млн га. Это вызвало резкое недовольство Ирака и Сирии,  
т.к. реализация проекта могла бы привести к существенному сокращению 
речного стока для стран нижнего течения (для Сирии — на 40%, для Ирака — 
80%). Надо отметить, что с началом реализации проекта ЮВА сток реки 
Евфрат на сирийскую территорию сократился вдвое. С этого момента страны 
нижнего течения начинают рассматривать возведение любых 
гидротехнических сооружений как угрозу национальной безопасности. В 1989 
г. было завершено возведение ключевого элемента проекта ЮВА — «Дамбы 
Ататюрка», входящего в пятерку крупнейших гидротехнических сооружений 
мира. С завершением данного проекта у Турции появилась возможность 
контролировать сток реки Евфрат в Сирию и Ирак. Если ранее Сирия получала 
не менее 850 м3/cек., то теперь по временному двустороннему соглашению  
с Сирией (1987) Турция обязалась оставлять на пограничной территории 
Сирии не менее 500 м3/сек. стока, до заключения постоянного договора  
о распределении ВР реки. Постоянного соглашения при этом подписано  
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не было. Рассчитывая на защиту своих прав на водные ресурсы Евфрата,  
в 1994 г. Сирией было зарегистрировано данное соглашение в ООН.  

В 1990 г. Ирак и Сирия достигли договоренностей по лимитам водных 
ресурсов, поступающих с территории Турции (42 % Сирии и 58 % Ираку стока 
реки Евфрат). Несмотря на соблюдение обязательств, взятых на себя Турцией, 
в данном проекте государства низовья усмотрели проявление имперских 
амбиций Турции по установлению водной гегемонии в регионе. Данный 
водный конфликт имел геополитические последствия. Турция потеряла Ирак, 
своего важного союзника в регионе, допустив объединение его с Сирией, на 
чьих противоречиях она умело вела свою политическую игру. Ранее, в 1987 г. 
премьер-министр Турции Тургут Озал предложил идею о сооружении водного 
«трубопровода мира» в целях поставки воды в Сирию, Иорданию, Израиль  
и другие страны Персидского залива с территории Турецкого Курдистана. 
Данная инициатива не получила поддержки среди арабских стран, понимая, 
что за этим стоит стремление Турции к доминированию в регионе и 
возможность влиять на политику арабских стран посредством водного рычага.  

С 1990-х гг. конфликты по использованию региональных ВР начинают 
обостряться. Противоречия были вызваны наполнением Турцией дамбы 
Ататюрка, что привело к временной остановке подачи воды в Сирию. Хотя 
Турция и утверждала, что пыталась минимизировать нанесенный ущерб, 
Сирия расценила данный шаг как намеренное лишение государств низовья 
воды.  

Проблема совместного пользования ВР наслаивается на политические 
разногласия между Сирией и Турцией по курдскому вопросу. Еще в 1989 г. из-
за наполнения Турцией дамбы Ататюрка, и, как следствие, возможного 
снижения стока Евфрата в низовья, Ирак отказался заключать договор  
о безопасности, в соответствии с которым турецкое руководство имело бы 
полномочия преследовать курдов на территории Ирака. Любопытно, что 
практически во всех мировых трансграничных бассейнах водные конфликты 
взаимоувязаны с территориальными либо другими противоречиями.  
В конфликте Сирии и Турции водная проблема тесно связана с курдским 
вопросом. Сирия активно поддерживала стремление Рабочей партии 
Курдистана2 (РПК) создать независимое курдское государство на территории 
юго-восточной Анатолии (Турция), против чего всегда активно выступала 
турецкая сторона. Как правило, противоречия по вопросу пользования водами 
реки Евфрат Турция пыталась перевести в политическую плоскость, 
используя водные ресурсы как инструмент давления на сопредельные 
государства и установления своей гегемонии в регионе. Так, в 1998 г. Турция 
пригрозила Сирии полностью перекрыть сток реки, если последняя продолжит 
оказывать поддержку РПК. Сирия пошла на уступки, выслав лидера РПК  
и заключив с Турцией Сейханское соглашение, что явилось важным шагом на 
пути улучшения межгосударственных отношений. Сирия также выразила 
готовность возобновить деятельность Совместного Технического комитета. 
                                                 
2 Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. 
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Мотивы Сирии пойти на уступки Турции были обусловлены общей 
политической нестабильностью в регионе, свержением режима С. Хуссейна  
в Ираке, а также нерешенным конфликтом с Израилем по вопросу Голанских 
высот.  

В целом, период конца 1990-х — начала 2000-х гг. отмечен 
существенным прогрессом турецко-сирийских отношений. Совместное 
коммюнике между Сирией и Турции от 2001 г., в котором стороны выступают 
за устойчивое использование в области земельных и водных ресурсов 
посредством осуществления совместных проектов и обмена опытом, стало 
переломным в отношениях двух государств. Хотя данное коммюнике не 
привело ни к каким конкретным действиям, тем не менее, оно явилось основой 
для соглашений, заключенных позднее, в конце 2000-х гг. Засуха 2008 г., 
затронувшая все три государства, заставила стороны искать пути компромисса 
по использованию водных ресурсов. В этой связи Турция, Сирия и Ирак 
достигли договоренностей о том, чтобы перезапустить работу Совместного 
Технического комитета. Также в целях улучшения взаимодействия по реке 
Евфрат Сирия и Турция подписали Меморандум понимания по водному 
менеджменту (2009). В том году между Ираком и Турцией также был 
подписан Меморандум о взаимопонимании с целью лучшего управления ВР, 
что фактически позволило Турции вернуть своего союзника в регионе: Ирак 
согласился оказывать всемерную помощь Турции в борьбе с курдской армией 
на своей территории. Несмотря на то, что на высоком политическом уровне 
предпринимались попытки урегулирования ситуации в виде подписания 
меморандумов, ни один из них не был ратифицирован, т. к. не удовлетворял 
всем обязательным юридическим требованиям, и, вследствие этого, был 
отклонен как сирийским, так и иракским парламентом. Также причиной 
послужило недовольство населения нижележащих стран проводимой  
в бассейне Евфрата эгоистической водной политикой Турции.  

Очередной попыткой улучшения турецко-сирийских отношений  
в экономической сфере, а также в области ВР стало заседание в 2009 г. Совета 
по стратегическому сотрудничеству высокого уровня, по итогам которого 
было подписано 50 протоколов, четыре из которых касались водных ресурсов 
и выработки совместной политики в водопользовании. С началом 
внутриполитической нестабильности в Сирии в 2011 г. Турция попыталась 
вмешаться во внутрисирийский конфликт, преследуя свои геополитические 
интересы, подразумевающие доминирование Турции в регионе и реализации 
идей неоосманизма. В этой связи Сирия рассматривалась Турцией как 
младший партнер, где установить более подконтрольный режим было  
бы проще.  

В 2014 г. Турцией был полностью перекрыт поток Евфрата в сирийское 
озеро Асад (главному водному резервуару в Сирии). В результате уровень 
воды в озере Асад упал на 6 м, продолжая сокращаться, около 7 миллионов 
жителей Сирии полностью остались без воды. Несоблюдение Турцией взятых 
ранее на себя обязательств явилось нарушением норм международного права 
и способствовало серьезному ухудшению гуманитарной ситуации в Сирии. 
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Начиная с 2013 г., Евфрат привлек пристальное внимание международного 
сообщества, когда вооруженные силы запрещенной в России 
террористической организации «Исламское государство» (ИГ) начали 
активные военные действия против законного режима Асада. Боевики ИГ 
искали стратегические опорные пункты вдоль реки. Различные участки реки 
оказались в руках разных государственных и негосударственных акторов, 
борющихся за контроль над крупными дамбами и плотинами. На многих 
участках реки было неясно, под чьим контролем они находятся. В 2013–
2014 гг. боевики ИГ захватили многие водохранилища, технические 
сооружения по контролю расхода и регулированию вод Евфрата как в Сирии, 
так и в Ираке. ИГ перекрывает сток реки, используя воду как стратегические 
оружие, военное средство, в борьбе с непризнающими его режимами. В Сирии 
ИГ установило контроль над дамбой Табка, крупнейшей плотиной и главному 
водонакопителю и водораспределителю стока реки Евфрат на сирийской 
территории. С тех пор уровень воды ниже по течению резко сократился.  
До начала операции российских военно-космических сил в Сирии, ИГ 
контролировало большую часть сирийских водных источников. В целом, 
террористические действия ИГ значительно усугубили водную проблему  
в Сирии.  

Итак, национальные планы по освоению реки Евфрат в течение 
последних 50 лет привели к существенному сокращению объема стока и 
режима реки. Сочетание роста спроса на водные ресурсы, несогласованные 
планы сопредельных стран по реализации инфраструктурных проектов на 
трансграничной реке, климатическое изменение уже сегодня привели  
к сокращению водного стока по сравнению с 1972 г. на 40–45 %, и, как 
следствие, росту вододефицита. В свою очередь, дефицит воды провоцирует 
рост конкуренции за водные ресурсы между государствами речного бассейна 
и, в конечном счете, препятствует установлению политической стабильности 
и экономическому развитию. По данным Института Мировых ресурсов,  
в 2025 г. вероятность возникновения конфликтов по совместному 
использованию вод реки Евфрат возрастет по сравнению с 2010 г. в 8 раз.  

Сирия и Ирак уже сегодня испытывают водный стресс, с которым 
Турция столкнется в ближайшем будущем. Ожидается, что во всех трех 
странах с учетом климатического потепления водная проблема значительно 
обострится. Риск развития дальнейшего конфликта будет нарастать, в случае, 
если национальные органы власти прибрежных стран не начнут 
координировать свои действия в бассейне реки Евфрат в соответствии  
с нормами международного права. Учитывая трансграничный характер 
водных проблем, стоящих перед регионом, руководству сопредельных стран 
необходимо рассмотреть совместные подходы по решению вызовов и угроз, 
связанных с ВР.  

https://e-notabene.ru/wi/article_18814.html 
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5. Dijital ülke markalaşması, veri görselleştirme, dijital diaspora, dijital 
kültür diplomasisi, siberaktivizm 

- Dijital ülke markalaşması 
Son yıllarda ülkelerin de özel sektör kuruluşları gibi bir marka ve imaj 

yaratma çabası içine girdikleri gözleniyor. Peter vanHam’ın “'Markalı Devletin 
Ortaya Çıkışı” (The Rise of theBrandState) başlıklı makalesi, imaj ve tanınmışlığın 
post modern politikalarını ele alıyor. Ham’e göre artık ülkeler son yıllarda 
kendilerini insanların duygusal bir boyutla özdeşleştirme yönünde doğrudan reklâm 
çabalarına kalkışıyorlar. Bu şekilde bakıldığında örneğin Singapur ve İrlanda artık 
yalnızca yerleri haritalarda güçlükle bulunan ülkeler olmaktan çıkıyor. Markalı ülke 
ve devletler olma yolunda küresel çapta uyguladıkları reklâm ve tanıtım 
kampanyaları onları artık başka kategorilere çıkartıyor. 

Markalaşma ve tanınmışlık günümüzde yalnızca devletlerin, ülkelerin değil, 
bölgelerin, şehirlerin, şirketlerin, kuruluşların ve hatta kişilerin kendilerini 
profesyonelce ve ileri satış ve pazarlama teknikleri kullanarak yürütmeye çalıştıkları 
konseptler ve stratejiler olarak uygulama alanları buluyor. 

Markalaşmanın öneminin anlaşılmasıyla artık devletler ve ülkeler, kendi 
imajlarına/markalarına ve tanınmışlıklarına daha çok değer veriyorlar. 
Küreselleşmenin ve medyanın etkisiyle marka ve imaj konusundaki boşluklar ve 
gereksinimler daha çabuk hissediliyor. 

https://www.dunya.com/gundem/neden-tr-uzantili-bir-alan-adimiz-yok-
haberi-145556 

- Veri Görselleştirme  
Veri görselleştirme; verileri insan beyninin anlaması ve içgörü alması için, 

daha kolay hale getirmek üzere grafik gibi görsel bir bağlama çevirme 
uygulamasıdır. Grafiklerde bulunan verileri, görsel nesneler (noktalar, çizgiler veya 
çubuklar) olarak kodlayarak anlaşılır kılmak için kullanılan teknikleri ifade eder. 

Veri görselleştirme, bilgi ve verilerin grafiksel temsilidir. Grafikler ve 
haritalar gibi görsel ögeleri kullanan veri görselleştirme araçları; verilerdeki 
eğilimleri, aykırı değerleri görmeyi sağlar. 

Büyük veri dünyasında, veri görselleştirme araçları ve teknolojileri, büyük 
miktarda bilgiyi analiz etmek ve veriye dayalı kararlar almak için çok önemlidir. 
Veri görselleştirmenin temel amacı; büyük veri kümelerindeki kalıpları, eğilimleri 
ve aykırı değerleri tanımlamayı kolaylaştırmaktır. Terim genellikle bilgi grafikleri, 
bilgi görselleştirme ve istatistiksel grafikler dahil olmak üzere diğerlerinin yerine 
kullanılır. 

Veriler toplandıktan, işlendikten ve modellendikten sonra sonuçların ortaya 
çıkması için görselleştirilmesi, veri bilimi sürecinin adımlarından biridir. Veri 
görselleştirme ayrıca, verileri mümkün olan en verimli şekilde tanımlamayı, 
bulmayı, biçimlendirmeyi ve teslim etmeyi amaçlayan daha geniş veri sunum 
mimarisi disiplininin bir unsurudur. 

Veri görselleştirme hemen hemen her alanda oldukça önemsenmektedir. 
Öğretmenler tarafından öğrenci test sonuçlarını görüntülemek için, yapay zekâ 
alanındaki gelişmeleri araştıran bilgisayar bilimcileri veya paydaşlarla bilgi 
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paylaşmak isteyen yöneticiler tarafından kullanılabilir. Büyük veri projelerinde de 
önemli bir rol oynar. İşletmeler, büyük veri trendinin ilk yıllarında devasa veri 
koleksiyonları biriktirdikçe, verilerini hızla ve kolayca gözden geçirmenin bir 
yoluna ihtiyaçları vardı. Görselleştirme araçları işlerini oldukça kolaylaştırdı. 

Veri görselleştirme, görsel bilgileri kullanarak bilgileri evrensel bir şekilde 
iletmenin hızlı ve etkili bir yolunu sağlar. Uygulama, işletmelerin müşteri 
davranışını etkileyen faktörleri belirlemelerine de yardımcı olabilir; iyileştirilmesi 
gereken veya daha fazla dikkat gerektiren alanları kesin olarak belirleyin; verileri 
paydaşlar için daha akılda kalıcı hale getirmek; belirli ürünlerin ne zaman ve nereye 
yerleştirileceğini anlamak ve satış hacimlerini tahmin etmenizi sağlar. 

Veri görselleştirmenin oldukça önemsenmesinin sebepleri ise; 
• Bilgiyi hızlıca özümseme, iç görüleri geliştirme ve daha hızlı kararlar 

alınmasını, 
• Organizasyonu iyileştirmek için, atılması gereken sonraki adımların 

daha iyi anlaşılmasını, 
• Anlayabilecekleri bilgilerle izleyicinin ilgisini sürdürme becerisinin 

geliştirilmesini, 
• Katılan herkesle iç görüleri paylaşma fırsatını artıran kolay bir bilgi 

dağıtımını, 
• Veriler daha erişilebilir ve anlaşılır olduğundan, veri bilimcilere ihtiyaç 

duymadan verilerin anlamlandırılabilmesini, 
• Bulgular üzerinde daha hızlı hareket edilmesi sayesinde, daha hızlı ve 

daha az hatayla başarıya ulaşma becerisinin artmasını sağlamasıdır. 
https://www.retmon.com/blog/veri-gorsellestirme-nedir 
- Dijital diaspora 
Yeni medya çağı bildiğimiz birçok değerin yerine yenilerini yerleştirmeye 

devam ediyor. Birkaç yıl önce dijital diplomasiden söz ederken şimdi ortaya yepyeni 
bir kavram çıktı: Dijital Diaspora... Bu kavramdan ana vatanları dışında kalan 
kişilerin oluşturdukları dijital topluluklarla ait oldukları kültürler için yurttaş 
demokrasisi faaliyetlerini sürdürmelerini anlıyoruz. 21. yüzyılın bir kimlikler 
yüzyılı olacağı “Pandora’nın kutusunun açıldığı” ifadesiyle tanımlandı. 

Dijital diaspora özellikle Türkiye’nin kabuk değiştiren dış politikasında 
özellikle üzerinde durulması gereken kilit kavramlardan birisi. Hızla gelişen bu 
alanda zamanın ruhunu doğru okuyacak politikalara ihtiyaç duyuluyor. Kişisel 
olarak kavram radarıma aldığım bu konuyla ilgili ilginç bulduğum gelişmeleri 
aktarmayı sürdüreceğim.  

https://yenidiplomasi.wordpress.com/2011/10/17/digital-diaspora-dijital-
diaspora/ 

- Dijital Diplomasi  
Klasik diplomasinin çalışmalarının internet yoluyla web üzerinden 

gerçekleştirilmesi ve bir diyalog oluşturulması dijital diplomasi ile 
gerçekleştirilmektedir. Dijital diplomasi, dış politikayla ilgili gelişmelerin ve 
sorunların internet yoluyla çözülmesi yöntemi olarak tanımlanabilir. Dijital 
diplomasi aynı zamanda sosyal ağlar yoluyla özellikle Twitter ve Facebook başta 
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olmak üzere yabancı kamuoylarının kalplerinde ve zihinlerinde yer edinilmesidir.  
Devletler ya da hükümet dışı organizasyonlar ile yabancı halklarla dijital 

araçlar kullanarak iletişime geçilmesi ve onlara bilgi aktarılması dijital diplomasi 
çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu diplomasi yöntemi, interaktif bir süreçtir. 
Olumlu gelişmelerle desteklenmesi ve planlı biçimde sürdürülmesi doğru bir 
yaklaşım olarak görülmektedir. Dijital diplomasi hedef kitlelere değil, hedef 
bireylere hitap etmektedir. Dijital diplomasi, krizlerin ve risklerin önlenmesini 
sağlayan bir yöntemdir. 

Dijital diplomasi, yumuşak güç, veri görselleştirme, dijital diaspora, dijital 
kültür diplomasisi ve dijital ülke markalaşması gibi konularla ilgilenmektedir. 
Dijital diplomasi, fütürizm, online chat, siber güvenlik gibi kavramları da 
bünyesinde barındırmaktadır. Dijital diplomasinin tanımı ve kapsamı konusunda 
farklı fikirler bulunmaktadır. ABD’de teknolojiye dayalı internet özgürlüğü 
gerektiren, halkın isteklerini önemseyen, siberaktivizmle ilgilenen ve yeni 
demokratik diplomasi türü olarak görülmektedir. Birleşik Krallık, klasik diplomasi 
sorunlarının internet yoluyla çözülmesi, klasik diplomasinin internete taşınması 
halini dijital diplomasi olarak değerlendirmektedir. Diğer taraftan dijital diplomasi, 
siyasal aktörlerin iyi niyetli ancak düzensiz sosyal medya kullanımları kesinlikle 
dijital diplomasi olarak değerlendirilemez. 

Klasik diplomasinin internet ortamına taşınması diplomasiye alternatif bir 
yöntem sunmaktadır. Dijital diplomasinin kamu dilomasisi çerçevesinde bir strateji 
olarak düşünülmesi ve sistemli hale getirilmesi ülkelerin dijital ortamlarda efektif 
bir şekilde temsil edilmesini sağlayacaktır. 

Günümüz dünyasında yumuşak gücün en önemli unsurlarının başında 
teknoloji gelmektedir. Teknolojinin bir yumuşak güç unsuru olarak kullanılması 
adına çok sayıda fırsat doğmuştur. Dijital diplomasi de bu eksende teknolojik 
dönüşümün bir çıktısı olarak kamu dilomasisi çerçevesinde bir araç kullanılabilir. 

https://tasam.org/tr-
TR/Icerik/53554/dijital_diplomasi_kuresel_algi_ve_turkiye 

- Siberaktivizm 
Siber aktivizm, her tür aktivizmi geliştirmek, yürütmek ve yönetmek için 

internet tabanlı sosyalleşme ve iletişim tekniklerini kullanma işlemidir. Kişilerin ve 
kuruluşların takipçilerine ulaşmak ve destekçi kazanmak, mesajlarını yayımlamak 
ve bir davayı veya hareketi geliştirmek için sosyal ağları ve diğer çevrimiçi 
teknolojileri kullanmasına olanak verir. 

Birçok insan hakları savunucusu (İHS) geleneksel medya araçlarınının 
görmezden geldiği veya yetkililerce sansürlenen insan hakları meseleleri hakkında 
bilgi vermek, haber yapmak ya da bunlara dikkat çekmek için sosyal medya iletişim 
ağlarını kullanıyor. İnternet kullanımı adaletsizliği görünür kılmakta, aksi halde 
erişilmesi zor olan ya da engellenen bilginin yaygınlaştırılmasında ya da önemli 
konularla ilgili kamuoyunu harekete geçirmekte önemli bir rol oynuyor. Bugünün 
bilgi çağında, blog yazarları ve diğer siber aktivistler insan hakları hareketi için yeni 
bir alan açarken, teknoloji de önceleri ötekileştirilmiş kişi ve grupların da seslerini 
duyurmak için bir platforma sahip olmalarını sağlıyor. 
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Ancak İHS’ler, gazeteciler ve blog yazarları websitelerinde, bloglarında veya 
sosyal medya hesaplarında insan haklarıyla ilgili bilgileri paylaştıkları için veya 
yetkilileri veya hükümet politikalarını -çevrimiçi veya çevrimdışı- eleştirdikleri 
için sık sık gözaltına alınıyor ve haklarında dava açılıyor. Görüşlerini çevrimiçi 
ifade edenler hakkında genellikle siber suçlar veya hakaret suçlarından dava açılıyor. 

https://www.frontlinedefenders.org/tr/right/cyber-activism 
Ödev 25. (опорная лексика) 
Barışçıl çözüm anlayışı (концепция мирного решения проблем); girişimci 

ve insani dış politika (предприимчивая и гуманная внешняя политика); normatif 
ve kavramsal çerçeve (нормативно-понятийная база); zemin hazırlamak 
(подготовить почву); uygulayıcı (практик); önayak olmak (быть авангардом); 
akut ihtilaflar (конфликты, находящиеся в острой фазе); donmuş ihtilaflar 
(замороженные конфликты); mihenk taşı (краеугольный камень); teori ve 
uygulama arasında sinerjiyi teşvik etmek (стимулировать взаимодействие между 
теорией и практикой); arabuluculuk çabalarının kapsamını, erişimini ve etkinliğini 
arttırmaya yardımcı olmak (содействовать увеличению объёмов, доступности и 
эффективности посреднических усилий); kilit soru (ключевой вопрос); husumet 
ortamlarında (в обстановке враждебности); aşırı eğilim türleri (виды 
экстремистских тенденций); öncelik haline gelmek (становиться 
приоритетным).  

Ödev 26. (опорная лексика) 
Подотчётность (mesuliyet, sorumluluk); устойчивое развитие (istikrarlı 

gelişme).  
Ödev 27. (опорная лексика) 
Bu yaklaşım birleşik ve bütüncül olması (единый и комплексный характер 

этого подхода); şiddetin mevcut ve muhtemel kaynaklarının ortadan kaldırılması 
(устранение существующих и вероятных источников насилия); arabuluculuğun 
etkin ve yaygın kullanımının sağlanması (эффективное и повсеместное 
использование посредничества); kurumsallaşmış ve profesyonelleşmiş alan 
(официально оформленная профессиональная сфера деятельности); kapsamlı 
vizyon gerektirmek (требовать комплексного подхода); günümüz ihtilaflarının ve 
gerilimlerinin değişen doğası (меняющаяся природа нынешних конфликтов и 
напряжённых ситуаций); bugüne kadar kaydedilen başarı ve başarısızlıkların 
nedenlerinin sürekli olarak tahlil edilmesi (постоянный анализ причин удач и 
неудач, зафиксированных по сей день); arabuluculuğu sahanın gerçekleri ve 
gereksinimleri ile uyumlu hale getirmek (соотнести посредничество с реалиями 
и потребностями на земле, на местах); siyasi, sosyal ve dini husumet 
(политическая, социальная и религиозная вражда); ulusal ve uluslararası düzenin 
sağlıklı işleyişi (нормальное функционирование национального и междуна-
родного механизма); barışçıl ve kapsayıcı toplumlar (миролюбивое и инклюзив-
ное общество); düşmanlıklardan beslenen gerilim ve çatışmalar (кризисы  
и столкновения, питающиеся от враждебности); kültürel hassasiyetlere duyarlı 
arabuluculuk eğitimi (обучение посреднической деятельности, заточенное  
на тонкое восприятие культуры). 
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Ödev 28. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Концепция мирного решения проблем (barışçıl çözüm anlayışı); 

предприимчивая и гуманная внешняя политика (girişimci ve insani dış politika); 
нормативно-понятийная база (normatif ve kavramsal çerçeve); подготовить 
почву (zemin hazırlamak); практик (uygulayıcı); быть авангардом (önayak 
olmak); конфликты, находящиеся в острой фазе (akut ihtilaflar); замороженные 
конфликты (donmuş ihtilaflar); краеугольный камень (mihenk taşı); 
стимулировать взаимодействие между теорией и практикой (teori ve uygulama 
arasında sinerjiyi teşvik etmek); содействовать увеличению объёмов, 
доступности и эффективности посреднических усилий (arabuluculuk 
çabalarının kapsamını, erişimini ve etkinliğini arttırmaya yardımcı olmak); 
ключевой вопрос (kilit soru); в обстановке враждебности (husumet 
ortamlarında); виды экстремистских тенденций (aşırı eğilim türleri); становиться 
приоритетным (öncelik haline gelmek); подотчётность (mesuliyet, sorumluluk); 
устойчивое развитие (istikrarlı gelişme); единый и комплексный характер этого 
подхода (bu yaklaşım birleşik ve bütüncül olması); устранение существующих  
и вероятных источников насилия (şiddetin mevcut ve muhtemel kaynaklarının 
ortadan kaldırılması); эффективное и повсеместное использование 
посредничества (arabuluculuğun etkin ve yaygın kullanımı); официально 
оформленная профессиональная сфера деятельности (kurumsallaşmış ve 
profesyonelleşmiş alan); требовать комплексного подхода (kapsamlı vizyon 
gerektirmek); меняющаяся природа нынешних конфликтов и напряжённых 
ситуаций (günümüz ihtilaflarının ve gerilimlerinin değişen doğası); постоянный 
анализ причин удач и неудач, зафиксированных по сей день (bugüne kadar 
kaydedilen başarı ve başarısızlıkların nedenlerinin sürekli olarak tahlil edilmesi); 
соотнести посредничество с реалиями и потребностями на земле (на местах) 
(arabuluculuğu sahanın gerçekleri ve gereksinimleri ile uyumlu hale getirmek); 
политическая, социальная и религиозная вражда (siyasi, sosyal ve dini husumet); 
нормальное функционирование национального и международного механизма 
(ulusal ve uluslararası düzenin sağlıklı işleyişi); миролюбивое и инклюзивное 
общество (barışçıl ve kapsayıcı toplumlar); кризисы и столкновения, 
питающиеся от враждебности düşmanlıklardan (beslenen gerilim ve çatışmalar); 
обучение посреднической деятельности, заточенное на тонкое восприятие 
культуры (kültürel hassasiyetlere duyarlı arabuluculuk eğitimi). 

Ödev 29. (опорная лексика) 
Yerleşik hayata geçmek (переходить к осёдлому образу жизни); klasik 

dönem savaşların temelini atmak (заложить основу войн классического 
периода); kendi ülkelerini tehlikeye atmak (подвергать свои страны опасности).  

Ödev 30. (опорная лексика) 
Terör örgütlerini kendi adına savaştırmak (использовать в войнах в своих 

целях террористические организации); yönetimleri zafiyete uğratmak (ослаблять 
руководство стран); yardakçı komşu hükümetler (пособнические правительства 
соседних стран); muhaliflerden alternatif hükümet kurmak (создавать 
альтернативное правительство из числа оппозиции); silahlandırılan muhalefet 
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(вооружённая оппозиция); iç savaş aşamasına geçmek (переходить к этапу 
ведения гражданской войны); dünyanın petrol zengini ülkeleri (страны мира, 
богатые запасами нефти); sığınma hakkı (право на убежище); silahlı iktidar 
mücadelesi (вооружённая борьба за власть); besleyip semirtmek (откармливать); 
süreç tıkandı (процесс забуксовал); radikalleşmeyle mücadele (борьба  
с радикализацией); katı tutum takınmak (занимать жёсткую позицию); terörizm 
felaketi için sonun başlangıcı (начало конца бедствия под названием 
«терроризм»); havadan, karadan ve denizden ablukaya almak (взять в блокаду  
с воздуха, суши и моря); ültimatom vermek (вручить ультиматум); Katar’ın 
yanında yer almak (встать на сторону Катара); Katar’ın tutumundan cesaret alan 
diğer İslam ülkeleri (воодушевлённые позицией Катара другие арабские 
страны); talimatı emir telakki etmek (истолковывать указание как приказ); devlet 
başkanlığından uzaklaştırmak (отстранить от руководства страной); yer altına 
çekilmek (уйти в подполье); IŞİD’in ana çekirdeğini oluşturmak (составлять ядро 
ИГИЛ3); taşeron terör örgütleri (управляемые террористические организации).  

Ödev 31. Aşağıdaki konular üzerinde sunum yapınız:  
1. Büyük veri (big data) nedir ve büyük verinin yapay zeka ile beraber 

ihtilafların ve arabuluculuğun analizinde rolü nedir?  
2. Vekalet savaşlarının şimdiki durumu ve bunların uluslararası ilişkiler 

üzerindeki etkisi. 
 

(1) Big Data Nedir? 
Günümüzde sıkça adını duymaya başladığımız Big Data (Büyük Veri), her ne 

kadar teknolojinin ilerlemesi ve kullanım alanlarının artması ile ortaya çıkmış bir 
kelime olarak görülse de, yıllardır içerisinde bulunduğumuz fakat gelişiminden pek 
haberdar olamadığımız bir olgudur.  

Büyük veri, yükselen teknolojiler ve tüketicilerin artan veri kullanım oranı 
paralelinde daha fazla çeşitlilik içeren veri kümesidir.  

Teknolojinin ilerlemesi ve internetin gelişmesi ile beraber günümüzde 
bilginin gücü de ön plana çıkıtı ve bununla beraber internet dünyasındaki bir çok 
olgu ‘Bilgi Çöplüğü’ olarak anılmaya başladı. Bu çöplükten anlamlı verilerin de 
çıkabileceğini düşünen yazılım şirketleri, AR-GE çalışmalarını bu anlamda 
yürüterek Big Data olarak isimlendirdiğimiz olguyu ortaya çıkarttılar. 

Big Data (Büyük Veri) olarak isimlendirdiğimiz bu olgu, diskte çok fazla yer 
kaplayan veri çağrışımı yapsa da aslında tam olarak böyle değil. Big Data, sosyal 
medya paylaşımları, fotoğraf arşivlerimiz, sürekli kayıt aldığımız ‘log’ dosyaları 
gibi farklı kaynaklardan elde ettiğimiz tüm bu verilerin anlamlı ve işlenebilir hale 
dönüştürülmüş biçimidir. 

Günümüzde veri tabanı uzmanları, aralarında ilişkilendirilen mevcut verileri 
ilişkisel veritabanlarında (relational databases) yapısal biçimde sınıflandırıyorlar. 
Şirket yöneticileri de bu veritabanlarında çalışan raporlama sistemleri aracılığıyla 
üretilen raporlar sayesinde kararlar alıyorlar. Fakat bu ilişkileri tam anlamıyla 
sağlayamayıp, sınıflandıramadığımız çok daha fazla veri kümeleri de mevcut. 
                                                 
3 Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. 

https://netvent.com/sosyal-medya-hakkinda-30-sasirtici-veri/
https://netvent.com/sosyal-medya-hakkinda-30-sasirtici-veri/
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Şimdiye kadar tüm bu bilgiler bilgi çöplüğü olarak isimlendiriliyordu, çünkü bu 
verinin kullandığımız veritabanlarında tutulması ve raporlama sistemlerinde 
kullanılması çok zordu. 

Yakın tarihe kadar mevcut veri, belirlenen sayısal ya da sözel 
kompartımanlarda, tasarlanmış tablolarda muhafaza edilmekteydi.  Ama artık, bir 
müşterinin facebook üzerindeki paylaşımlarını takip etmenin gerektiği durumlarda 
müşterinin resim, müzik ve video gibi verilerinde kullandığımız raporlama 
yazılımları ile ilişkilendirmenin zor olduğu veri tipleri dahil olmaktadır. Günümüzde 
artık, tüm bu verilerin kullanılması ihtiyaç haline geldi. Kısaca, amacımız bilgi 
çöplüğünden işimize yarayabilecek değerli veriler ortaya çıkarmak haline geldi. 

Big Data (Büyük Veri)’nin oluşumunda 5 bileşen vardır. Bu bileşenler 
sırasıyla; variety, velocity, volume, verification ve value. Genel olarak 5v şeklinde 
adlandırılmaktadır. 

Variety (Çeşitlilik): Üretilen veriler genel olarak yapısal olmadığı ve bir çok 
farklı ortamdan elde edilen veri formatlarından oluştukları için bütünleşik ve 
birbirlerine dönüştürülebiliyor olmaları gerekmektedir. 

Velocity (Hız): Big data üretimi her geçen gün hızına hız katmakta ve bu 
veriler saniyede inanılmaz boyutlara ulaşmaktadır. Hızlı büyüyen veri, o veriye 
muhtaç olan işlem sayısının ve çeşitliliğinin de aynı hızda artması sonucunu ortaya 
çıkartmaktadır ve hem yazılımsal hem de donanımsal olarak bu yoğunluğu 
kaldırabilmeliyiz. 

Volume (Veri Büyüklüğü): Büyük veri olarak isimlendirdiğimiz verilerimiz 
her geçen gün hızına hız katarak artıyor olabilir, haliyle gelecekteki durumlarımızı 
da ön plana koyarak ileride bu veri yığınları ile nasıl başa çıkacağımızı iyi 
düşünmemiz ve planlarımızı bu doğrultuda yapmamız gerekmektedir. 

Verification (Doğrulama): Bu kadar hızlı büyüyen verilerin akışı sırasında 
gelen verilerin güvenli olup olmadığını kontrol etmemiz gerektiği durumlarda da bir 
diğer veri bileşeni olarak Verification (Doğrulama) görülebilir. Bu veri doğru kişiler 
tarafından görülebilir veya saklı kalması gerekiyor olabilir. 

Value (Değer): Belki de en önemli katmanlardan bir tanesi de “Değer” 
katmanıdır, verilerimiz yukarıdaki veri bileşenlerinden filtrelendikten sonra büyük 
verinin üretimi ve işlenmesi katmanlarında elde edilen verilerin şirketimiz için artı 
değer sağlıyor olması gerekiyor. 

Günümüzde internetin çok fazla kişi tarafından kullanılması günlük 
hayatımızda aldığımız hizmetleri, internet üzerinden bulunan uygulama yazılımları 
aracılığı ile hızlı ve kolayca erişebiliyor olmamız nedeniyle ortaya çıkan yaygın 
kullanım, özellikle hizmet alanında satış sonrası müşteri memnuniyeti sağlamak 
için, son kullanıcının her türlü bilgisinin alınıp saklanmasına neden oldu. Saklanan 
bu verilerin büyüklüğünün sürekli artması Big Data kullanım gerekliliğini ortaya 
koydu. 

Son dönemlerde ortaya çıkan yeni yapı kısaca, kişiye özel hizmet 
sağlayabilmek için kişilerle ilgili çok fazla bireysel bilgi saklamak amaçlanmaktadır. 
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Big data kullanım alanları ile ilgili örnekler: 
• Firmaların müşterileri, malzeme tedarikçileri, şirket içerisindeki her 

türlü işlem ve ürünleri ile ilgili trilyonlarca bayt’lık veri toplamakta ve anlamlı 
raporlar üretilmektedir. 

• Sosyal medya paylaşımları sayesinde her gün milyarlarca kilobayt veri 
elde edilmektedir. 

• Günümüzde normal bir tüketicinin günlük yaşamında internette yaptığı 
haberleşme, arama, satın alma ve paylaşma türü işlemlerin yarattığı verilerin de 
tümü saklanmaktadır. 

• Twitter’de günlük işlenen veri boyutu: 7 terabyte’a yaklaşmakta ve 
günden güne artmaktadır. 

• Sağlık Kuruluşları; hastalarına yönelik bireysel ve kişiselleştirilmiş 
sağlık hizmetleri sağlayabilmek için, bireysel durumdaki verileri kendi sayısal 
ortamlarında depolamaktadırlar. 

• Bankalar, müşterileri ile ilgili sakladıkları bilgiler aracılığı ile 
kullanıcılarını tanıyan ve internet şubesinde o gün için hangi hizmeti aldığını bilen 
aynı zamanda ana sayfayı, menüleri en etkin hale getiren (kişiselleştirme 
uygulamaları), müşterilerine hatırlatmalar yapan, kişiselleştirilmiş arayüz deneyimi, 
zengin içerik ve sürekli hizmet sağlayan şube haline geldi. 

• İlaç depolarında yüz binlerce ilacın adını ve tam olarak nerede 
bulunduklarını, herhangi bir ilaca ulaşmak istediğimiz zaman yerini doğru bir 
şekilde bulabilmemizi sağlayan sistemlerin arkasında büyük veriler yatmaktadır. 

• Arama motorları sayesinde milyonlarca sayfa arasında en doğru ve en 
hızlı veriye ulaşabilmemiz için yine aynı şekilde arka taraftaki büyük veriler ve 
bunların anlamlı hale getirilmeleri yatmaktadır. 

Büyük verilerin depolanması ve işlenmesinin beraberinde ortaya çıkan en 
önemli sorun, bilişim sektöründeki gelişmelerin genelinde olduğu gibi, bireysel 
mahremiyetin korunmasıdır. Bu yönde de çalışmalar sürmekte ve konu bir uzmanlık 
dalı haline gelmektedir. 

Büyük veri çalışmaları ile aslında hedeflenen, şimdiye kadar kayıt altına 
alamadığımız verileri de kullanarak, online raporlamalar ile müşteri memnuniyetini 
arttırarak şirketimize değer ve akabinde tabii ki para kazandırmaktır. 

Big data çalışmalarının yaygınlaşmasıyla her gün yeni bir alanda 
kullanıldığını görüyoruz. Bu paralelde Pazarlama alanında “Big Data Pazarlaması” 
karşımıza çıkıyor. Veri odaklı pazarlamanın ülkemiz için yeni bir yaklaşım olmasına 
rağmen, Netvent sizlere big data üzerinden etkin pazarlama stratejileri geliştirmenizi 
sağlayacak hizmetler sunuyor. 

https://netvent.com/big-data-nedir/ 
(2) Vekalet savaşlarının şimdiki durumu ve bunların uluslararası 

ilişkiler üzerindeki etkisi 
Değişen savaş olgusunun yeni varyasyonu: Vekâlet savaşları 

21’inci yüzyıldan itibaren savaş olgusu sadece devletleri kapsayacak kadar 
dar anlamlı ve basit olan şeklinin dışına çıkmış, teknolojik gelişmeler paralelinde; 
savaşın tarafları, savaşlarda güdülen hedefler, savaş stratejileri ve en önemlisi 

https://netvent.com/kurumsal-sosyal-medya-hesaplarinin-yonetilmesinde-dikkat-edilmesi-gerekenler/
https://netvent.com/big-data-pazarlama/


148 
 

savaşın icrası farklı faktörlerin etkisiyle önemli değişimlere uğramıştır. Söz konusu 
farklı faktörler içerisinde yer alan devlet dışı aktörlerin savaşa müdahil olmasıyla, 
devletlerin tekelinden çıkan savaş olgusu “Vekâlet Savaşlarına” evrilmiştir. Soğuk 
Savaş döneminden itibaren ilk örnekleri görülen vekâlet savaşlarının, günümüzde 
Orta Doğu ve özellikle Suriye’deki çatışmalarda ABD tarafından en üst seviyede 
uygulandığı veya uygulanmaya çalışıldığı açık bir şekilde görülmektedir.  

IV. Nesil Savaşlar (Yeni Savaşlar) İçerisinde Vekâlet Savaşları 
IV. nesil savaşlar veya yeni savaşlar; hibrit savaş, özel savaşlar, üçüncü türle 

savaşlar, insanlar arası savaşlar ve postmodern savaşlar, şeklinde tanımlanmıştır. 
Yakın dönemde Dünya üzerinde yaşanan savaşlar incelendiğinde söz konusu 
savaşların geleneksel savaş sınırları dışına çıktığı görülmektedir. 11 Eylül 2001 
tarihinde ABD’ye yapılan saldırıların, devlet dışı bir aktör tarafından kendi kıtasında 
yapılması; küreselleşme ve teknolojik gelişmelerle birlikte devlet dışı aktörlerin de 
uluslararası güvenlik ortamında görünürlüğünü arttırmış, savaşın geleneksel 
varsayımlarını zayıflatmıştır. Böylece ulus devletlerin elindeki politik bir araç olan 
savaş kavramı değişmiş, devlet dışı aktörlerinde içine girdiği yeni bir döneminin 
başlangıcı olmuştur. Bu çerçevede yeni dönemde yapılan savaşların özellikleri şu 
şekilde sıralanabilir. 

* Yeni savaşlar devletler arası olmaktan ziyade iç savaş niteliğindedir, 
* Yeni savaşların genellikle başarısız/istikrarsız devletlerde ortaya çıktığı 

görülmektedir, 
* Özellikle küreselleşme sürecinde hızla genişleyen küresel rekabet kimi 

savaş lordlarını, illegal organize suç yapılarını ya da çok uluslu şirketleri 
başarısız/istikrarsız devletlerdeki çatışmaların fitilini tutuşturmaya 
yönlendirmektedir, 

* Yeni savaşlar siyasi ideolojilerden ziyade etnik ya da dini temele dayalı 
olarak ortaya çıkmaktadır, 

* Sivil kayıplarda ve yerinden edilmiş insanlar nedeniyle, düzensiz göçmen 
sayısında artış yaşanır, 

* Yeni savaşlarda hedef olarak kasten siviller seçilmekte ve siviller oldukça 
zarar görmektedir, 

* Kamu otoritesinin çökmesi ve bunun sonucunda siviller askere dönüşerek 
çatışmanın taraflarından biri haline gelmektedir, 

* Eski savaşlarda kontrollü şiddet söz konusu iken yeni savaşlarda şiddetin 
sınırı yoktur, 

* Yeni savaşlar “şiddet kullanma tekelinin” devletlerin elinde olmadığı yeni 
bir dönem anlamına gelmiştir, 

* Yeni savaşlarda savaşan kişilerle, sivil ayırımını yapabilmek oldukça zor bir 
durumdur, 

* Yeni savaşlarda savaşan kişiler, “savaşçı” olarak tanımlanmakta ve bu 
savaşçılar içinde çocuk, genç, yetişkin ayrımı yapılmadan her yaştan kişi yer 
almaktadır, 

* Yeni savaşlarda irrasyonalite ve barbarlık hâkimdir, 
* Yeni savaşların neredeyse tamamı “asimetrik savaş” niteliği taşımakta, 

terörizm ve gerilla savaşının bileşkesi niteliğindeki savaşlar ön plana çıkmaktadır. 
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Savaşın devletlerin, çıkarlarını korumak ve amaçlarını elde etmek için 
kullandıkları bir hak olarak tanımlanması uzunca müddet devam etmiştir. Bu dönem 
içerisinde önemli olan husus, savaşın yapılıp yapılmadığı değil, savaşın haklı olması 
durumudur.  

Geleneksel savaşların, devletler üzerindeki; ekonomik, sosyal, çevresel, 
psikolojik olumsuz etkileri nedeniyle devletler, dolaylı yollardan hasımlarını 
yıpratmak için farklı stratejiler uygulamaya başlamışlardır. Bu stratejiler 
incelendiğinde; devletler, hedef ülkede muhalif örgütler teşkil etmekte ve bu 
örgütler vasıtasıyla hedef ülkenin yönetimlerini zafiyete uğratmaya çalışmakta ya da 
kendi kurup yönettiği örgütlere karşı terörle mücadele adı altında hedef ülkeleri 
baskı altına almakta ve işgal etmektedir. Bu bağlamda, vekalet savaşlarını diğer 
savaş türlerinden ayıran en temel özellik planlamacı ve organize edici üst akıl aktör 
ile sahada savaşan aktörün farklı olmasıdır. Dolayısıyla vekâlet savaşları, devletlerin 
doğrudan sahadaki savaşan aktör olarak yer almadığı bir savaştır. Devletler bu 
noktada hedef ülkedeki; muhalif güçleri, terör örgütlerini veya farklı etnik kimlikleri 
kullanarak hedef ülke ile dolaylı olarak savaşmakta veya çatışmanın içerisinde yer 
almaktadır. 

Son dönemde de örgütler üzerinden gerçekleştirilen vekâlet savaşlarının yeni 
bir çeşidinin uygulamaya geçirildiği görülmektedir. 2013’ten itibaren Libya, Katar 
ve Venezuela’da uygulanan bu yöntemde, hedef ülkenin komşusu olan devletlerin 
yönlendirici devlet tarafından desteklenmesi ile hedef ülke baskı ve kuşatma altına 
alınmakta veya yönlendirici devlet tarafından, hedef ülkedeki muhaliflerden 
alternatif hükümet kurularak tanınmakta, daha sonra muhalif kesime, yönlendiren 
devlet tarafından siyasî, politik ve silah desteği verilerek hedef ülke iç savaşa 
sürüklenip devrilmeye çalışılmaktadır. 

Karşıt güçlerin doğrudan saldırmak yerine, terörizm ve yumuşak güç unsurları 
ile gayrinizami harp yöntemlerini kullanan üçüncü taraflar üzerinden mücadele 
biçimini ifade eden vekâlet savaşları, yeni küresel güvenlik ortamında devletlerin 
birbirleri ile mücadelede çok maliyetli olan konvansiyonel savaşlar yerine, dolaylı 
yoldan karşı tarafı yıpratmak amacıyla uyguladığı yöntemlerinden biri haline 
gelmiştir. Günümüzde teknolojik gelişmelere bağlı olarak gelişen bilişim 
teknolojisinin bütün olanaklarını kullanarak yapılan; siber savaş, etki odaklı savaş, 
hibrit savaş ve dördüncü nesil savaş gibi yöntemler vekalet savaşlarının bir parçası 
haline dönüşmüştür. Temel özelliği asimetrik yöntemlerin kullanılmasına dayanan 
bu savaşların araçları olarak terör örgütleri, radikal oluşumlar, hükümet dışı 
organizasyonlar, basın yayın organları, sosyal medya, siber saldırılar, beşinci kol 
faaliyetleri, lejyonerler, paramiliter gruplar kullanılmaktadır. Ayrıca, Afganistan, 
Irak, Somali ve Libya’da örnekleri görülen, genellikle emekli askerlerden kurulu; 
Blackwater, Wagner gibi özel askeri şirketlerde bulundukları ülkelerde güvenlik 
kisvesi altında; şirketin bağlı olduğu devletin desteklediği yerel güçlere eğitim 
faaliyetleri vermekte, bağlı olduğu devletin politikaları paralelinde hedef ülkeye 
karşı yerel muhalif güçlerle birlikte bilfiil çatışmalara girmekte ve bir çeşit vekâlet 
savaşı yürütmektedirler. 

“Vekâlet savaşlarının anlaşılmasında en iyi örnek olarak genellikle ABD-İran 
ilişkileri verilmektedir. Bu bağlamda konuyu İran ve ABD ilişkileri açısından 
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değerlendirecek olursak; İran, ABD’nin savaş kaynaklarının ve savaşma iradesi 
kırmak amacıyla stratejiler belirlemektedir. Örneğin; 2006 yılında Lübnan Savaşı 
esnasında Hizbullah’ın İsrail’e karşı kazandığı savaşın arkasında İran’ın olduğu 
söylenmektedir. Yine İran’ın özellikle 2005-2008 yılları arasında Irak’taki direnişi, 
İslam Devrimi Muhafızları Ordusu’na bağlı fakat dış operasyonlardan sorumlu olan 
Kudüs Ordusu’nun Iraklı direnişçilerin finansmanı, eğitimi ve silahlanmasına 
doğrudan katkıda bulunduğunu, Kudüs Ordusu subaylarının diplomat, işadamı veya 
turist kisvesiyle Irak’ta faaliyet gösterdiği Amerikalı yetkililer tarafından ileri 
sürülmüştür. ABD’nin Afganistan’da yürüttüğü operasyonlarda da, ABD’nin işini 
zorlaştırmaya ve bu ülkedeki güç gruplarını etkisi altına almaya yönelik İran’ın 
yoğun çaba sarf ettiği de sıklıkla belirtilmektedir. İran, Ortadoğu’da Şii ekseni 
yaratmak için Irak ve Suriye’de Şii milisleri örgütleyip bölgede İran’ın etkisini 
artırmaya çalışmaktadır. Bununla birlikte, son zamanlarda Afganistan hükûmeti, 
ABD ve Taliban arasında yürütülen üçlü müzakerelerdeki olumlu gidişatın, İran-
ABD arasındaki gerilim nedeniyle de sekteye uğrayabileceği ve bu bağlamda, 
hâlihazırda Suriye’de etkin ve İran’a bağlı Fatimiyyun Tugaylarının bir kısmının 
ABD güçleri ile çatışmak için Afganistan’a nakledilmesi de ABD için önemli bir 
risk ve ABD’nin işinin zorlaştırılması olarak gösterilmektedir. 

İran’daki iç istikrarı yıpratmak maksadıyla ABD tarafından, İran rejimine 
muhalif olan ve silahlı direniş sergileyen Kürdistan Özgür Hayat Partisi (PJAK), 
Cundullah ve Mujahedin-e Khalq (MEK) terör örgütlerinin de İran’da kendi 
başlarına hareket ettikleri de söylenemez. ABD tarafından, örtülü ödenekten, İran 
Rejimine muhalif bu üç örgüte 400 milyon Dolar’a yakın yardım yapıldığı 
belirtilmiştir. Kısaca ABD bölgede İran’a karşı etkin bir vekalet savaşı 
yürütmektedir. 

Vekalet savaşlarına bir başka örnek, 2013 tarihinde Ukrayna’da başlayan 
olaylar ve devamında yaşanan iç çatışmalar gösterilebilir. Ukrayna’da başlayan 
krizin hibrit savaş olarak tanımlanabilecek Kırım’ın ilhakıyla neticelenen boyutu 
hariç tutulmak suretiyle, Ukrayna’nın doğusunda yer alan Rusya ve Batılı devletler 
tarafından desteklenen farklı gruplar arasında gerçekleşen çatışmalar bir çeşit 
vekâlet savaşı olarak sürdürülmüştür. 

Tunus’ta başlayarak Orta Doğu ülkelerine doğru yayılan, Arap Baharı olarak 
adlandırılan halk hareketlerinin Suriye’ye sıçraması, sonrasında çıkan istikrarsızlık 
sonucu; Suriye Rejimi, rejim karşıtı gruplar ile devlet dışı aktörler arasında yaşanan 
ve halen devam eden çatışmalarda, vekâlet savaşları kapsamında 
değerlendirilmektedir. Suriye’de yaşanan ve bir insanlık dramına dönüşen olaylarda 
yer alan aktörler arasında; başta ABD ve Rusya Federasyonu olmak üzere İran ve 
Sudi Arabistan gibi bölgesel ve küresel çapta etkili ülkelerin, bölgede yer alan devlet 
dışı aktörleri kendi politikalarına uygun olarak yönlendirdikleri ve destekledikleri 
görülmektedir. 

Bu çerçevede, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği tarafından vekil 
aktör olarak kullanılan terör örgütleri, son on yılda ABD’li karar alıcılar için de 
oldukça kullanıma elverişli araçlar olarak görülmüştür. Barack Obama ve sonrasında 
göreve gelen Donald Trump döneminde ABD; ağırlıklı bir şekilde Kürdistan İşçi 
Partisi (PKK) ve onun Suriye kolu olan Demokratik Birlik Partisi (PYD) ile 
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PYD’nin silahlı kanadı olan YPG gibi terör örgütleriyle ittifak oluşturmuş, böl-
parçala-yönet politikasını daha etkin bir şekilde uygulayarak, söz konusu terör 
örgütlerini Irak ve Suriye’ye yönelik politikasında etkili bir biçimde kullanmaya 
başlamıştır. 2017 tarihli ABD Ulusal Güvenlik Strateji Belgesinde; Suriye ve Irak’ta 
baş gösteren istikrarsızlık sonucunda ortaya çıkan radikal terör örgütleri, dini 
referanslı terörist yapılar ile İran’ın ilişkisi olduğu ve bölgedeki küresel enerji 
piyasası başta olmak üzere uluslararası sistemi olumsuz etkilediği, ayrıca İran’ın 
nükleer silah üretmeye yönelik faaliyetleri nedeniyle, bölgedeki ABD politikalarına 
tehdit olarak görüldüğü, bu nedenle ABD tarafından destek verilen terör örgütleri ile 
müttefik devletlerin vekil aktör olarak kullanılarak bu tehditlerle mücadele edileceği 
belirtilmiştir. 

Ayrıca ABD Ortadoğu’da, Rusya, Türkiye ve İran gibi bölgede söz sahibi 
ülkelerin etkisini azaltmak, İsrail’in güvenliğini sağlamak ve ABD’nin bölgedeki 
politikasının, nüfusunun ve çıkarlarının sürdürülebilmesi amacıyla, Suriye’de PYD-
YPG terör örgütü, Irak’ta ise Barzani gibi aktörleri vekil aktör olarak kullanmak için 
desteklemekte ve bölgede ABD çıkarlarına uygun uydu bir devlet kurmak 
amacındadır. Böylelikle ABD, bölgede yaşanan çatışmalar içerisinde doğrudan yer 
almamakta, desteklediği aktörler üzerinden mezhep ve etnik temelli çatışmalar 
çıkartarak bölgeyi istikrarsızlaştırmaya sürüklemektedir. ABD’nin bölgede yer alan 
terör örgütleri ve diğer unsurlarla özellikle YPG’yle yaptığı işbirliği stratejik, 
politik, bölgesel durum ve şartların bir sonucudur. ABD’nin üst düzey yetkililerinin 
bazı açıklamalarında ise bu konu vurgulanarak “ABD’nin YPG ile ilişkilerini geçici, 
taktiksel” olarak değerlendirmişlerdir. 

https://www.defensehere.com/tr/makaleler/degisen-savas-olgusunun-yeni-
varyasyonu--vek-let-savaslari/142138 

Ödev 32. Dinleyerek Türkçe söyleyiniz: 
1. Birleşmiş Milletler Şartı, arabuluculuğu, uyuşmazlık ve çatışmaların 

barışçıl çözümü konusunda önemli bir araç olarak tanımlamaktadır. Arabuluculuğun 
devletlerarası ve devlet içi çatışmaları çözmek için etkili bir araç olduğu 
kanıtlanmıştır. 

2. Arabulucu aktörler, çatışmaların değişen karakteri ile başa çıkabilmek 
maksadıyla yaklaşımlarını ve kapasitelerini uyarlamaya devam etmektedirler. Bu 
çerçevede özellikle devlet içi çatışmaların da uluslararası ve bölgesel barış ve 
güvenlik için bir tehdit teşkil ettiğini kabul etmişlerdir. 

3. Oybirliğiyle kabul edilmiş bulunan 65/283 sayılı “Uyuşmazlıkların barışçıl 
çözümü, çatışmanın önlenmesi ve çözümünde arabuluculuğun rolünün 
güçlendirilmesi” başlıklı Genel Kurul kararı, arabuluculuğun giderek artan bir 
biçimde kullanılmasını takdirle karşılarken, arabuluculuk çabalarında uluslararası 
toplumun karşı karşıya olduğu güncel sorunları değerlendirmiş ve kilit aktörleri 
arabuluculuk kapasitelerini geliştirmeye çağırmıştır. 

4. Arabulucuların çalıştığı ortamın karmaşıklığını ve pek çok durumda 
arabulucuların çözmeleri mümkün olamayan sorunlar ve güçlüklerle karşılaştıkları 
kabul edilmektedir. 
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5. Her duruma farklı şekilde yaklaşılması gerekmekte olup, nihayetinde 
çatışma taraflarının siyasi iradesi başarı için belirleyici etken olmaktadır. 

6. Arabuluculuğun bütün esaslarına özen gösterilmesi süreçteki başarı 
ihtimalini yükseltebilecek, olası arabulucu hatalarını en aza indirgeyebilecek ve 
arabuluculuğa daha elverişli bir çevre oluşturulmasına yardım edebilecektir. 

(опорная лексика) 
Внутригосударственные и межгосударственные конфликты 

(devletlerarası ve devlet içi çatışmalar); Устав ООН (Birleşmiş Milletler Şartı); 
изменяющийся характер конфликтов (çatışmaların değişen karakteri); угроза 
международному и региональному миру и безопасности (uluslararası ve 
bölgesel barış ve güvenlik için tehdit); быть принятой на основании консенсуса 
(oybirliğiyle kabul edilmek); ключевые субъекты (kilit aktörler); насущные 
задачи, стоящие перед международным сообществом (toplumun karşı karşıya 
olduğu güncel sorunlar); сложность условий (ortamın karmaşıklığı); являться 
определяющей составляющей успеха (başarı için belirleyici etken); повысить 
шансы на успех (başarı ihtimalini yükseltmek); минимизировать вероятность 
ошибки посредника (arabulucu hatalarını en aza indirgemek). 

Ödev 33. Dinleyerek Rusça söyleyiniz:  
1. Существует ряд ключевых аспектов, которые необходимо учитывать 

при реализации посреднических мероприятий, в частности: надлежащая 
подготовка; наличие согласия сторон в конфликте; беспристрастность; 
инклюзивность; национальная ответственность за осуществление 
мероприятий; международное право и нормативная база; слаженность, 
координация и комплементарность посреднических усилий; качественные 
мирные соглашения. 

2. Надо рассмотреть потенциальные проблемы и дилеммы, с которыми 
приходится сталкиваться посредникам, и сформулировать ряд рекомендаций. 

3. Формирование и реализация ответственности могут потребовать 
укрепления переговорного потенциала одной или нескольких сторон в 
конфликте, а также гражданского общества и других вовлеченных сторон, что 
позволит им эффективно участвовать в процессе и обеспечит способность 
взаимодействовать по зачастую сложным вопросам. 

4. Действия международного сообщества, в том числе Организации 
Объединенных Наций, региональных, субрегиональных и других 
организаций, государств, неправительственных организаций, национальных и 
местных субъектов, оказывают влияние на посредничество, даже если степень 
их вовлеченности в конкретный процесс посредничества может 
варьироваться. 

5. Для обеспечения качества мирного соглашения в ходе переговоров и 
осуществления соглашения необходимо уделять внимание процессу, 
существу и институционализации механизмов, предусматривающих 
ненасильственное урегулирование конфликта и предотвращающих 
повторение насильственного конфликта. 
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6. Для устранения разногласий, которые могут возникнуть на этапе 
претворения в жизнь соглашений, в них (соглашениях) должны быть чётко 
определены условия их реализации, их сопровождения и урегулирования 
споров. 

7. В соглашениях должны предусматриваться эффективные механизмы 
урегулирования споров на различных уровнях, в том числе, в зависимости от 
обстоятельств, включающие местные и международные субъекты, с тем чтобы 
проблемы могли решаться по мере их возникновения до возможного 
обострения. 

(опорная лексика) 
Укреплять переговорный потенциал (müzakere yeteneklerini 

güçlendirmek); ненасильственное урегулирование конфликта (çatışmanın 
şiddete dayalı olmayan şekilde çözümlenmesi); институционализация 
механизмов (mekanizmaların kurumsallaşması); решение проблем по мере их 
возникновения (sorunların ortaya çıktıkça çözümlenmesi).  

Ödev 34. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak tercüme ediniz:  
Беспристрастность в посредничестве 

Беспристрастность является краеугольным камнем посредничества — 
если посреднический процесс расценивается как предвзятый, это может 
воспрепятствовать реальному прогрессу в урегулировании конфликта. 
Посредник должен уметь осуществлять сбалансированный процесс, в рамках 
которого всем субъектам будет обеспечено равное отношение, и не должен 
иметь материальной заинтересованности в результатах процесса. Для этого 
также необходимо, чтобы посредник был в состоянии общаться со всеми 
субъектами, имеющими отношение к урегулированию конфликта. 

Беспристрастность не является синонимом нейтралитета, поскольку 
посреднику, в особенности посреднику Организации Объединённых Наций, 
как правило, поручается отстаивание определённых универсальных 
принципов и ценностей и, возможно, приходится отчётливо разъяснять их 
сторонам. 

Для обеспечения беспристрастности посредники должны:  
— следить за тем, чтобы процесс и отношение к сторонам были 

справедливыми и сбалансированными, и стремиться демонстрировать такой 
подход, в том числе посредством эффективной коммуникативной стратегии; 

— быть транспарентными в отношениях со сторонами в конфликте  
в том, что касается законов и норм, регулирующих их участие в процессе; 

— не соглашаться на условия, определяющие поддержку со стороны 
внешних субъектов, если такие условия могут нанести ущерб 
беспристрастности процесса; 

— избегать ассоциирования с карательными мерами других субъектов  
в отношении сторон в конфликте и, насколько это возможно, сводить  
к минимуму публичную критику сторон, проводя при этом откровенный 
обмен мнениями в конфиденциальной обстановке; 
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— передавать полномочия другому посреднику или посреднической 
структуре, если у них возникает ощущение неспособности сохранить 
сбалансированный и беспристрастный подход. 

(опорная лексика) 
Önyargılı olarak algılanmak (расцениваться как предвзятый); dengeli süreç 

yürütmek (осуществлять сбалансированный процесс); sonuca ilişkin herhangi bir 
maddi çıkar (материальная заинтересованность в результатах процесса); etkin 
iletişim stratejisi yoluyla (посредством эффективной коммуникативной 
стратегии); faaliyetlerine rehberlik eden yasa ve normlar (законы и нормы, 
регулирующие их участие в процессе); çatışmalı taraflara karşı şeffaf olmak 
(быть транспарентными в отношениях со сторонами в конфликте); cezai 
müeyyideler (карательные меры); taraflara kamuoyu önünde yöneltilen eleştirileri 
mümkün olduğunca asgariye indirgemek (сводить к минимуму публичную 
критику сторон); görevi devretmek (передавать полномочия).  

Ödev 35. Türkçe karşılıkları veriniz:  
Переходить к осёдлому образу жизни (yerleşik hayata geçmek); заложить 

основу войн классического периода (klasik dönem savaşların temelini atmak); 
подвергать свои страны опасности (kendi ülkelerini tehlikeye atmak); 
использовать в войнах в своих целях террористические организации (terör 
örgütlerini kendi adına savaştırmak); ослаблять руководство стран (yönetimleri 
zafiyete uğratmak); пособнические правительства соседних стран (yardakçı 
komşu hükümetler); создавать альтернативное правительство из числа 
оппозиции (muhaliflerden alternatif hükümet kurmak); вооружённая оппозиция 
(silahlandırılan muhalefet); переходить к этапу ведения гражданской войны (iç 
savaş aşamasına geçmek); страны мира, богатые запасами нефти (dünyanın petrol 
zengini ülkeleri); право на убежище (sığınma hakkı); вооружённая борьба за 
власть (silahlı iktidar mücadelesi); откармливать (besleyip semirtmek); процесс 
забуксовал (süreç tıkandı); борьба с радикализацией (radikalleşmeyle mücadele); 
занимать жёсткую позицию (katı tutum takınmak); начало конца бедствия под 
название «терроризм» (terörizm felaketi için sonun başlangıcı); взять в блокаду с 
воздуха, суши и моря (havadan, karadan ve denizden ablukaya almak); вручить 
ультиматум (ültimatom vermek); встать на сторону Катара (Katar’ın yanında yer 
almak); воодушевлённые позицией Катара другие арабские страны (Katar’ın 
tutumundan cesaret alan diğer İslam ülkeleri); истолковывать указание как приказ 
(talimatı emir telakki etmek); отстранить от руководства страной (devlet 
başkanlığından uzaklaştırmak); уйти в подполье (yer altına çekilmek); составлять 
ядро ИГИЛ (IŞİD’in ana çekirdeğini oluşturmak); управляемые террористические 
организации (taşeron terör örgütleri); внутригосударственные и межгосудар-
ственные конфликты (devletlerarası ve devlet içi çatışmalar). 

Ödev 36. Aşağıdaki röportajda tercümanlık yapınız: 
Вопрос 1. Посредничество часто сосуществует наряду с содействием, 

оказанием добрых услуг и усилиями, направленными на стимулирование 
диалога. Для посредничества, однако, характерна своя собственная логика  
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и подходы, некоторые аспекты которых могут быть актуальны и для других 
методов мирного разрешения споров.  

Что вы можете сказать относительно логики посреднической 
деятельности? 

(Arabuluculuk çoğu kez kolaylaştırma, iyi niyet misyonları ve diyalog 
çabalarıyla birlikte var olmaktadır. Bununla birlikte arabuluculuğun, bazı veçheleri 
çatışmaların barışçıl çözümüne ilişkin diğer yaklaşımlarla bağlantılı olabilecek 
kendine has mantığı ve yaklaşımı bulunmaktadır). 

Ответ 1. (Посредничество — это процесс, посредством которого третья 
сторона оказывает помощь двум или более сторонам, с согласия последних,  
в деле предотвращения, регулирования или разрешения конфликта, помогая 
им с этой целью разработать взаимоприемлемые соглашения.  

Посредничество основывается на представлении о том, что при 
обеспечении надлежащих условий стороны конфликта смогут улучшить свои 
взаимоотношения и встать на путь сотрудничества.  

Итоги посреднических усилий могут быть ограничены по своей сфере 
охвата и распространяться только на какой-либо один конкретный вопрос, 
актуальный в деле сдерживания или регулирования конфликта, или же такая 
посредническая деятельность может охватывать широкий круг вопросов  
в рамках всеобъемлющего мирного соглашения). 

Вопрос 2. (Arabuluculuk, uygulanabilir bir süreç ve kalıcı bir sonuç için 
tarafların rızasının ciddi önem taşıdığı gönüllü bir çabadır. Taraflarla olan ilişkinin 
mahiyeti arabulucunun rolünü etkiler: arabulucuların genellikle usule ilişkin öneriler 
getirmek ve süreci yönetmek için önemli hareket alanları bulunmakta iken, esasa 
ilişkin öneriler çeşitlilik gösterir ve zaman içinde değişebilir). 

 Ответ 2. (Посредничество — это не ряд ситуативных дипломатических 
шагов, но деятельность, для которой, несмотря на гибкий подход, характерна 
определённая структура.  

Посредничество начинается с подготовительного этапа, когда 
посредник устанавливает контакты со сторонами в конфликте и другими 
заинтересованными лицами, и может включать неформальные «переговоры  
о переговорах», а также выходить за рамки подписания соглашений, даже если 
функции по содействию осуществлению подписанного соглашения могут 
лучшим образом выполняться другими сторонами). 

Вопрос 3. (Arabuluculuk bir ihtisas faaliyetidir. Mütehassıs bir yaklaşımla, 
arabulucular ve onların ekipleri, çatışmalı taraflar için tampon oluşturur, süreçte 
güven aşılar ve barışçıl bir çözümün erişilebilir olduğu inancını uyandırır. İyi bir 
arabulucu dinleyerek ve diyalog yoluyla fikir alışverişini teşvik eder, problem 
çözerek işbirliği ruhu oluşturur, müzakere eden tarafların güvenle müzakere 
edebilmeleri için yeterli fikir, bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlar ve toplumun 
farklı katmanlarından ilgili paydaşları dâhil etmek amacıyla süreci genişletir).  

Ответ 3. (Посредники достигают наибольших успехов в деле содействия 
договаривающимся сторонам в достижении соглашений, когда они хорошо 
информированы, тактичны и придерживаются сбалансированного подхода. 
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Для того чтобы посредничество было эффективным, требуется наличие 
благоприятных внешних условий; многие конфликты имеют важную 
региональную и международную составляющую. Действия других государств 
могут как поддержать достигнутое с помощью посредника решение, так  
и помешать его осуществлению. Посредник должен уметь противостоять 
внешнему давлению, избегать установки нереалистичных сроков и при этом 
стараться обеспечить поддержку своих посреднических усилий со стороны 
партнеров. В некоторых случаях способность посредника использовать для 
пользы дела как конструктивную, так и неконструктивную позицию других 
субъектов, может помочь в обеспечении приверженности сторон мирному 
процессу). 

Вопрос 4. (Mevcudiyeti gereği, arabuluculuk sürecinin, farklı gruplar içinde 
ve gruplar arasındaki güç dengeleri ve siyasi öngörüler üzerinde etkisi 
bulunmaktadır. Arabulucular ve uluslararası toplum, destek aktörleri olarak, 
arabuluculuk sürecinin hem olumlu hem de potansiyel olarak olumsuz etkilerine 
duyarlı olmalıdır). 

Ответ 4. (Посредники должны сохранять за собой право либо временно 
приостановить выполнение своих посреднических функций, либо совсем 
прекратить свою деятельность. Такое решение может быть оправдано, если 
посредник полагает, что стороны недобросовестно подходят к процессу 
переговоров, если вырабатываемое решение противоречит международным 
правовым обязательствам или если другие действующие лица манипулируют 
процессом и ограничивают посреднику пространство для манёвра.  

Однако при принятии такого важного политического решения 
необходимо тщательно взвесить как риски, связанные с отказом  
от выполнения функций посредника, так и преимущества, которые могут быть 
получены, если продолжать удерживать стороны за столом заведомо 
безуспешных переговоров и одновременно искать альтернативные способы 
мирного разрешения спора). 

Вопрос 5. (Arasıra arabuluculuğa bazı durumlarda krizi çözmektense saf 
arabuluculuk için baş vurulduğu fikrine ulaşılabilir. Bu durumda sözde en iyi 
niyetlerle yapılsa dahi verimli olmamakla kalmayıp arasıra tehlikeli de olmaktadır 
çünkü krizi başka yollardan çözmek için önemli ve değerli vakit kaybedilmiş oluyor.  

Yani nasıl düşünüyorsunuz, bir kriz halinde ne olursa olsun arabuluculuğa baş 
vurmak gereği var mı?) 

Иногда складывается впечатление, что в некоторых случаях 
посредничество осуществляется не для решения конфликта, а лишь для самого 
посредничества. В этой ситуации ведение посреднической деятельности, даже 
когда прикрываются самыми благими намерениями, не только непродуктивно, 
но даже иногда и опасно, так как теряется очень важное и драгоценное время 
для решения конфликта другими путями.  

Так как Вы всё-таки думаете, нужно ли в условиях конфликта вести 
посредническую деятельность, несмотря ни на что? 
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Ответ 5. (Посредническая деятельность возможна не во всех 
конфликтах. Существует ряд признаков того, что посредничество может 
оказаться эффективным в данной конкретной ситуации.  

Прежде всего — и это самое главное, — основные стороны в конфликте 
должны быть открыты для переговоров, направленных на урегулирование 
конфликта;  

во-вторых, кандидатура посредника должна быть принята сторонами, и 
посредник должен пользоваться доверием и широкой поддержкой;  

и, в-третьих, необходим всеобщий консенсус на региональном и 
международном уровнях для поддержки посреднического процесса.  

Когда процесс посредничества затруднен, могут потребоваться другие 
усилия для сдерживания конфликта или облегчения страданий людей. Однако 
необходимо постоянно следить за развитием ситуации, чтобы вовремя 
заметить появляющиеся возможности для посредничества и воспользоваться 
такими возможностями). 

(опорная лексика) 
Содействие (kolaylaştırma); оказание добрых услуг (iyi niyet misyonları); 

своя собственная логика (kendine has mantık); аспекты подходов (yaklaşımların 
veçheleri); деятельность добровольного характера (gönüllü çaba); иметь 
ключевое значение (ciddi önem taşımak); надежный результат (kalıcı sonuç); 
жизнеспособный процесс (uygulanabilir süreç); природа взаимоотношений 
между сторонами (taraflar arasında olan ilişkilerin mahiyeti); процедурные 
предложения (usule ilişkin öneriler); предложения по существу (esasa ilişkin 
öneriler); предотвращение, регулирование или разрешение конфликта 
(çatışmanın önlenmesi, yönetilmesi ya da çözülmesi); разрабатывать 
взаимоприемлемые соглашения (karşılıklı kabul edilebilir mutabakatlar 
geliştirmek); улучшить свои взаимоотношения и встать на путь сотрудничества 
(ilişkilerini geliştirmek ve işbirliğine gitmek); широкий круг вопросов в рамках 
всеобъемлющего мирного соглашения (kapsamlı barış anlaşmasıyla geniş 
yelpazedeki meseleler); ряд ситуативных дипломатических шагов (önceden 
tasarlanmamış / ad hoc diplomatik faaliyetler dizisi); деятельность, для которой 
характерна определённая структура (yapılandırılmış faaliyet); неформальные 
«переговоры о переговорах» (gayri resmi “görüşmeler hakkında görüşmeler”); 
выходить за рамки подписания соглашений (anlaşmanın imzalanmasının ötesine 
geçmek); функция по содействию осуществлению подписанного соглашения 
(imzalanmış olan anlaşmanın uygulanmasını kolaylaştırma işlevi); 
специализированная деятельность (ihtisas faaliyeti); действовать 
профессиональным образом (mütehassıs yaklaşım kullanmak); выполнять роль 
буфера для сторон в конфликте (çatışmalı taraflar için tampon oluşturmak); 
внушать уверенность в успех процесса (süreçte güven aşılamak); поощрять дух 
сотрудничества в процессе поиска решений (problem çözerek işbirliği ruhu 
oluşturmak); чувствовать себя уверенно при проведении переговоров (güvenle 
müzakere edebilmek); достаточно знаний, информации и навыков (yeterli fikir, 
bilgi ve beceri); расширять сферу охвата (süreci genişletmek); заинтересованные 
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лица из разных сегментов общества (toplumun farklı katmanlarından ilgili 
paydaşları); региональная и международная составляющая (bölgesel ve 
uluslararası boyut); противостоять внешнему давлению (dış baskılara karşı 
direnmek); избегать установки нереалистичных сроков (gerçekçi olmayan zaman 
sınırlamalarından kaçınmak); использовать как конструктивную, так и 
неконструктивную позицию других субъектов (diğer aktörlerin öne sürdüğü 
teşvik veya engelleri kullanmak); приверженность сторон мирному процессу 
(tarafların barış sürecine olan bağlılıkları); в силу самого своего существования 
(mevcudiyeti gereği); баланс сил и политические расчёты внутри участвующих 
в конфликте групп и между такими группами (çatışma tarafı gruplar içinde ve 
gruplar arasındaki güç dengeleri ve siyasi öngörüler); выполняя свою роль по 
оказанию помощи (destek aktörleri olarak); как положительные, так и 
потенциально отрицательные последствия посреднической деятельности 
(arabuluculuk sürecinin hem olumlu hem de potansiyel olarak olumsuz etkileri); 
отдавать себе отчёт о чём-л. (-e duyarlı olmak); недобросовестно подходить к 
процессу переговоров (görüşmeleri kötü niyetle sürdürmek); противоречить 
международным правовым обязательствам (uluslararası yasal yükümlülüklere 
aykırı olmak); манипулировать процессом (süreci aksatmak); ограничивать 
пространство для манёвра (hareket alanını sınırlamak); удерживать стороны за 
столом (tarafları masada tutmak); взвешивать риски (riskleri hesaba katmak); 
альтернативные способы мирного разрешения спора (çatışmanın barışçıl 
çözümü için alternatif araçlar); быть открытым для переговоров (müzakere etme 
çabalarına açık olmak); всеобщий консенсус на региональном и международном 
уровнях (bölgesel ve uluslararası düzeyde genel mutabakat); облегчать страдания 
(mağduriyet hafifletmek); заметить появляющиеся возможности для 
посредничества (olası arabuluculuk fırsatlarını tespit etmek).  

Ödev 37. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Устав ООН (Birleşmiş Milletler Şartı); изменяющийся характер 

конфликта (çatışmaların değişen karakteri); угроза международному и 
региональному миру и безопасности (uluslararası ve bölgesel barış ve güvenlik 
için tehdit); быть принятой на основании консенсуса (oybirliğiyle kabul 
edilmek); ключевые субъекты (kilit aktörler); насущные задачи, стоящие перед 
международным сообществом (toplumun karşı karşıya olduğu güncel sorunlar); 
сложность условий (ortamın karmaşıklığı); являться определяющей 
составляющей успеха (başarı için belirleyici etken); повысить шансы на успех 
(başarı ihtimalini yükseltmek); минимизировать вероятность ошибки 
посредника (arabulucu hatalarını en aza indirgemek); укреплять переговорный 
потенциал (müzakere yeteneklerini güçlendirmek); ненасильственное 
урегулирование конфликта (çatışmanın şiddete dayalı olmayan şekilde 
çözümlenmesi); институционализация механизмов (mekanizmaların 
kurumsallaşması); решение проблем по мере их возникновения (sorunların ortaya 
çıktıkça çözümlenmesi); расцениваться как предвзятый (önyargılı olarak 
algılanmak); осуществлять сбалансированный процесс (dengeli süreç yürütmek); 
материальная заинтересованность в результатах процесса (sonuca ilişkin herhangi 
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bir maddi çıkar); посредством эффективной коммуникативной стратегии (etkin 
iletişim stratejisi yoluyla); законы и нормы, регулирующие их участие в процессе 
(faaliyetlerine rehberlik eden yasa ve normlar); быть транспарентными в 
отношениях со сторонами в конфликте (çatışmalı taraflara karşı şeffaf olmak); 
карательные меры (cezai müeyyideler); сводить к минимуму публичную критику 
сторон (taraflara kamuoyu önünde yöneltilen eleştirileri mümkün olduğunca asgariye 
indirgemek); передавать полномочия (görevi devretmek). 

Ödev 38. Rusçaya çeviriniz: 
Ключевые аспекты посреднической деятельности:  

надлежащая подготовка 
Ответственные и заслуживающие доверия посреднические усилия 

требуют хорошей подготовки. Подготовленность предполагает наличие у 
самого посредника требуемых знаний и навыков, а также наличие сплочённой 
команды специалистов и необходимой политической, финансовой и 
административной поддержки со стороны оказывающей посреднические 
услуги структуры. 

Не предопределяя заранее результаты, подготовленность предполагает 
разработку стратегий для различных этапов посреднического процесса 
(предпереговорного этапа, этапа переговоров и этапа осуществления) на 
основании комплексного анализа конфликта и выявления заинтересованных 
сторон, включая изучение ранее предпринимавшихся посреднических усилий. 
Поскольку посреднический процесс никогда не бывает линейным и не все 
элементы этого процесса полностью поддаются контролю, необходимы 
гибкие стратегии, позволяющие реагировать в изменяющихся условиях. 

Надлежащая подготовка позволяет посреднику осуществлять 
руководство посредническим процессом и контроль за ним, укреплять (где это 
необходимо) переговорный потенциал сторон в конфликте и других 
заинтересованных лиц, помогать им в достижении соглашений и 
активизировать поддержку осуществления таких соглашений (в том числе со 
стороны международных субъектов). Хорошо подготовленный и 
пользующийся поддержкой посредник способен обеспечить реалистичность 
ожиданий, не допускать затягивания процесса, избегая при этом решений «на 
скорую руку», и эффективно реагировать на открывающиеся возможности и 
возникающие проблемы в процессе посредничества в целом. 

Обеспечение надлежащей подготовки — это прежде всего обязанность 
государств или организаций, стремящихся играть роль посредника. Такие 
субъекты должны быть готовы: 

— выделить надлежащие ресурсы для обеспечения оперативного 
реагирования и постоянной поддержки посреднического процесса, включая 
постоянное кадровое обеспечение среднесрочных и долгосрочных 
мероприятий; 

— выбрать компетентного посредника, обладающего необходимым 
опытом, навыками, знаниями и пониманием культурных особенностей 
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применительно к конкретной конфликтной ситуации. Посредник должен быть 
человеком твердых моральных принципов, и его суждения должны 
восприниматься как объективные, беспристрастные и заслуживающие 
доверия. Посредник должен обладать достаточным авторитетом 
применительно к данной конфликтной ситуации, и его кандидатура должна 
быть приемлемой для сторон в конфликте. Некоторые споры требуют 
деликатного вмешательства, в то время как для урегулирования других — 
требуются мероприятия, вызывающие больший резонанс; 

— предоставить в помощь посреднику группу специалистов, в 
частности экспертов в области планирования посреднических мероприятий, 
страновых/региональных специалистов, советников по правовым вопросам, а 
также обеспечить ему материально-техническую, административную 
поддержку и безопасность. По мере необходимости следует задействовать 
экспертов по конкретным вопросам; 

— проводить анализ конфликта и регулярные внутренние оценки 
процесса с целью внесения необходимых корректировок в стратегии оказания 
посреднических услуг; 

— обеспечить необходимую подготовку, вводный инструктаж и 
обучение для посредников и членов их команды. Все члены посреднической 
группы должны понимать значение гендерных факторов в своей 
соответствующей профессиональной области; 

— обеспечить сбалансированную представленность мужчин и женщин 
в составе посреднических групп. Это также послужит положительным 
примером для сторон в отношении состава их делегаций. 

(опорная лексика) 
Güvenilir arabuluculuk çabaları (заслуживающие доверия посреднические 

усилия); uyum içinde çalışan bir uzman ekibi (сплочённая команда 
специалистов); kapsamlı çatışma analizi (комплексный анализ конфликта); 
paydaş haritalaması (выявление заинтересованных сторон); müzakere öncesi, 
müzakere ve uygulama aşamaları (предпереговорный этап, этап переговоров и 
этап осуществления); düz hattı izlemek (носить линейный характер); değişen 
şartlara cevap vermek (реагировать в изменяющихся условиях); çatışmanın 
taraflarının ve diğer paydaşların müzakere kapasitesini güçlendirmek (укреплять 
переговорный потенциал сторон в конфликте и других заинтересованных 
лиц); gerekli olması halinde (где это необходимо); uluslararası aktörler 
(международные субъекты); ivedilik bilincini korumak (не допускать 
затягивания процесса); anlık çözümlerden kaçınmak (избегать решений «на 
скорую руку»); ortaya çıkan fırsatlara etkin bir şekilde cevap vermek (эффективно 
реагировать на открывающиеся возможности); orta ve uzun vadeli taahütler için 
sürekli olarak personel görevlendirilmesi (кадровое обеспечение среднесрочных 
и долгосрочных мероприятий); kaynak tahsis etmek (выделять ресурсы); 
deneyime, maharete, bilgiye ve kültürel duyarlılığa sahip olan (обладающий 
опытом, навыками, знаниями и пониманием культурных особенностей); yetkin 
arabulucu (компетентный посредник); dürüst insan (человек твердых 
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моральных принципов); kıdem seviyesine ve ağırlığa sahip olmak (обладать 
достаточным авторитетом); uyuşmazlıkların ketumiyetle ele alınması 
(деликатное вмешательство в споры); lojistik, idari ve güvenlik desteği 
(материально-техническая, административная поддержка и безопасность); 
ülke/bölge uzmanları (страновые/региональные специалисты); hukuk 
danışmanları (советники по правовым вопросам); sürecin düzenli iç 
değerlendirmeleri (регулярные внутренние оценки процесса); gereken 
değişiklikleri yapmak (вносить необходимых корректировки); işe dahil etme 
(вводный инструктаж); uzmanlık alanı (профессиональная область); cinsiyet 
boyutu (гендерный фактор); erkek ve kadın dengesi (сбалансированная 
представленность мужчин и женщин).  

Ödev 39. Rusça karşılıkları veriniz: 
Çatışmalı tarafların rızası (согласие сторон в конфликте); gönüllü olarak 

yürütülen süreç (добровольный процесс); iyi niyet temelinde müzakerede 
bulunmak (проводить добросовестные переговоры); arabuluculuk sürecinin 
bütünlüğü, güvenlik ve gizlilik (объективность и транспарентность 
посреднического процесса, безопасность и конфиденциальность); 
arabulucunun kabul edilebilirliği (приемлемость кандидатуры посредника); 
siyasi, ideolojik veya psikolojik mülahazalar (соображения политического, 
идеологического или психологического характера); egemenliklerine yönelik bir 
tehdit veya dış müdahale olarak algılamak (расценивать как угрозу своему 
суверенитету или как вмешательство извне); çok aktörlü çatışma (конфликт с 
большим числом участников); aşamalı olarak rıza vermek (давать согласие 
поэтапно); arka kanallar vasıtasıyla (по неофициальным каналам); açık bir 
şekilde veya daha gayri resmi bir şekilde (в явной форме или менее официальным 
образом); daha sarih hale gelmek (стать более определённым); ayrılan bazı 
gruplar (некоторые отколовшиеся группы); süreci rayından çıkarmak (подрывать 
процесс); ortak anlayış yaratmak (приходить к общему пониманию); muhtemel 
arabuluculuk çabalarına ilişkin resmi görevler (официальные мандаты, 
касающиеся потенциальных посреднических усилий); uygulanabilir 
arabuluculuk süreci (жизнеспособный посреднический процесс); rıza tabanını 
genişletmek (расширять базу согласия); başlangıçta sınırlı olan arabuluculuk 
sürecinin muhtemel etkisinin değerlendirilmesi (оценка возможных последствий 
первоначально ограниченного посреднического процесса); nabız yoklamak 
(прощупывать почву); muhtemel korku ve güvensizlikler (возможные страхи и 
тревоги); yerel ve topluluk temelli aktör veya örgütler (субъекты или 
организации, действующие на местах и базирующиеся в общинах); çatışmalı 
taraflara erişimi olan (имеющий доступ к сторонам в конфликте); arabuluculuğun 
kullanımını teşvik etmek (стимулировать использование механизма 
посредничества); tutarlı, şeffaf ve tarafsız olmak (быть последовательными, 
транспарентными и беспристрастными); gizliliğe saygı göstermek (соблюдать 
конфиденциальность); çatışmalı tarafları sürece geri döndürmek (вернуть в 
процесс стороны в конфликте). 
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Ödev 40. Türkçe özetleyerek yorumlayınız: 
Arabuluculuk, etkili olabilmesi için çatışmalı tarafların rızasının gerektiği, 

gönüllü olarak yürütülen bir süreçtir. Rıza olmaksızın tarafların iyi niyet temelinde 
müzakerede bulunması veya arabuluculuk sürecine bağlı kalması muhtemel değildir. 

Bir dizi husus çatışmalı tarafların arabuluculuğa rıza gösterip 
göstermediklerini etkileyebilmektedir. Arabulucunun ve arabulucu unsurun kabul 
edilebilirliğinin yanı sıra, arabuluculuk sürecinin bütünlüğü, güvenlik ve gizlilik 
tarafların rızasını elde etmede önemli unsurlardır.  

Ancak, çatışmanın dinamikleri belirleyici bir faktör olup, tarafların 
arabuluculuğa rıza gösterip göstermedikleri, siyasi amaçlara askeri yollarla 
ulaşılmasına duydukları ilgi, siyasi, ideolojik veya psikolojik mülahazalar veya 
harici aktörlerin faaliyetleri vasıtasıyla şekillenebilir.  

Bazı hallerde, taraflar arabuluculuğu anlamadıkları ve arabuluculuğu 
egemenliklerine yönelik bir tehdit veya dış müdahale olarak algıladıkları için de 
arabuluculuk girişimlerini reddedebilirler. Çok aktörlü bir çatışmada, çatışmalı 
tarafların tümü değil de bir kısmı arabuluculuğa rıza göstererek arabulucuyu bir 
arabuluculuk sürecini başlatmak için kısmi rıza gibi zor bir durumla karşı karşıya 
bırakabilirler. Buna ilaveten, rızanın gösterildiği durumlarda bile, bu her zaman 
arabuluculuk sürecine tam olarak bağlı olunması anlamına gelmeyebilir. 

Rıza bazı durumlarda, daha kapsamlı bir arabuluculuk sürecinin kabul 
edilmesinden önce başlangıçta belirli konuların tartışılması ile sınırlı olacak şekilde 
aşamalı olarak verilebilir. Rıza açık bir şekilde veya daha gayri resmi bir şekilde 
(arka kanallar vasıtasıyla) iletilebilir. Rızanın belli belirsiz ifade edilmesi sürece 
yönelik güvenin artmasıyla birlikte daha sarih bir hale gelebilir. 

Rıza, verilmesinin ardından, özellikle bir taraf içindeki ayrılıkların söz konusu 
olması durumunda, geri çekilebilir. Silahlı veya siyasi gruplar kendi içlerinde küçük 
gruplara bölünüp, müzakere süreci üzerinde yeni baskılar oluşturabilirler. Ayrılan 
bazı gruplar arabuluculuktan tümüyle çekilebilir ve söz konusu süreci rayından 
çıkarmanın yollarını arayabilirler. 

Arabulucuların, arabulucunun rolü ve arabuluculuğun temel kurallarına 
ilişkin olarak çatışmalı taraflar ile ortak bir anlayış yaratması gerekmektedir. Bu 
anlayış muhtemel arabuluculuk çabalarına ilişkin resmi görevlerden veya taraflarla 
varılan gayri resmi düzenlemelerden etkilenebilir. Bunlara dayalı olarak, 
arabulucular: 

— Uygulanabilir bir arabuluculuk sürecinin başlaması için kimin rızasının 
gerekli olduğunu anlamalıdır. Çatışmanın taraflarından sadece bazıları 
arabuluculuğa rıza gösterme hususunda mutabakata varmışlarsa, arabulucunun rıza 
gösteren taraflarla yakın ilişkiler kurması ve kademeli olarak rıza tabanını 
genişletmesi gerekebilir. Bu tür bir “yeterli rıza” hükmü farklı destek gruplarının 
analizine ve başlangıçta sınırlı olan bir arabuluculuk sürecinin muhtemel etkisinin 
değerlendirilmesine, bunların yanı sıra hariç tutulan tarafların süreci rayından 
çıkarma potansiyeline dayalı olmalıdır. 

— Arabuluculuk için saha yaratmalı ve arabuluculuğun iyi anlaşılmasını 
sağlamak için rızayı geliştirmelidir. Gayri resmi temaslar tam bir arabuluculuk 
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sürecine bağlı olmaksızın tarafların nabız yoklamasına imkân tanımaktadır; bu 
muhtemel korku ve güvensizliklerin ele alınmasına yardımcı olur. 

— Arabuluculuğun kullanımını teşvik etmek için kadın grupları da dâhil 
olmak üzere yerel ve topluluk temelli aktör veya örgütlerin yanı sıra çatışmalı 
taraflara erişimi ve onlarla ilişkileri olan dış aktörler ile yakın ilişkiler kurmalıdırlar. 

— Çatışmalı taraflar ve arabulucu ile çatışmalı taraflar arasındaki ve aynı 
zamanda arabuluculuk sürecine duyulan güveni arttırtmak için farklı aşamalarda 
güven arttırıcı önlemler kullanmalıdırlar. 

— Arabuluculuk sürecini yönetirken tutarlı, şeffaf ve tarafsız olmalı ve 
gizliliğe saygı göstermelidirler. 

— Çatışmalı tarafları sürece geri döndürmeye ve bunların destekçileri veya 
üçüncü taraflar üzerindeki baskıdan uygun şekilde yararlanmaya çalışırken, sürecin 
yeterli rızaya sahip olup olmadığını düzenli olarak değerlendirmeli ve arabuluculuk 
süresince rızada meydana gelecek değişiklikler için hazırlıklı olmalıdırlar. 

Ödev 41. Türkçeye çeviriniz:  
Kapsayıcılık 

Kapsayıcılık, çatışmalı tarafların ve paydaşların görüş ve ihtiyaçlarının temsil 
edildiği ve arabuluculuk süreci ile sonucuna dahil edildiği kapsam ve biçimi ifade 
etmektedir. Kapsayıcı bir sürecin, çatışmanın temel sebeplerini tanımlaması ve ele 
alması ve nüfusun etkilenen kesimlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlaması 
daha muhtemeldir. Kapsayıcılık, barış anlaşmasının ve uygulanmasının meşruiyetini 
ve ulusal aidiyetini de arttırır. Bunun yanı sıra, dışlanmış aktörlerin süreci zayıflatma 
ihtimalini azaltır. Kapsayıcı bir süreç, tüm paydaşların doğrudan resmi müzakerelere 
iştirak etmesi anlamına gelmemekte, ancak çatışmalı taraflar ve diğer paydaşlar 
arasındaki etkileşimi kolaylaştırmakta ve sürece tüm bakış açılarını dâhil etmek 
üzere mekanizmalar yaratmaktadır. 

Çatışmalı tarafların, daha geniş bir kitle nezdinde meşruiyet sahibi olduğu 
veya bu kitleyi temsil ettiği varsayılamaz. Yalnızca silahlı grupları içeren 
arabuluculuk çabaları, şiddetin ödüllendirildiği işaretini verebilir. Bu, toplumun 
diğer kesimlerinde alınganlık yaratmanın yanı sıra, başkalarını da müzakere 
masasında yer alabilmek için silahlanmaya teşvik edebilir. Sivil toplum aktörleri, 
barış sürecinin meşruiyetini arttırmada ciddi rol oynayabilirler ve muhtemel önemli 
müttefiklerdir. Kadın liderler ve kadın grupları toplum düzeyinde uzlaştırmada 
genellikle etkilidirler ve bu bağlamda yüksek düzeyli arabuluculuk süreciyle daha 
güç lü bir şekilde ilintili olmalıdırlar. Ancak, sivil toplumdan ve diğer paydaşlardan 
gelen desteğe de kesin gözüyle bakılamaz, zira bu aktörlerden bazıları sert tutumlara 
sahip olabilir ve arabuluculuğa karşı çıkabilirler. 

Kapsayıcı bir süreç planlarken, arabulucular birçok sınamayla karşı karşıya 
kalmaktadırlar. Çatışmalı tarafların tümünün arabuluculuk faaliyetine dahil olmak 
istemeyecekleri veya yalnızca kısmi bir süreci mümkün kılacak şekilde, müzakere 
yapmak için yeterli tutarlılık düzeyine sahip olmadıkları durumlar sözkonusu 
olabilir. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama emirleri, 
yaptırım rejimleri, ulusal ve uluslararası terörle mücadele politikaları da çatışmalı 
taraflardan bazılarının arabuluculuk sürecine hangi şekilde dâhil olduğunu 
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etkilemektedir. Arabulucular, sürecin ilgili yasal sınırlandırmalara uygunluğunu 
temin etmenin yanı sıra arabuluculuk için temin ettikleri alanı ve tüm aktörlerle bağ 
kurma becerisini de korumalıdır. 

Süreci diğer paydaşlara genişletmeye çalışırken, arabulucular, genellikle 
sürece hangi farklı aktörlerin nasıl ve ne zaman dâhil edildiklerini belirlemeye 
çalışan çatışmalı taraflardan kaynaklanan kısıtlamalarla da karşı karşıya kalabilirler. 
Bazı durumlarda, örneğin ateşkesleri müzakere ederken özellikle de tarafların siyasi 
olarak korunmasız olduklarını hissettiği durumlarda veya güvenlikleri tehlike 
düştüğü takdirde, çatışmalı taraflarla süreci hızlı bir şekilde ilerletmek için daha özel 
bir diyaloga ihtiyaç duyulabilir. Arabulucuların çatışmalı tarafların rahatlık düzeyini 
ölçmeleri ve katılımı genişletmenin değeri konusunda onları ikna etmeleri 
gerekmektedir. Ayrıca müzakerelerin gizliliğini korumak ile şeffaf bir sürece sahip 
olmayı da dengelemek zorundadırlar. 

Arabulucular, kapsayıcılık ve etkinlik arasındaki olası gerginlikle baş etmek 
zorundadırlar. Arabuluculuk süreçleri, istişare tabanı genişlediğinde ve/veya farklı 
düzeylerde aktörlerle bağ kurmak için çoklu forumlar kullanıldığında, daha 
karmaşık hale gelmektedir (ve aşırı yüklenmiş olabilmektedir). Bunun yanı sıra, 
kolayca tanımlanamayan veya tam bir liderlikten yoksun çıkar gruplarıyla, örneğin 
toplumsal hareketler ve gençlik gruplarıyla bağ kurmak zor olabilmektedir. Bu tür 
meseleler, sürecin paydaş haritalamasının, planlamasının ve yönetiminin değerini 
artırmaktadır. 

Ödev 42. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Содействие (kolaylaştırma); оказание добрых услуг (iyi niyet misyonları); 

своя собственная логика (kendine has mantık); аспекты подходов (yaklaşımların 
veçheleri); деятельность добровольного характера (gönüllü çaba); иметь 
ключевое значение (ciddi önem taşımak); надежный результат (kalıcı sonuç); 
жизнеспособный процесс (uygulanabilir süreç); природа взаимоотношений 
между сторонами (taraflar arasında olan ilişkilerin mahiyeti); процедурные 
предложения (usule ilişkin öneriler); предложения по существу (esasa ilişkin 
öneriler); предотвращение, регулирование или разрешение конфликта 
(çatışmayı önlemek, yönetmek ya da çözmek); разрабатывать взаимоприемлемые 
соглашения (karşılıklı kabul edilebilir mutabakatlar geliştirmek); улучшить свои 
взаимоотношения и встать на путь сотрудничества (ilişkilerini geliştirmek ve 
işbirliğine gitmek); широкий круг вопросов в рамках всеобъемлющего мирного 
соглашения (kapsamlı barış anlaşmasıyla geniş yelpazedeki meseleler); ряд 
ситуативных дипломатических шагов (önceden tasarlanmamış / ad hoc 
diplomatik faaliyetler dizisi); деятельность, для которой характерна 
определённая структура (yapılandırılmış girişim); неформальные «переговоры 
о переговорах» (gayrı resmi “görüşmeler hakkında görüşmeler”); выходить за 
рамки подписания соглашений (anlaşmanın imzalanmasının ötesine geçmek); 
функция по содействию осуществлению подписанного соглашения (anlaşmanın 
uygulanmasını kolaylaştırma işlevi); специализированная деятельность (ihtisas 
faaliyeti); действовать профессиональным образом (mütehassıs yaklaşım 
kullanmak); выполнять роль буфера для сторон в конфликте (çatışmalı taraflar için 
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tampon oluşturmak); внушать уверенность в успех процесса (süreçte güven 
aşılamak); поощрять дух сотрудничества в процессе поиска решений (problem 
çözerek işbirliği ruhu oluşturmak); чувствовать себя уверенно при проведении 
переговоров (güvenle müzakere edebilmek). 

Ödev 43. Türkçe söyleyiniz:  
1. Çözümler, zorla dayatılamazken, arabulucular çatışma konularını çözüme 

kavuşturmak için fikir üretmede yardımcı olabilirler. 
2. Uluslararası aktörlerin arabuluculuk girişimine verdiği uyumlu destek ve 

çatışmanın taraflarına istikrarlı şekilde bilgi aktarılması, arabuluculuğa elverişli bir 
ortam oluşturulmasındaki diğer önemli hususlardır. 

3. Konuyla ilgilenen Devletler ve diğerleri arabuluculuk içinde doğrudan yer 
almayabilirler. Bununla birlikte, yine de süreç üzerinde etkileri olabilir. 

4. İki ya da daha fazla kuruluşu içeren arabuluculuk girişimleri, tek bir öncü 
arabulucusu bulunan ilgili kuruluşlar tarafından verilecek tutarlı bir yetkilendirmeye 
dayalı olmalıdır. 

5. Bir arabuluculuk sürecinin akışı boyunca, ateşkesler ya da görüşmelerin 
doğasıyla ilgili usul anlaşmaları gibi daha dar kapsamlı anlaşmalardan daha geniş 
kapsamlı barış anlaşmalarına kadar değişen farklı anlaşma türlerine ulaşılır. 

6. Barış anlaşmaları şiddete son vermeli ve sürdürülebilir barış, adalet, 
güvenlik ve uzlaşmaya ulaşılması için bir zemin sağlamalıdır. 

7. Anlaşmalar, uygulama aşamasında müzakere edilmeyi gerektirecek 
anlaşmazlık konularının sınırlandırılması amacıyla, olabildiğince kesin olmalıdır. 

(опорная лексика) 
Навязывать решения извне (çözümleri zorla dayatmak); вырабатывать 

идеи (fikir üretmek); слаженная поддержка (uyumlu destek); создание 
благоприятных условий (elverişli ortam oluşturmak); мандат, предоставленный 
соответствующими структурами (ilgili kuruluşlar tarafından verilecek tutarlı 
yetkilendirme); процедурные соглашения (usul anlaşmaları); достижение 
прочного мира, справедливости, безопасности и примирения (sürdürülebilir 
barış, adalet, güvenlik ve uzlaşmaya ulaşılması); на этапе осуществления 
(uygulama aşamasında).  

Ödev 44. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak tercüme ediniz: 
Международное право и нормативная база 

Посредничество осуществляется в рамках нормативно-правовой базы, 
которая может приводить к различным последствиям для разных посредников. 
Посредники проводят свою работу на основе мандатов, которыми их наделяет 
назначающая структура, и в рамках параметров, установленных с учётом 
правил и положений этой структуры. Таким образом, посредники 
Организации Объединенных Наций работают в рамках Устава Организации 
Объединенных Наций, соответствующих резолюций Совета Безопасности  
и Генеральной Ассамблеи и правил и положений Организации. 

Посредники также проводят свою работу в рамках, формируемых 
нормами международного права, которые регулируют каждую конкретную 
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ситуацию, в первую очередь, положениями международных и региональных 
конвенций, нормами международного гуманитарного права, прав человека, 
прав беженцев и международного уголовного права, в том числе,  
в соответствующих случаях, Римского статута Международного уголовного 
суда. Помимо непреложных юридических обязательств на посреднический 
процесс влияют нормативные ожидания, например, применительно  
к правосудию, истине и примирению, вовлечению в процесс гражданского 
общества, а также расширению прав и возможностей и участию женщин  
в процессе. 

Соблюдение принципов международного права и соответствующих 
норм способствует укреплению легитимности процесса и прочности мирного 
соглашения. Их соблюдение также помогает мобилизовать международную 
поддержку в интересах осуществления. Вместе с тем поддерживать баланс 
между требованиями сторон в конфликте и нормативно-правовой базой может 
оказаться непростой задачей. Посредникам зачастую приходится в срочном 
порядке решать задачу прекращения насилия в условиях, когда очевидна 
необходимость бороться с нарушениями прав человека и другими 
международными преступлениями. Может не быть единого применимого 
права для всех сторон в конфликте, или они могут понимать его по-разному. 
Кроме того, несмотря на рост международного консенсуса в отношении 
некоторых норм, не все из них в равной степени применимы в различных 
национальных контекстах, и даже в одном обществе могут существовать 
различные толкования. 

Посредники должны получать информацию и быть осведомлены  
о применимом международном праве и нормативной базе, а также должны: 

— четко представлять свой мандат и следовать ему и юридическим 
параметрам, применимым к их работе;  

— следить за тем, чтобы стороны понимали требования и ограничения 
применимых конвенций и норм международного права; 

— обеспечивать последовательность коммуникации со сторонами  
в конфликте и другими вовлеченными сторонами по правовым вопросам  
и нормативным ожиданиям, что особенно важно в тех случаях, где идет 
процесс совместно возглавляемого ими совместного посредничества; 

— четко понимать, что они не могут поддерживать мирные соглашения, 
которые предусматривают амнистию виновных в геноциде, преступлениях 
против человечности, военных преступлениях или грубых нарушениях прав 
человека, в том числе в сексуальном и гендерном насилии; 

— в ситуациях немеждународного вооруженного конфликта может 
допускаться, а зачастую и поощряться амнистия виновных в других 
преступлениях, в том числе политических, включая государственную измену 
и мятеж; 

— выявлять в контакте со сторонами в конфликте и другими 
вовлеченными сторонами возможности выбора момента и последователь-
ности применения судебных и внесудебных подходов к преступлениям, 
совершенным во время конфликта; 
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— сбалансированно реализовывать необходимость соблюдения 
международных норм, открыто не играя при этом пропагандистскую роль; 

— содействовать доступу партнеров и субъектов гражданского 
общества к непосредственному взаимодействию со сторонами в конфликте  
и другими вовлеченными сторонами по вопросам применимых норм. 

(опорная лексика) 
Normatif ve yasal çerçeveler (в рамках нормативно-правовой базы); bu 

kuruluşların kuralları ile düzenlemeleri (правила и положения этой структуры); 
belirlenen parametreler içerisinde (в рамках установленных параметров); küresel 
ve bölgesel sözleşmeler (международные и региональные конвенции); sürecin 
meşruiyeti ve barış anlaşmasının kalıcılığı (легитимность процесса и прочность 
мирного соглашения); uluslararası suçlar (международные преступления); 
uluslararası mutabakat (международный консенсус); farklı yorumlar (различные 
толкования); yasal parametreler (юридические параметры); soykırım (геноцид); 
vatana ihanet (государственная измена); isyan (мятеж); hukuki ve hukuki olmayan 
yaklaşımlar (судебные и внесудебные подходы).  

Ödev 45. “Vizyon” sözcüğünün kavramsal özünü inceleyerek Rusçaya 
tercüme ediniz:  

1. Dar vizyonlu siyasiler (недальновидные политики). 2. Stratejik vizyon 
(стратегическое видение). 3. Geçmişe ilişkin vizyon (связанное с прошлым 
мышление). 4. Geleceğe ilişkin vizyon (подход, связанный с обозримым 
будущим). 5. Türkiye’nin bölgesel güç vizyonu (восприятие Турции как 
региональной державы). 6. Komşularla sıfır problem ve barış vizyonu 
(миролюбивая политика по принципу «ноль проблем с соседями»). 7. Büyük 
devlet vizyonu (восприятие как супердержавы). 8. Bizim vizyonumuz (наша 
политика). 9. Uzun vadeli vizyon ile (в долгосрочной перспективе). 10. Vizyonu 
güçlü ülke (устойчивая страна, страна с сильной позицией). 11. ... için önemli 
vizyon sunmak (предложить / создать важную платформу / основу для ...).  
12. Vizyon ve inancını eşit şekilde paylaşmak (полностью разделять позицию и 
свою уверенность). 13. Geniş siyasi vizyona sahip olmak (демонстрировать / иметь 
широкое видение политических процессов). 14. İki liderin vizyonunu mercek altına 
almak (пристально рассмотреть позиции обоих лидеров). 15. Vizyon oluşturmak 
(сформировать позицию, подходы). 16. 2023 vizyonu (стратегия 2023). 

(опорная лексика) 
Önümüzü tıkamak (закрыть нам путь); ellerinden gelen çabayı artlarına 

koymamak (навредить всеми возможными средствами); çok sayıda önyargı, mit 
ve efsane (большое количество предубеждений, мифов и легенд); günümüz 
gerçekleriyle ilgili algı (восприятие нынешних реалий); yeni dış politika açılım 
süreci (процесс, обеспечивающий новый прорыв во внешней политике); faal 
siyasi destek (активная политическая поддержка); çok daha güzel yarınlara doğru 
yürümek (идти в направлении более прекрасного будущего); Minsk 
mutabakatına titizlikle riayet etmek (неукоснительно следовать минским 
соглашениям).  
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Ödev 46. Dinleyerek Rusça söyleyiniz: 
1. Vizyon projesi (проект будущего). 2. Aynı vizyonu paylaşmak (разделять 

подходы). 3. Ortak gelecek vizyonu doğrultusunda (в рамках политики общего 
будущего). 4. Barışçıl vizyon (миролюбивая политика). 5. 2053 ve 2071 
vizyonlarını oluşturma ve hayata geçirme vazifesi (задача по формированию  
и реализации стратегий 2053 и 2071). 6. Erdoğan’ın vizyonu (стратегия 
Эрдогана). 7. Dış politikamızın ve stratejik vizyonumuzun öncüleri (авангард 
нашей внешней политики и нашего стратегического мышления). / Dış 
politikada aktif rol biçen bu vizyon (данное мышление, которое формирует 
активную позицию во внешней политике). / Vizyon dahilinde (в рамках 
мышления). 8. Yeni vizyona ihtiyacı olmak (нуждаться в новом мышлении).  
9. Vizyon birliği (единство взглядов). 10. Vizyon noktasında (в вопросе 
стратегии), vitrin noktasında (по внешним параметрам).  

(опорная лексика) 
Kamu yatırımı (государственные инвестиции); “stratejik ilişki” seviyesine 

yükselmek (подняться до уровня стратегических отношений); ‘kazan kazan’ 
anlayışıyla gelişen ilişkiler (отношения, развивающиеся на основе принципа 
взаимной выгоды); Bir Kuşak ve bir Yol girişimi (инициатива «Один пояс — 
один путь»); ticaret savaşları (торговые войны); sokak olayları (уличные 
столкновения); Türkiye’yi üç kıtanın enerji ve ticaret merkezine dönüştürmek 
(сделать Турцию энергетическим и торговым центром (хабом) трёх 
континентов); Türkiye’nin aydınlık geleceğine inanmak (верить в светлое 
будущее Турции); huzurlu kalple sizlere emanet etmek (со спокойным сердцем 
вверять вам); doğurganlık oranının düşmesi (падение уровня рождаемости); 
Avrupa ülkelerine has sorunla karşı karşıya kalmak (столкнуться с проблемой, 
присущей европейским странам); ülkemizin ileriye dönük hedefleriyle uyumlu 
olarak (соотносясь с перспективными целями нашей страны).  

Ödev 47. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Достаточно знаний, информации и навыков (yeterli fikir, bilgi ve beceri); 

расширять сферу охвата (süreci genişletmek); заинтересованные лица из разных 
сегментов общества (toplumun farklı katmanlarından ilgili paydaşları); 
региональная и международная составляющая (bölgesel ve uluslararası boyut); 
противостоять внешнему давлению (dış baskılara karşı direnmek); избегать 
установки нереалистичных сроков (gerçekçi olmayan zaman sınırlamalarından 
kaçınmak); использовать как конструктивную, так и неконструктивную 
позицию других субъектов (diğer aktörlerin öne sürdüğü teşvik veya engeller); 
приверженность сторон мирному процессу (tarafların barış sürecine olan 
bağlılıkları); в силу самого своего существования (mevcudiyeti gereği); баланс 
сил и политические расчёты внутри участвующих в конфликте групп и между 
такими группами (farklı gruplar içinde ve gruplar arasındaki güç dengeleri ve siyasi 
öngörüler); выполняя свою роль по оказанию помощи (destek aktörleri olarak); 
как положительные, так и потенциально отрицательные последствия 
посреднической деятельности (arabuluculuk sürecinin hem olumlu hem de 
potansiyel olarak olumsuz etkileri); отдавать себе отчёт о чём-л. (-e duyarlı 
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olmak); недобросовестно подходить к процессу переговоров (görüşmeleri kötü 
niyetle sürdürmek); противоречить международным правовым обязательствам 
(yasal yükümlülüklere aykırı olmak); манипулировать процессом (süreci 
aksatmak); ограничивать пространство для манёвра (hareket alanını sınırlamak); 
удерживать стороны за столом (tarafları masada tutmak); взвешивать риски 
(riskleri hesaba katmak); альтернативные способы мирного разрешения спора 
(çatışmanın barışçıl çözümü için alternatif araçlar); быть открытым для 
переговоров (müzakere etme çabalarına açık olmak); всеобщий консенсус на 
региональном и международном уровнях (bölgesel ve uluslararası düzeyde genel 
mutabakat); облегчать страдания (mağduriyet hafifletmek); заметить 
появляющиеся возможности для посредничества (olası arabuluculuk fırsatlarını 
tespit etmek); заслуживающие доверия посреднические усилия (güvenilir 
arabuluculuk çabaları). 

Ödev 49. (опорная лексика) 
Dış saldırıların püskürtülmesi (отражение внешней агрессии); ortak 

yaklaşım üzerine inşa edilmek (строиться на общем подходе); sınırötesi organize 
suçlarla mücadele (борьба с транснациональной, трансграничной 
организованной преступностью); uyuşturucu trafiği (наркотрафик); silah 
kaçakçılığı (контрабанда оружия); olağanüstü durumların önüne geçilmesi 
(предотвращение чрезвычайных ситуаций); hızlı müdahale (оперативное 
вмешательство); çağımızın realiteleri (реалии нашего времени); kaçak göçle 
mücadele (борьба с незаконной миграцией); sınır güvenliğinin korunması 
(защита безопасности границ); sabit klişelerin dışına çıkamamak (быть не в 
состоянии выйти за рамки стереотипов); Rusya Federasyonu’nun stratejik 
nükleer güçleri (стратегические ядерные силы Российской Федерации); insan 
ticareti (торговля людьми); gözlemci sıfatıyla (в качестве наблюдателя); gün 
geçtikçe tırmanan tehdit halini almak (постепенно становиться усиливающейся 
угрозой); deniz korsanlığı (морское пиратство).  

Ödev 50. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Сплочённая команда специалистов (uyum içinde çalışan bir uzman ekibi); 

комплексный анализ конфликта (kapsamlı çatışma analizi); выявление 
заинтересованных сторон (paydaş haritalaması); предпереговорный этап, этап 
переговоров и этап осуществления (müzakere öncesi, müzakere ve uygulama 
aşamaları); носить линейный характер (düz hattı izlemek); реагировать  
в изменяющихся условиях (değişen şartlara cevap verebilmek); укреплять 
переговорный потенциал сторон в конфликте и других заинтересованных лиц 
(çatışmanın taraflarının ve diğer paydaşların müzakere kapasitesini güçlendirmek); 
где это необходимо (gerekli olması halinde); международные субъекты 
(uluslararası aktörler); не допускать затягивания процесса (ivedilik bilincini 
korumak); избегать решений «на скорую руку» (anlık çözümlerden kaçınmak); 
эффективно реагировать на открывающиеся возможности (ortaya çıkan 
fırsatlara etkin bir şekilde cevap vermek); кадровое обеспечение среднесрочных 
и долгосрочных мероприятий (orta ve uzun vadeli taahütler için sürekli olarak 
personel görevlendirilmesi); выделять ресурсы (kaynak tahsis etmek); 
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обладающий необходимым опытом, навыками, знаниями и пониманием 
культурных особенностей (deneyime, maharete, bilgiye ve kültürel duyarlılığa 
sahip olan); компетентный посредник (yetkin arabulucu); человек твердых 
моральных принципов (dürüst insan); обладать достаточным авторитетом 
(kıdem seviyesine ve ağırlığa sahip olmak); деликатное вмешательство в споры 
(uyuşmazlıkların ketumiyetle ele alınması); материально-техническая, 
административная поддержка и безопасность (lojistik, idari ve güvenlik desteği); 
страновые/региональные специалисты (ülke/bölge uzmanları); советники  
по правовым вопросам (hukuk danışmanları); регулярные внутренние оценки 
процесса (sürecin düzenli iç değerlendirmeleri); вносить необходимые 
корректировки (gereken değişiklikleri yapmak); вводный инструктаж (işe dahil 
etme); профессиональная область (uzmanlık alanı); гендерный фактор (cinsiyet 
boyutu); сбалансированная представленность мужчин и женщин (erkek ve 
kadın dengesi). 

Ödev 51. Rusça karşılıkları veriniz: 
Örgütün operasyonel kapasitesinin genişletilmesi (расширение 

оперативных возможностей организации); kollektif silahlı güçlerin muharebe 
eğitimi, koordinasyonu ve hareketliliği (боевая подготовка, слаженность  
и мобильность коллективных сил); barışı koruma kapasitesinin güçlendirilmesi 
(наращивание миротворческого потенциала); askeri siyasi durumun 
değerlendirilmesi ve tahmini (анализ и прогнозирование военно-политической 
обстановки); KGAÖ Kriz Müdahale Merkezi (центр кризисного реагирования 
ОДКБ); operasyonel bilgilerin alışverişi (обмен оперативными сведениями); 
uyuşturucu kaçakçılığı (незаконный оборот наркотиков); KGAÖ’nün 
güncelleştirilmiş uyuşturucu karşıtı stratejisi (актуализированная 
антинаркотическая стратегия ОДКБ); tüm ilgili devletler (все заинтересованные 
государства); geniş kapsamlı kolektif güvenlik sistemi (всеобъемлющая система 
коллективной безопасности); bölgesel askeri birlikler (региональные 
группировки сил и средств); Acil Müdahale Gücü (силы оперативного 
реагирования); KGAÖ Hava Kuvvetleri (Коллективные авиационные силы); 
Orta Asya Bölgesi Acil Müdahale Kolektif Gücü (Коллективные силы быстрого 
развертывания Центрально-Азиатского региона); kriz durumlarına acil 
müdahale sistemi (система оперативного реагирования на кризисные 
ситуации); tabii afetler ve teknolojik felaketlerden kaynaklanan acil durumlar 
(чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера); terörist 
toplamak için kullanılan kanalların kesilmesine yönelik operasyonel önleyici 
çalışmalar (оперативно-профилактические мероприятия по перекрытию 
каналов вербовки); KGAÖ devletlerinde terör örgütlerinin altyapılarını etkisiz hale 
getirme (нейтрализация ресурсной базы террористических организаций  
на пространстве ОДКБ); operasyona katılan ülkelerin milli karargahları 
(национальные штабы по проведению операции); KGAÖ Barış Güçlerinin 
BM’nin barışı koruma faaliyetine entegrasyonunu sağlayan Yol Haritası (Дорожная 
карта по встраиванию Миротворческих сил ОДКБ в систему миротворческой 
деятельности ООН); Tacikistan Afganistan sınırının güçlendirilmesini amaçlayan 
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program (целевая программа по укреплению таджикско-афганской границы); 
Tacikistan Afganistan sınırına yakın bölgelerdeki gerginliğin azaltılmasına yönelik 
(alınan) bazı tedbirler (комплекс мер, направленный на снижение 
напряжённости в таджикско-афганском приграничье); tehditlere ve meydan 
okumalara karşı koyma (противодействие вызовам и угрозам); ilgili kuruluşlar 
(заинтересованные организации); BM çatısı altındaki terör karşıtı (anti-terörist) 
koalisyon (антитеррористическая коалиция под эгидой ООН); üye ülkeleri dış 
saldırılara karşı korumak (защитить государства-члены от агрессии извне); 
ülkelerimizi çeşitli tehdit ve meydan okumalara karşı koruyacak şekilde 
düzenlenmek (отвечать всем требованиям для того, чтобы действительно 
обезопасить наши государства от различного рода вызовов и угроз); dış 
politika konusunda istişareler yapmak (внешнеполитические консультации); bazı 
NATO ülkelerinin yanlış anlamaları (непонимание со стороны отдельных членов 
блока НАТО); üye ülkelerin Hava Kuvvetlerine ait uçakların yurt dışı uçuşlarını 
düzenlemek (организовать международные полёты авиации вооружённых сил 
государств — членов организации); KGAÖ’nün faaliyeti geçerliliğini (haklılığını) 
gösteriyor (деятельность Организации Договора о коллективной безопасности 
оправдывает себя); KGAÖ ve BDT’nin çıkar alanları dahilinde hava ve füze 
savunmasının kurulması (организация противовоздушной и противоракетной 
обороны в рамках интересов ОДКБ и СНГ); askeri güvenlik alanındaki 
tehditlerin ve meydan okumaların değerlendirilmesi (анализ вызовов и угроз 
военной безопасности). 

Ödev 52. (опорная лексика) 
Dönem başkanlığını üstlenen Rusya (Россия, которая приняла временное 

председательство); barış gücü altyapısının güçlendirilmesi (укрепление 
инфраструктуры миротворческих сил); terör ile mücadelede kazandığımız 
tecrübeyi paylaşmak (делиться опытом, который мы приобрели в борьбе  
с терроризмом); aile fotoğrafı çektirmek (провести совместное 
фотографирование); KGAÖ üyesi ülkelerin liderleri (лидеры стран — участниц 
ОДКБ); uluslararası ve bölgesel güvenlik sorunlarını masaya yatırmak (вынести на 
обсуждение вопросы международной и региональной безопасности); bilgi 
güvenliği alanındaki tehditlere karşı mücadele mekanizmalarının iyileştirilmesi 
(совершенствование механизмов борьбы с вызовами в сфере информационной 
безопасности); Rusya’nın güvenlik ve istikrara sağladığı katkıyı takdir etmek 
(приветствовать вклад России в обеспечение безопасности и стабильности); 
‘arkadaş çevresini’ genişletmek (расширять круг друзей).  

Ödev 53. (опорная лексика) 
Расширение оперативных возможностей организации (örgütün 

operasyonel kapasitesinin genişletilmesi); боевая подготовка, слаженность и 
мобильность коллективных сил (kollektif silahlı güçlerin muharebe eğitimi, 
koordinasyonu ve hareketliliği); наращивание миротворческого потенциала 
(barışı koruma kapasitesinin güçlendirilmesi); анализ и прогнозирование военно-
политической обстановки (askeri siyasi durumun değerlendirilmesi ve tahmini); 
центр кризисного реагирования ОДКБ (KGAÖ Kriz Müdahale Merkezi); обмен 
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оперативными сведениями (operasyonel bilgilerin alışverişi); незаконный 
оборот наркотиков (uyuşturucu kaçakçılığı); актуализированная 
антинаркотическая стратегия ОДКБ (KGAÖ’nün güncelleştirilmiş uyuşturucu 
karşıtı stratejisi); все заинтересованные государства (tüm ilgili devletler).  

Ödev 54. (опорная лексика) 
Всеобъемлющая система коллективной безопасности (geniş kapsamlı 

kolektif güvenlik sistemi); региональные группировки сил и средств (bölgesel 
askeri birlikler); силы оперативного реагирования (Acil Müdahale Gücü); 
Коллективные авиационные силы (KGAÖ Hava Kuvvetleri); Коллективные 
силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (Orta Asya 
Bölgesi Acil Müdahale Kolektif Gücü); система оперативного реагирования  
на кризисные ситуации (kriz durumlarına acil müdahale sistemi); чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера (tabii afetler ve teknolojik 
felaketlerden kaynaklanan acil durumlar); оперативно-профилактические 
мероприятия по перекрытию каналов вербовки (terörist toplamak için kullanılan 
kanalların kesilmesine yönelik operasyonel önleyici çalışmalar); нейтрализация 
ресурсной базы террористических организаций на пространстве ОДКБ (KGAÖ 
devletlerinde terör örgütlerinin altyapılarını etkisiz hale getirme); национальные 
штабы по проведению операции (operasyona katılan ülkelerin milli karargahları); 
Дорожная карта по встраиванию Миротворческих сил ОДКБ в систему 
миротворческой деятельности ООН (KGAÖ Barış Güçlerinin BM’nin barışı 
koruma faaliyetine entegrasyonunu sağlayan Yol Haritası); целевая программа по 
укреплению таджикско-афганской границы (Tacikistan Afganistan sınırının 
güçlendirilmesini amaçlayan program); комплекс мер, направленных  
на снижение напряжённости в таджикско-афганском приграничье (Tacikistan 
Afganistan sınırına yakın bölgelerdeki gerginliğin azaltılmasına yönelik (alınan) 
bazı tedbirler); противодействие вызовам и угрозам (tehditlere ve meydan 
okumalara karşı koyma); заинтересованные организации (ilgili kuruluşlar); 
антитеррористическая коалиция под эгидой ООН (BM çatısı altındaki terör 
karşıtı (anti-terörist) koalisyon).  

Ödev 55. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Отражение внешней агрессии (dış saldırıların püskürtülmesi); строиться 

на общем подходе (ortak yaklaşım üzerine inşa edilmek); борьба  
с транснациональной (трансграничной) организованной преступностью 
(sınırötesi organize suçlarla mücadele); наркотрафик (uyuşturucu trafiği); 
контрабанда (незаконный оборот) оружия (silah kaçakçılığı); предотвращение 
чрезвычайных ситуаций (olağanüstü durumların önüne geçilmesi); оперативное 
вмешательство (hızlı müdahale); реалии нашего времени (çağımızın realiteleri); 
борьба с незаконной миграцией (kaçak göçle mücadele); защита безопасности 
границ (sınır güvenliğinin korunması); быть не в состоянии выйти за рамки 
стереотипов (sabit klişelerin dışına çıkamamak); стратегические ядерные силы 
Российской Федерации (Rusya Federasyonu’nun stratejik nükleer güçleri); 
торговля людьми (insan ticareti); в качестве наблюдателя (gözlemci sıfatıyla); 
постепенно становиться усиливающейся угрозой (gün geçtikçe tırmanan tehdit 
halini almak); морское пиратство (deniz korsanlığı); Россия, которая приняла 
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временное председательство (dönem başkanlığını üstlenen Rusya); укрепление 
инфраструктуры миротворческих сил (barış gücü altyapısının güçlendirilmesi); 
делиться опытом, который мы приобрели в борьбе с терроризмом (terör ile 
mücadelede kazandığımız tecrübeyi paylaşmak); провести совместное 
фотографирование (aile fotoğrafı çektirmek); лидеры стран — участниц ОДКБ 
(KGAÖ üyesi ülkelerin liderleri); вынести на обсуждение вопросы 
международной и региональной безопасности (uluslararası ve bölgesel güvenlik 
sorunlarını masaya yatırmak); совершенствование механизмов борьбы  
с вызовами в сфере информационной безопасности (bilgi güvenliği alanındaki 
tehditlere karşı mücadele mekanizmalarının iyileştirilmesi); приветствовать вклад 
России в обеспечение безопасности и стабильности (Rusya’nın güvenlik ve 
istikrara sağladığı katkıyı takdir etmek); расширять круг друзей (‘arkadaş 
çevresini’ genişletmek). 

Ödev 56. (опорная лексика) 
Защитить государства-члены от агрессии извне (üye ülkeleri dış saldırılara 

karşı korumak); отвечать всем требованиям для того, чтобы действительно 
обезопасить наши государства от различного рода вызовов и угроз 
(ülkelerimizi çeşitli tehdit ve meydan okumalara karşı koruyacak şekilde 
düzenlenmek); внешнеполитические консультации (dış politika konusunda 
istişareler yapmak); непонимание со стороны отдельных членов блока НАТО 
(bazı NATO ülkelerinin yanlış anlamaları); организовать международные полёты 
авиации вооружённых сил государств — членов организации (üye ülkelerin 
Hava Kuvvetlerine ait uçakların yurt dışı uçuşlarını düzenlemek); деятельность 
Организации Договора о коллективной безопасности оправдывает себя 
(KGAÖ’nün faaliyeti geçerliliğini (haklılığını) gösteriyor); организация 
противовоздушной и противоракетной обороны в рамках интересов ОДКБ 
и СНГ (KGAÖ ve BDT’nin çıkar alanları dahilinde hava ve füze savunmasının 
kurulması); анализ вызовов и угроз военной безопасности (askeri güvenlik 
alanındaki tehditlerin ve meydan okumaların değerlendirilmesi).  

Ödev 57. (опорная лексика) 
İki ülkeyi birleşmeye zorlamak (принуждать две страны к объединению); 

savaşı tetiklemek (провоцировать войну); tehdit olarak algılamak (воспринимать 
как угрозу); siyasi gerilimin arttığı bir döneme denk gelmek (приходиться  
на период роста напряжённости); Batı’ya mesafeli durmak (дистанцироваться 
от Запада); düşük fiyattan enerji almak (приобретать энергоносители по низким 
ценам); aynı kaderi paylaşmak (разделить ту же участь); Kırım’ı ilhak etmek 
(осуществить аннексию Крыма); ayrılıkçıları desteklemek (поддерживать 
сепаратистов); iki turlu görüşmeler gerçekleştirmek (провести два раунда 
переговоров); geniş katılımlı gösteriler düzenlemek (провести массовые акции); 
savaşın içine çekilmek (быть втянутым в войну); hoşgörülü bakmak (смотреть 
толерантно).  

Ödev 58. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Навязывать решения извне (çözümleri zorla dayatmak); вырабатывать 

идеи (fikir üretmek); слаженная поддержка (uyumlu destek); создание 
благоприятных условий (elverişli ortam oluşturmak); мандат, предоставленный 
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соответствующими структурами (ilgili kuruluşlar tarafından verilecek tutarlı 
yetkilendirme); процедурные соглашения (usul anlaşmaları); достижение 
прочного мира, справедливости, безопасности и примирения (sürdürülebilir 
barış, adalet, güvenlik ve uzlaşmaya ulaşılması); на этапе осуществления 
(uygulama aşamasında); в рамках нормативно-правовой базы (normatif ve yasal 
çerçeveler); правила и положения этой структуры (bu kuruluşların kuralları ile 
düzenlemeleri); в рамках установленных параметров (belirlenen parametreler 
içerisinde); международные и региональные конвенции (küresel ve bölgesel 
sözleşmeler); легитимность процесса и прочность мирного соглашения (sürecin 
meşruiyeti ve barış anlaşmasının kalıcılığı); международные преступления 
(uluslararası suçlar); международный консенсус (uluslararası mutabakat); 
различные толкования (farklı yorumlar); юридические параметры (yasal 
parametreleri); геноцид (soykırım); государственная измена (vatana ihanet); 
мятеж (isyan); судебные и внесудебные подходы (hukuki ve hukuki olmayan 
yaklaşımlar). 

Ödev 59. (опорная лексика) 
Anlaşmanın medyaya yansıyan ayrıntıları (просочившиеся в прессу 

подробности соглашения); ek vergiler koymak (ввести дополнительные 
пошлины); sübvanse fiyatı (цена с учётом дотации); görünüşe göre tatlıya 
bağlanmak (на первый взгляд успешно разрешиться); görüşmelerden sonra buz 
pistine çıkmak (выйти на хоккейную площадку после переговоров); Kremlin 
İdaresi Başkan Yardımcısı (заместитель главы администрации президента 
России); bu adımı şu karar ile ilişkilendirmek (увязывать этот шаг со следующим 
решением).  

Ödev 60. Aşağıdaki konu üzerinde sunum yapınız, diğer alt-bölgesel örgütleri 
anlatınız: 

(1) Avrasya Ekonomi Topluluğu, 2000’den 2014’e kadar var olmuş, üye 
devletlerin ekonomik entegrasyonunu hedefleyen bir bölgesel organizasyon. 
Avrasya Ekonomi Topluluğu’nun kurulma süreci 6 Ocak 1995’te Rusya ile Belarus 
arasında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması ile başlamıştır.  

Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan tarafından 10 Ekim 
2000 tarihinde imzalanan antlaşmayla kurulmuştur. 2002 yılında Moldova ve 
Ukrayna, 2003 yılında da Ermenistan gözlemci olarak örgüte katılmışlardır.  

25 Ocak 2006 tarihinde de Özbekistan Avrasya Ekonomi Topluluğuna 
katılmıştır. Örgüt aynı zamanda BM Genel Kurulunda gözlemci statüsüne sahiptir.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrasya_Ekonomi_Toplulu%C4%9Fu 
Avrasya Ekonomik Topluluğunun Yapısı  
Topluluk yönetimi dört ana kurumdan oluşmaktadır: Yüksek Kurul, 

Entegrasyon Komitesi, Parlamenter Kurul, Topluluk Mahkemesi. 
Yüksek Kurul: AET’un cumhurbaşkanları statüsünde temsil edildiği 

kuruldur. Topluluğa üye devletlerin genel çıkarları ile ilgili konularla ilgilenir, 
stratejiler belirler, kararlar alır. Ancak karar verme aşamasında herkes eşit oya sahip 
değildir. Bunun sebebi topluluğun bütçesindeki hisse payında yatmaktadır. Rusya 
%40, Kazakistan %20, Beyaz Rusya %20, Kırgızistan %10, Tacikistan %10 paya 
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sahip. Özbekistan daha yeni üye olduğu için topluluğa adapte olma aşamasındadır. 
Görüldüğü gibi karar alma yetkisinin en büyük payına Rusya sahip iken bunu 
Kazakistan ve Beyaz Rusya takip etmektedir. Bu üç ülkenin öncelikli olarak gümrük 
birliğin oluşturma kararı da toplulukta söz sahibi olmalarından kaynaklandığı 
söylenebilir. Kurul başkanlığın Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbaev 
yapmaktadır. 

Entegrasyon Komitesi: Topluluğun yürütme organıdır. Alınan kararların 
uygulanmasını ve topluluk içindeki kurumlar arası karşılıklı işbirliğini takip eder. 

Parlamenter Kurul: AET üye devletlerinin parlamentolar arası işbirliği 
kuruludur. En önemli görevi üye ülkeler arasında aynı hukuki altyapının 
oluşturulmasın sağlamak. Topluluk bünyesinde alınan kararların hukuki alt yapısın 
hazırlamak ve bu yönde işbirliği yapmak esas amaçlarındandır. 

Topluluk Mahkemesi: AET üye ülkeleri arasında çıkan veya çıkabilecek 
ekonomik alandaki tartışmalar, anlaşmazlıklar ve sorunların çözümü için oluşturulan 
bir kurumdur. 

Rusya Açısından Topluluğun Önemi  
Rusya’nın Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra özellikle Putin’in başkanlık 

döneminden itibaren Avrasya alanında aktif dış politikaya yöneldiği söylenebilir. 
Eski SSCB’ye bağlı Doğu Avrupa ülkeleri (Ukrayna dahil) Rusya’dan uzaklaşarak 
AB ve NATO ile işbirliği içine girmeleri, Kafkaslarda Gürcistan ve Azerbaycan’ın 
Rusya’dan ziyade Batıya yönelmeleri, Orta Asya’da ABD ve Çin’in siyasi, 
ekonomik ve askeri alanda ciddi atakları Rusya’yı jeopolitik alanda zayıflama 
sürecine girme sinyallerin vermiştir. Doğu Avrupa ve Kafkasları gözden çıkaran 
Rusya, Orta Asya’daki çıkarlarını, başını çektiği Bağımsız Devletler Topluluğu 
(BDT), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü 
(KGAÖ), Avrasya Ekonomik Topluluğu örgütleri çerçevesinde korumaya devam 
etmektedir. 

BDT eski 15 SSCB devletinin oluşturduğu siyasi ve ekonomik topluluk 
olmasına karşın sadece sembolik resmi toplantılardan öteye gidememiştir.  

ŞİÖ çerçevesinde Çin’le beraber terörizme karşı mücadele ve sınır güvenliği 
konusunda Orta Asya cumhuriyetleriyle ciddi işbirliği içine girilmiştir. ŞİÖ’nün 
güvenlik tedbirleriyle beraber siyasi yönü de dikkat çekmektedir. Çin ve Rusya’yı 
birbirine bağlayan ana unsurun ABD’nin Orta Asya’ya nüfuzu olduğu söylenebilir. 
Özellikle Kırgızistan’da bulunan Amerikan üssün Afganistan’da istikrarın 
sağlandığı gerekçesiyle çekilmesi talep edilmektedir. Ancak her ne kadar siyasi 
açıdan Çin ve Rusya aynı kulvarda koştursa da, ekonomik alanda Orta Asya’da rakip 
oldukları söylenebilir. Özellikle Kazakistan’ın petrol, Özbekistan’ın gaz, Tacikistan 
ve Kırgızistan’ın bol miktarda hidroelektrik enerji potansiyeline sahip olması ABD, 
Rusya ve Çin’i bölgede rakip konumuna getirmiştir. 

Rusya’nın Orta Asya’da askeri ayağını KGAÖ oluştururken ekonomik 
ayağını AET’nun oluşturduğu söylenebilir. Nitekim Kırgızistan’ın Kant şehrine 
2003’te Rusya ABD’ye meydan okurcasına kendi üssünü yerleştirirken, bunu 
KGAÖ çerçevesinde yaptığını söylemiştir. Bölge ülkeleriyle askeri tatbikatların 
yapılması ve ciddi işbirliği içinde olunması bu örgütün gelecekte askeri bloğa 
dönüşme ihtimali yüksek olduğunu göstermektedir. AET ile iki kanat gibi birbirini 
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tamamlarken Soçi’deki son toplantıda bu iki örgütün birleştirilmesi gündeme 
gelmiştir. Ancak liderler birleştirmeye gerek duyulmadığını belirtirken aynı 
toplantıda daha önce KGAÖ’ten ayrılan Özbekistan’ı tekrar üyeliğe kabul edilmesi 
bu iki örgütün ne kadar iç içe olduğunu göstermektedir. Özbekistan 2005’teki 
Andijan olaylarından sonra Batının sert eleştirisine maruz kalmış ve yönünü 
Rusya’ya çevirmek zorunda kalmıştır. 

2014’de Avrasya Ekonomi Topluluğu’nun yerini Avrasya Ekonomik Birliği 
almıştır. Avrasya Ekonomik Birliği’ne (AEB) giden süreç, Rusya ile Belarus 
arasında 1995 yılında imzalanan Gümrük Birliği anlaşması ile başlamıştı. 2000 
yılında Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan, Avrasya Ekonomik 
Topluluğu’nu kurdu. 2010 yılındaysa, Rusya, Kazakistan ve Belarus arasında 
gümrük birliği kuruldu ve bu üç ülke, yoğun ekonomik entegrasyona yöneldi. 

https://tasam.org/tr-
TR/Icerik/424/avrasya_ekonomik_toplulugu_rusyanin_orta_asyadaki_ekonomik_a
yagi_mi_ 

(2) Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), 29 Mayıs 2014’te Belarus, 
Kazakistan ve Rusya liderleri tarafından imzalanan bir antlaşma ile temelleri atılan 
siyasi ve ekonomik bir birliktir. AEB’ye Ermenistan’ı dahil eden antlaşma 9 Ekim 
2014’te imzalandı. Birlik resmen 1 Ocak 2015’te kurulmuştur. 23 Aralık 2014’te 
anlaşmaya imza atan Kırgızistan’ın Avrasya Birliği’ne tam üyeliği, protokollerin 
onaylandığı 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren geçerliliğini kazanmıştır.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrasya_Ekonomik_Birli%C4%9Fi 
Avrasya Ekonomik Birliğinin ana amacı, “mal, hizmet, iş gücü ve 

sermayenin” serbest dolaşımını sağlamak, Birlik içi marketinin şeffaflığını ve 
anlaşılabilirliğini arttırmak ve bu sayede küresel iş dünyası ve yatırımcılar için daha 
çekici bir hale getirmek olarak belirtilmektedir. 

Ana görevi de, Birlik altyapısını ekonomik dalgalanmalar ve değişen çevresel 
koşullara karşı güçlü ve sabit bir şekilde kurmak ve üye ülke vatandaşlarının hayat 
seviyesini en iyi düzeye çekmek olarak belirtilmektedir. 

Ticari anlamda baktığımızda ise, AEB ülkeleri dünyada petrol ve doğalgaz 
üretiminde birinci. 170 milyonluk nüfus ve 2.7 trilyon dolarlık ekonomik hacmi var. 
Türkiye 170 milyonluk toplumun ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir ülke olabilir. 

AEB’nin pazar ekonomisine de katkı sağlayabilecek bir ülke. Türkiye, 
Kafkaslar üzerinden Orta Asya’ya açılabilir ve Kazakistan ürünleri, Türkiye’ye bu 
sayede daha kolay ulaşabilir. 

https://ppt-online.org/506969 
(3) Belarus-Rusya Birlik Devleti 
8 Aralık 1999 tarihinde “Rusya ve Beyaz Rusya Birlik Devleti’nin 

Oluşturulması Antlaşmasının” imzalandı. Bu iş birliğinde amaç Sovyetler Birliği 
benzeri yeni bir federasyon kurarak ortak bir dil, bayrak, anayasa, liderlik ve para 
birliği altında birleşmekti.Birlik Antlaşması, yapılan hazırlıklara ve istikrarlı bir 
sekretarya çalışmasına karşın, her iki devletin de zamanla birleşmeye yönelik eski 
isteklerini kaybetmesiyle, giderek zayıflamaya başlamıştır. Önce Rusya ve sonra 
Belarus, daha 2001 yılında ortak sınır üzerindeki gümrük kontrollerini 
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sıkılaştırdıklarında, bir “gümrük birliğinden” söz etmenin anlamı kalmamıştır. Aynı 
şekilde ortak bir para değeri üzerinde geliştirilmesi düşünülen ekonomik 
entegrasyon çalışmaları da pek çok kez ertelenmiş ve ortak bir para değeri bir türlü 
yürürlüğe konulamamıştır. Örneğin, 2004 yılında tamamlanacağı düşünülen “para 
birliği”, önce 2005 yılına, daha sonra 2006 ve 2007 yılına ertelenmiş, 2008 yılına 
gelindiğinde ise Belarus Merkez Bankası, Beyaz Rusya rublesinin, Rusya rublesi 
yerine ABD dolarına bağlanacağını bildirmiştir. Bu durumda, 2007 başından beri 
Rusya ve Belarus arasındaki birlik görüşmelerinin iyi gittiğini söylemek pek de 
mümkün değildir. Lukaşenko’nun ifadesiyle “Rusya, yapılan görüşmelerde bir 
ortaklık anlaşmasından ziyade, Beyaz Rusya’nın Rusya’ya katılacağı bir ilhak 
anlaşmasını öngörmektedir”. Lukaşenko’ya göre bu tavır, Belarus’un egemenliğini 
ve bağımsızlığını “gömmek” anlamına gelmektedir. Bu durumda, birliğin bayrağı 
ve devlet sembolleri oluşturulmuş olsa dahi Belarus yani Beyaz Rusya, Rusya ile 
farklı bakış açılarına sahip olduklarını söyleyerek birlik projesine karşı çıkmaya 
başlamıştır. Rusya ise özellikle ekonomik gerekçelerle Belarus ile hemen 
bütünleşme sürecine girmek istememiş ve Belarus’un getireceği ek yükü karşılamak 
niyetinde olmadığını göstermiştir. İlişkilerini daha ziyade Beyaz Rusya’nın askeri 
ve siyasi desteğini sürdürmesi amacıyla ilerletmiş, özellikle Polonya üzerinden 
gelen Avrupa Birliği etkisini kırmak için “birlik” düşüncesi sürekli canlı tutmaya 
çalışmıştır. Buna karşın Lukaşenko, AB ile yakınlaşmayı desteklemiş yani Rusya’ya 
ihtiyacı olmadığını göstermeye çalışmıştır. Rusya ise Belarus’un AB ile 
yakınlaşmasını önlemek için kendisi ile birleşme projelerini destekleyecek kaynak 
yapısını oluşturmuştur. Nitekim 2007 yılı sonunda, 13-14 Aralık’ta Minsk’de bir 
araya gelen Putin ve Lukaşenko yeni devletin geliştirilmesi için yapılacakları 
görüşmüştür. Ancak beklenenin aksine bir “Birlik Parlamentosu” ya da “Birlik 
Devleti’nin Anayasal Metni” somutlaştırılamamıştır. 

Belarus, coğrafi konum olarak özel bir noktada diyebiliriz. Ülkenin batısında 
NATO üyeleri Polonya, Litvanya ve Letonya yer alıyorken ülkenin güneyinde 
Ukrayna, doğusunda ise Rusya yer alıyor. 

Belarus, Moskova açısından stratejik bir konuma ve jeopolitik bir öneme 
sahip. Çünkü, Rusya’nın karayoluyla batıya açılan kapısı konumunda. Ukrayna ile 
var olan soğuk ilişkileri göz önüne alındığında, Rusya için Belarus’un bir lütuf. 
Avrupa ile Asya arasında aynı zamanda bir köprü görevi de gören Belarus, 
Doğu’dan Batı’ya uzanan enerji, doğalgaz ve petrol boru hatlarının, kara ve 
demiryollarının da kesiştiği bir kavşak noktası. Bütün bunlar Rusya açısından 
Belarus’un önemini daha da arttırıyor. Coğrafi olarak Avrupa ile Rusya arasında 
bulunan ve konumu gereği son yıllarda çok yönlü bağımsız bir dış politika izlemeye 
çalışan Belarus, Batı'nın yaptırımlarına maruz kaldıkça Rusya ile daha da 
yakınlaşıyor. 

https://21yyte.org/tr/fikir-tanki/belarus-rusya-birlik-devleti-mi 
(опорная лексика) 
Temel insan hakları ve özgürlüklerin geliştirilmesi (развитие основных прав 

человека и свобод); sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması (обеспечение 
устойчивого роста); bölgede istikrar ve güvenliğe katkıda bulunulması (внесение 
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вклада в региональную стабильность и безопасность); Avrupa kurumları ile 
bütünleşme (интеграция с европейскими институтами); ortak güvenlik alanı 
yaratılması yönünde çalışılması (работа в направлении создания единой зоны 
безопасности); BM Genel Kuruluna gözlemci statüsü ile katılma hakkını elde 
etmek (добиться права участвовать в деятельности Генеральной ассамблеи 
ООН в качестве наблюдателя); örgütün dönem başkanlığını üstlenmek 
(принимать временное председательство в организации); alfabetik sıraya göre 
dönüşümlü olarak (с передачей по алфавиту); Ukrayna Dışisleri Bakanlığı 
nezdinde akredite olmak (получить аккредитацию при МИД Украины).  

Ödev 61. (опорная лексика) 
Ani ve hazırlıksız durum yaratmak (создавать внезапную ситуацию, 

застающую врасплох); hasmın normal harekât tarzlarından belirgin bir şekilde 
farklı metotlar kullanmak (использовать методы, очевидным образом 
отличающиеся от обычного характера ведения операций со стороны 
противника); hasmın zayıflıklarını istismar etmek (использовать слабые стороны 
противника); hasmın kuvvetlerini yıkmak ve aldatmak (подрывать силы 
противника и вводить его в заблуждение); eskiye kıyasla (по сравнению  
с прежним); düşmanı isimlendirme eğilimi (тенденция зачислять кого-л. в разряд 
врагов); geri plana kaymak (отойти на второй план); çok daha geniş yelpazede ve 
cografyada yer almak (находиться в более широком спектре и охватывать более 
широкую географию); zamana, mekâna, kullanım konseptine, taraflara ve duruma 
göre asimetrik tehdit olabilme potansiyeli (потенциальная возможность быть 
асимметричной угрозой по времени, месту, принципам использования, 
сторонам-участницам и ситуации); küresel felaket senaryoları (сценарии 
глобальных катастроф).  

Ödev 63. Türkçe karşılıkları veriniz:  
Закрыть нам путь (önümüzü tıkamak); навредить всеми возможными 

средствами (ellerinden gelen çabayı artlarına koymamak); большое количество 
предубеждений, мифов и легенд (çok sayıda önyargı, mit ve efsane); восприятие 
нынешних реалий (günümüz gerçekleriyle ilgili algı); процесс, обеспечивающий 
новый прорыв во внешней политике (yeni dış politika açılım süreci); активная 
политическая поддержка (faal siyasi destek); идти в направлении более 
прекрасного будущего (çok daha güzel yarınlara doğru yürümek); 
неукоснительно следовать минским соглашениям (Minsk mutabakatına titizlikle 
riayet etmek); государственные инвестиции (kamu yatırımı); подняться до 
уровня стратегических отношений (“stratejik ilişki” seviyesine yükselmek); 
отношения, развивающиеся на основе принципа взаимной выгоды (‘kazan 
kazan’ anlayışıyla gelişen ilişkiler); инициатива «Один пояс — один путь» 
(Kuşak ve Yol girişimi); торговые войны (ticaret savaşları); уличные 
столкновения (sokak olayları); сделать Турцию энергетическим и торговым 
центром (хабом) трёх континентов (Türkiye’yi üç kıtanın enerji ve ticaret 
merkezine dönüştürmek); верить в светлое будущее Турции (Türkiye’nin aydınlık 
geleceğine inanmak); со спокойным сердцем вверять вам (huzuru kalple sizlere 
emanet etmek); падение уровня рождаемости (doğurganlık oranının düşmesi); 
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столкнуться с проблемой, присущей европейским странам (Avrupa ülkelerine 
has sorunla karşı karşıya kalmak); соотносясь с перспективными целями нашей 
страны (ülkemizin ileriye dönük hedefleriyle uyumlu olarak); принуждать две 
страны к объединению (iki ülkeyi birleşmeye zorlamak); провоцировать войну 
(savaşı tetiklemek); воспринимать как угрозу (tehdit olarak algılamak); 
приходиться на период роста напряжённости (siyasi gerilimin arttığı bir döneme 
denk gelmek); дистанцироваться от Запада (Batı’ya mesafeli durmak); 
приобретать энергоносители по низким ценам (düşük fiyattan enerji almak); 
разделить ту же участь (aynı kaderi paylaşmak); осуществить аннексию Крыма 
(Kırım’ı ilhak etmek); поддерживать сепаратистов (ayrılıkçıları desteklemek); 
провести два раунда переговоров (iki turlu görüşmeler gerçekleştirmek); 
провести массовые акции (geniş katılımlı gösteriler düzenlemek); быть втянутым 
в войну (savaşın içine çekilmek); смотреть толерантно (hoşgörülü bakmak). 

Ödev 64. (опорная лексика) 
Tarafların nicelik bakımdan büyük ölçüde eşitsizliği (значительная 

количественная диспропорция сторон); cephesi olmayan savaş (война без линии 
фронта); savaş hukukuna uygun davranmak (действовать в соответствии  
с правом войны); terörist saldırı ve tedhiş olarak da tanımlanabilecek durumlar 
(ситуации, которые могут быть охарактеризованы как террористический акт, 
а также акт устрашения); klasik savaş yöntemlerinin dışındaki mücadele türleri 
(виды борьбы за рамками классической войны); cephe gerilerinde (в тылу 
фронта); ufacık çakıyla uçağı teslim almak захватить (самолёт при помощи 
перочинного ножика); bir devlet kuruluşunun bilgisayar sistemini kırmak 
(взломать компьютерную систему государственного учреждения); güvenlik 
güçlerinin işini zorlaştırmak (затруднять работу силовиков); güçlü rakibin zayıf 
yönlerini alışılmadık taktiklerle saptamak (устанавливать с применением 
непривычных тактических приёмов слабые стороны сильного конкурента); 
güçlü tarafın kurumlarına duyulan güveni zayıflatmayı amaçlamak (ставить своей 
целью ослабить доверие к институтам сильной стороны); hedefine daha çok 
güdülenmek (быть более мотивированным к достижению своей цели); özveriyi 
göze almak (брать во внимание самопожертвование); gizli ve yasa dışı olarak 
yorumlanabilecek operasyonlar yürütmek (проводить секретные операции,  
а также операции, которые могут считаться незаконными); zamanın israfı 
(пустая трата времени); işlerlik kazanmak (приобретать актуальность); bir adım 
daha önde olmak (быть на шаг впереди); fikren ve kurumsal olarak hazırlıklı olmak 
(быть готовым концептуально и организационно); sorunlara çok yönlü bakmak 
(всесторонне подходить к проблемам); insan gücüyle yapılan istihbarat 
(HUMINT) (агентурная разведка).  

Ödev 66. (опорная лексика) 
Превосходящая военная мощь (üstün askeri güç); антивоенные движения 

(savaş karşıtı hareketler); система навигации (seyrüsefer sistemi); система 
целеуказания (hedef belirleme sistemi); система наведения оружия (silah güdüm 
sistemi); снижение мобильности (hareket kabiliyetinin azaltılması); выживание 
(hayatta kalma); затрагивать их жизненно важные интересы (hayati çıkarlarını 
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etkilemek); неприемлемый ущерб (dayanılmaz zarar); неконвенциальные 
подходы (sıradışı tedbirler); негосударственные субъекты (devlet dışı aktörler); 
сибирская язва (şarbon); неинфицированные (enfekte olmayanlar); сервер 
(bilgisayar sunucusu); тайный агент (ajan); высотный ядерный взрыв (yüksek 
irtifa nükleer patlama); электромагнитный импульс (elektromanyetik darbe); 
орбитальный спутник (uzaydaki uydu); амфибийно-десантные силы (amfibi 
çıkarma güçleri); ужесточение режима нераспространения ОМП (kitle imha 
silahlarının yayılmasını önleme rejiminin güçlendirilmesi).  

Ödev 67. (опорная лексика) 
Беспилотные подводные аппараты «Посейдон» (“Poseidon” adlı insansız 

denizaltı aracı); ракета с ядерной энергетической установкой (nükleer motorlu 
cruise füzesi); необитаемый подводный аппарат дальнего хода, оснащённый 
ядерной энергоустановкой (uzun menzilli nükleer insansız denizaltı aracı); 
гиперзвуковые крылатые ракеты (hipersonik cruise füzesi); неядерные силы 
(konvansiyonel kuvvetler); межконтинентальной крылатой ракеты 
неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой (kıtalararası 
“sınırsız menzilli” nükleer enerji güdümlü füze); Договор об ограничении систем 
противоракетной обороны (Anti Balistik Füze Antlaşması / ABM); океанская 
многоцелевая система (Okyanus Çok Amaçlı Sistemi); малогабаритная 
сверхмощная ядерная энергоустановка (küçük nükleer süper güç ünitesi).  

Ödev 68. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Просочившиеся в прессу подробности соглашения (anlaşmanın medyaya 

yansıyan ayrıntıları); ввести дополнительные пошлины (ek vergiler koymak); 
цена с учётом дотации (sübvanse fiyatı); на первый взгляд успешно 
разрешиться (görünüşe göre tatlıya bağlanmak); выйти на хоккейную площадку 
после переговоров (görüşmelerden sonra buz pistine çıkmak); заместитель главы 
администрации президента России (Kremlin İdaresi Başkan Yardımcısı); 
увязывать этот шаг со следующим решением (bu adımı şu karar ile 
ilişkilendirmek); развитие основных прав человека и свобод (temel insan hakları 
ve özgürlüklerin geliştirilmesi); обеспечение устойчивого роста (sürdürülebilir 
kalkınmanın sağlanması); внесение вклада в региональную стабильность  
и безопасность (bölgede istikrar ve güvenliğe katkıda bulunulması); интеграция  
с европейскими институтами (Avrupa kurumları ile bütünleşme); работа  
в направлении создания единой зоны безопасности (ortak güvenlik alanı 
yaratılması yönünde çalışılması); добиться права участвовать в деятельности 
Генеральной ассамблеи ООН в качестве наблюдателя (BM Genel Kuruluna 
gözlemci statüsü ile katılma hakkını elde etmek); принимать временное 
председательство в организации (örgütün dönem başkanlığını üstlenmek);  
с передачей по алфавиту (alfabetik sıraya göre dönüşümlü olarak); получить 
аккредитацию при МИД Украины (Ukrayna Dışisleri Bakanlığı nezdinde akredite 
olmak); создавать внезапную ситуацию, застающую врасплох (ani ve hazırlıksız 
durum yaratmak); использовать методы, очевидным образом отличающиеся от 
обычного характера ведения операций со стороны противника (hasmın normal 
harekât tarzlarından belirgin bir şekilde farklı metotlar kullanmak); использовать 
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слабые стороны противника (hasmın zayıflıklarını istismar etmek); подрывать 
силы противника и вводить его в заблуждение (hasmın kuvvetlerini yıkmak ve 
aldatmak); по сравнению с прежним (eskiye kıyasla); тенденция зачислять  
кого-л. в разряд врагов (düşmanı isimlendirme eğilimi); отойти на второй план 
(geri plana kaymak); находиться в более широком спектре и охватывать более 
широкую географию (çok daha geniş bir yelpazede ve coğrafyada yer almak); 
потенциальная возможность быть асимметричной угрозой по времени, месту, 
принципам использования, сторонам-участницам и ситуации (zamana, mekâna, 
kullanım konseptine, taraflara ve duruma göre asimetrik tehdit olabilme 
potansiyeli); сценарии глобальных катастроф (küresel felaket senaryoları). 

Ödev 69. 66 ve 67 Nolu Ödevlere dayalı olarak Rusça karşılıkları veriniz: 
Üstün askeri güç (превосходящая военная мощь); savaş karşıtı hareketler 

(антивоенные движения); hareket kabiliyetinin azaltılması (снижение 
мобильности); hayatta kalma (выживание); hayati çıkarlarını etkilemek 
(затрагивать их жизненно важные интересы); enfekte olmayanlar 
(неинфицированные); ajan (тайный агент); kitle imha silahlarının yayılmasını 
önleme rejiminin güçlendirilmesi (ужесточение режима нераспространения 
ОМП); “Poseidon” adlı insansız denizaltı aracı (беспилотные подводные 
аппараты «Посейдон»); nükleer motorlu cruise füzesi (ракета с ядерной 
энергетической установкой); uzun menzilli nükleer insansız denizaltı aracı 
(необитаемый подводный аппарат дальнего хода, оснащённый ядерной 
энергоустановкой); hipersonik cruise füzesi (гиперзвуковые крылатые ракеты); 
konvansiyonel kuvvetler (неядерные силы); kıtalararası “sınırsız menzilli” nükleer 
enerji güdümlü füze (межконтинентальной крылатой ракеты неограниченной 
дальности с ядерной энергетической установкой); Anti Balistik Füze Antlaşması 
(Договор об ограничении систем противоракетной обороны); Okyanus Çok 
Amaçlı Sistemi (океанская многоцелевая система); küçük nükleer süper güç 
ünitesi (малогабаритная сверхмощная ядерная энергоустановка). 

Ödev 70. (опорная лексика) 
BM arabulucusu rolünde — при посреднической миссии ООН;  
Kont Folke Bernadotte — граф Фольке Бернадот;  
askeri gözlemciler — военные наблюдатели;  
BM Ateşkes Gözetimi Organizasyonu (UNTSO) — организация ООН  

по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП);  
suikasta uğramak подвергнуться покушению;  
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) — 

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира;  
Somali’deki Afrika Misyonu (AMİSOM) Миссия Африканского союза  

в Сомали (АМИСОМ);  
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki BM İstikrar Misyonu Organizasyonu 

(MONUSCO) — Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации 
в Демократической Республике Конго;  

Darfur’daki AU/BM Hibrid Operasyonu (UNAMID) — Смешанная 
операция Африканского союза и ООН в Дарфуре;  
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Abyei için BM Geçici Güvenlik Gücü (UNISFA) Временные силы ООН  
по обеспечению безопасности в Абьее;  

Afganistan’daki Kararlı Destek Misyonu (RSM) — Операция НАТО  
в Афганистане «Решительная подержка»;  

Çok Uluslu Kuvvet ve Gözlemciler (MFO) — Многонациональные силы  
и наблюдатели.  

Ödev 71. (опорная лексика) 
Mavi miğferli (голубые каски); gizli gündemleri olan emperyalizmin sinsi 

taşeronları (скрытное орудие в руках империализма, преследующее тайные 
цели); kafa karışıklığı (путаница в голове); tampon bölgeler (буферные зоны); 
uçuşa kapalı bölgeler (бесполётные зоны); önleyici konuşlandırma (превентивное 
развёртывание); ulus inşası (нациестроительство).  

Ödev 72. (опорная лексика) 
Dag Hammarskjold (Даг Хаммаршёльд); Lester Pearson (Лестер Пирсон); 

BM Genel Meclisi Başkanı (Председатель Генеральной Ассамблеи ООН); 
kendini savunma durumu haricinde güç kullanmama (неприменение силы  
за исключением случаев самообороны); asgari seviyede güç kullanımı 
(минимальное применение силы); devletler arası anlaşmazlıklara müdahil olmak 
(вмешиваться в разногласия между государствами); blok içi ve bloklar arası 
sistemik bir gerginlik (системная внутриблоковая и межблоковая 
напряжённость); hafif silahlı güçler (силы, оснащённые лёгким вооружением); 
yardım kuruluşu (гуманитарная организация); Barış için gündem planı (повестка 
дня для мира); BM’nin meşruiyetinin aşınması (девальвация легитимности 
ООН); caydırıcı güç kullanımı (применение сдерживающей силы); yeniden 
yapılanma çerçevesinde (в рамках реорганизации); kalkınma ajansı (агентство  
по вопросам развития); Barış gücünün insani ve siyasi boyutları (гуманитарные  
и политические составляющие миротворческих сил); zemin teşkil etmek 
(формировать основу); çatışma yatıştırıcı vizyon (подход, направленный  
на погашение конфликта); güvene dayanan barışçı ilişkiler (мирные отношения, 
основывающиеся на доверии); çatışma yönetimi (управление конфликтом); 
şiddet eğilimi (склонность к насилию); şiddetin düzeyinin kontrol altında tutulması 
(контроль над уровнем насилия).  

Ödev 73. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Значительная количественная диспропорция сторон (tarafların nicelik 

bakımdan büyük ölçüde eşitsizliği); война без линии фронта (cephesi olmayan 
savaş); действовать в соответствии с правом войны (savaş hukukuna uygun 
davranmak); ситуации, которые могут быть охарактеризованы как 
террористический акт, а также акт устрашения (terörist saldırı ve tedhiş olarak 
da tanımlanabilecek durumlar); виды борьбы за рамками классической войны 
(klasik savaş yöntemlerinin dışındaki mücadele türleri); в тылу фронта (cephe 
gerilerinde); захватить самолёт при помощи перочинного ножика (ufacık bir 
çakıyla bir uçağı teslim almak); взломать компьютерную систему 
государственного учреждения (bir devlet kuruluşunun bilgisayar sistemini 
kırmak); затруднять работу силовиков (güvenlik güçlerinin işini zorlaştırmak); 
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устанавливать с применением непривычных тактических приёмов слабые 
стороны сильного конкурента (güçlü rakibin zayıf yönlerini alışılmadık taktiklerle 
saptamak); ставить своей целью ослабить доверие к институтам сильной 
стороны (güçlü tarafın kurumlarına duyulan güveni zayıflatmayı amaçlamak); быть 
более мотивированным к достижению своей цели (hedefine daha çok 
güdülenmek); брать во внимание самопожертвование (özveriyi göze almak); 
проводить секретные операции, а также операции, которые могут считаться 
незаконными (gizli ve yasa dışı olarak yorumlanabilecek operasyonlar yürütmek); 
пустая трата времени (zamanın israfı); приобретать актуальность (işlerlik 
kazanmak); быть на шаг впереди (bir adım daha önde olmak); быть готовым 
концептуально и организационно (fikren ve kurumsal olarak hazırlıklı olmak); 
всесторонне подходить к проблемам (sorunlara çok yönlü bakmak); агентурная 
разведка (insan gücüyle yapılan istihbarat / HUMINT); при посреднической 
миссии ООН (BM arabulucusu rolünde); подвергнуться покушению (suikasta 
uğramak); военные наблюдатели (askeri gözlemciler). 

Ödev 74. (опорная лексика) 
Народно-освободительное движение Судана (Sudan Halk Kurtuluş 

Hareketi); демилитаризация Абьея (Abyei’nin silahlardan arındırılması); 
сформировать ядро каких-л. других операций по поддержанию мира в любой 
точке земного шара (dünyanın her köşesinde yapılacak olan bütün diğer barışı 
destekleme operasyonlarının çekirdeğini oluşturmak); основной мандат (ana 
görev).  

Ödev 75. (опорная лексика) 
Этнотерриториальный конфликт (bölgesel etnik çatışma); 

посттоталитарный режим (post totaliter rejim); национально-территориальное 
деление государства (devletin milli birimlere dayalı idari teşkilatı); 
административно-территориальное деление государства (devletin merkezi ve 
mahalli idarelere dayalı idari teşkilatı).  

Ödev 76. (опорная лексика) 
Самоопределение kendi (kaderini belirleme / tayin etme); прочный мир 

(kalıcı barış).  
Ödev 77. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Организация ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия 

(ОНВУП) — BM Ateşkes Gözetimi Organizasyonu (UNTSO); Стокгольмский 
международный институт исследований проблем мира — Stockholm 
Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI); Миссия Африканского союза  
в Сомали (АМИСОМ) — Somali’deki Afrika Misyonu (AMİSOM); Миссия 
Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической 
Республике Конго — Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki BM İstikrar Misyonu 
Organizasyonu (MONUSCO); Смешанная операция Африканского союза и ООН 
в Дарфуре — Darfur’daki AU/BM Hibrid Operasyonu (UNAMID); Временные 
силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее — Abyei için BM Geçici 
Güvenlik Gücü (UNISFA); Операция НАТО в Афганистане «Решительная 
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подержка» — Afganistan’daki Kararlı Destek Misyonu (RSM); Многона-
циональные силы и наблюдатели — Çok Uluslu Kuvvet ve Gözlemciler (MFO).  

Ödev 78. Türkçe karşılıkları veriniz: 
Голубые каски (mavi miğferli); скрытное орудие в руках империализма, 

преследующее тайные цели (gizli gündemleri olan emperyalizmin sinsi 
taşeronları); путаница в голове (kafa karışıklığı); буферные зоны (tampon 
bölgeler); бесполётные зоны (uçuşa kapalı bölgeler); превентивное 
развёртывание (önleyici konuşlandırma); нациестроительство (ulus inşası); 
Председатель Генеральной Ассамблеи ООН (BM Genel Meclisi Başkanı); 
неприменение силы за исключением случае самообороны (kendini savunma 
durumu haricinde güç kullanmama); минимальное применение силы (asgari 
seviyede güç kullanımı); вмешиваться в разногласия между государствами 
(devletler arası anlaşmazlıklara müdahil olmak); системная внутриблоковая  
и межблоковая напряжённость (blok içi ve bloklar arası sistemik bir gerginlik); 
силы, оснащённые лёгким вооружением (hafif silahlı güçler); гуманитарная 
организация (yardım kuruluşu); повестка дня для мира (Barış için gündem planı); 
девальвация легитимности ООН (BM’nin meşruiyetinin aşınması); применение 
сдерживающей силы (caydırıcı güç kullanımı); в рамках реорганизации (yeniden 
yapılanma çerçevesinde); агентство по вопросам развития (kalkınma ajansı); 
гуманитарные и политические составляющие миротворческих сил (barış 
gücünün insani ve siyasi boyutları); формировать основу (zemin teşkil etmek); 
подход, направленный на погашение конфликта (çatışma yatıştırıcı vizyon); 
мирные отношения, основывающиеся на доверии (güvene dayanan barışçı 
ilişkiler); управление конфликтом (çatışma yönetimi); склонность к насилию 
(şiddet eğilimi); контроль над уровнем насилия (şiddetin düzeyinin kontrol altında 
tutulması). 

Ödev 79. (опорная лексика) 
Gönül coğrafyası (география связи по духу); kökleri tarihin en 

derinliklerinden alan kadim devlet (давно существующее государство с глубокой 
историей); Türkiye’nin fiziki yönü (физическая сущность Турции); tarihin 
kendisine yüklediği misyon (миссия, которую на неё возложила история); etken 
ülke (влиятельная страна); edilgen ülke (зависимая страна); Avrupa’ya meydan 
okumak (бросить вызов Европе); kendisine biçilen rolü oynayan devlet 
(государство, играющее назначенную ему роль); Batıyı temel referans alan 
devlet (государство, во всём ориентирующееся на Запад); Batı uydusu devlet 
(государство, являющееся сателлитом Запада); piyon devlet (государство, 
являющееся пешкой); ayyuka çıkmak (раздаваться повсюду); bigâne (чуждый, 
равнодушный, безучастный); olsa olsa (самое большее, в крайнем случае); At 
binenin, kılıç kuşananındır (Цезарю — цезарево, а кесарю — кесарево); kültürel 
kod (культурный код); gönül bağı (душевная / сердечная связь / привязанность); 
denge unsuru (уравновешивающая сила); Orta Asya’ya açılan kapı (окно  
в Центральную Азию); ağırlığını hissettirmek (делать видимым свой вес); 
Ermeni soykırım kartını oynamak (разыграть карту армянского геноцида); oyun 
kurucu (разыгрывающий, плеймейкер).  



185 
 

Ödev 82. Rusça karşılıkları veriniz: 
Sudan Halk Kurtuluş Hareketi (Народно-освободительное движение 

Судана); Abyei’nin silahlardan arındırılması (демилитаризация Абьея); dünyanın 
her köşesinde yapılacak olan bütün diğer barışı destekleme operasyonlarının 
çekirdeğini oluşturmak (сформировать ядро каких-л. других операций  
по поддержанию мира в любой точке земного шара); ana görev (основной 
мандат); bölgesel etnik çatışma (этнотерриториальный конфликт); post totaliter 
rejim (посттоталитарный режим); devletin milli birimlere dayalı idari teşkilatı 
(национально-территориальное деление государства); devletin merkezi ve 
mahalli idarelere dayalı idari teşkilatı (административно-территориальное 
деление государства); kendi kaderini belirleme (tayin etme) (самоопределение); 
kalıcı barış (прочный мир). 

Ödev 85. Türkçe karşılıkları veriniz:  
География связи по духу (gönül coğrafyası); давно существующее 

государство с глубокой историей (kökleri tarihin en derinliklerinden alan kadim 
devlet); физическая сущность Турции (Türkiye’nin fiziki yönü); миссия, 
которую на неё возложила история (tarihin kendisine yüklediği misyon); 
влиятельная страна (etken ülke); зависимая страна (edilgen ülke); бросить вызов 
Европе (Avrupa’ya meydan okumak); государство, играющее назначенную ему 
роль (kendisine biçilen rolü oynayan devlet); государство, во всём 
ориентирующееся на Запад (Batıyı temel referans alan devlet); государство, 
являющееся сателлитом Запада (Batı uydusu devlet); государство, являющееся 
пешкой (piyon devlet); раздаваться повсюду (ayyuka çıkmak); чуждый, 
равнодушный, безучастный (bigâne); самое большее, в крайнем случае (olsa 
olsa); Цезарю — цезарево, а кесарю — кесарево (At binenin, kılıç kuşananındır); 
культурный код (kültürel kod); душевная (сердечная) связь (привязанность) 
(gönül bağı); уравновешивающая сила (denge unsuru); окно в Центральную 
Азию (Orta Asya’ya açılan kapı); делать видимым свой вес (ağırlığını 
hissettirmek); разыграть карту армянского геноцида (Ermeni soykırım kartını 
oynamak); разыгрывающий, плеймейкер (oyun kurucu). 

Ödev 86. Aşağıdaki kavramların açıkladığı ifadeyi söyleyiniz: 
- eşgüdüm;  
- ilgi odağı olmak;  
- eşzamanlı;  
- tampon;  
- iftira;  
- ferağ;  
- önleyici diplomasi;  
- yardakçı;  
- yeltenmek;  
- pişkinliğe vurmak;  
- organize suç;  
- tatlıya bağlanmak;  
- bilişim suçları / siber suçlar;  
- şarbon;  
- gerilla savaşı;  
- rafineri;  
- halef. 



186 
 

Ödev 87. Eşanlamlı karşılıkları veriniz, Rusça karşılıklarını veriniz: 
Koordinasyon (eşgüdüm / координация); gizlilik (mahremiyet / 

секретность, конфиденциальность); uymak (riayet etmek / следовать чему-л.); 
değer, layik (şayan / достойный чего-л.); bilmek, öğrenmek (vakıf olmak / знать, 
быть сведующим); monotonluk (yeknesaklık / единообразие, монотонность); 
seçimlik (ihtiyarî / факультативный, необязательный, добровольный); aktivite 
(etkinlik / активность, деятельность); senkronik (eşzamanlı / синхронно); aidiyet 
(ilişkinlik / отношение, связь, касательство, подведомственность); mülahaza 
(düşünce / соображение, мысль, идея); sarih (açık, belirgin / определённый, 
очевидный); layıkıyla (gereğince / как следует, как подобает, как нужно); 
geçiştirmek (atlatmak / избегать, избавляться; перенести, пережить, 
преодолевать); perçinlemek (sağlamlaştırmak, güçlendirmek / укреплять); nişane 
(belirti / знак, признак); teknolojik (endüstriyel) felaket (техногенная 
катастрофа); barış koruma (destekleme) operasyonu (миротворческая операция); 
bilişim suçları (siber suçlar / киберпреступления); tedhiş (yıldırma / устрашение, 
запугивание); kendi kaderini belirleme (tayin etme / самоопределение). 

 


	Ödev 8. (опорная лексика)
	Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre (по информации, полученной из источников в администрации президента); Sırbistan Hükümeti Kosova Ofis Direktörü (директор канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии); yaşanan hadise (пере...
	2. İki liderin görüşmesinde ekonomik anlamda bizi ilgilendiren yaptırımlar ve Halkbank Davası’yla ilgili net bir sonuç çıkmadı.
	3. Dünya siyasetini yakından ilgilendiren ve önemli kararların alınacağı Türkiye Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı’nın görüşeceği saat belli oldu.
	5. Türkiye Cumhurbaşkanı, “Ekonomiden teröre kadar Türkiye’nin bekasını ilgilendiren her meseleyi çözüme kavuşturacağız” diye konuştu.
	6. Türkiye Cumhurbaşkanı, terörle mücadele öncelikli konuyu oluşturduğunu ifade ederek, Türkiye ile Rusya’nın güvenliğini ilgilendiren konularda yeni bir dönemi başlatmak istediklerini vurguladı.

	Doğu Akdeniz Sorununun Nedenleri ve Türkiye’nin Politikası
	Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakatın Yunanistan’ı ve ona destek veren ülkeleri çok rahatsız ettiği görülüyor, ancak adaların deniz yetki alanlarının sınırlı olacağına dair çok sayıdaki uluslararası yargı kararı Ankara ile Trablus arasında ...

	Doğu Akdeniz’de neler oluyor? Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri kimleri rahatsız etti?
	Fatih sondaj gemisi ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından, Yavuz sondaj gemisi de Karpaz yarımadasının güneyine intikal etmesi bazı kesimleri rahatsız etti. Yavuz sondaj gemisinin Doğu Akdeniz’e ulaşmasının ardından başta Rum ...
	Ödev 16. (опорная лексика)
	CHP’ye yakın kaynaklar (источники, близкие к НРП); Türkiye’nin uluslararası düzeyde prestijini zedelemek (подрывать престиж Турции  на международном уровне); rahatsızlığı körüklemek (провоцировать обеспо-коенность); dik duruş sergilemek (демонстрирова...
	Ödev 17. (опорная лексика)
	Seçimden seçime milletin karşısına çıkmak (выходить к людям от выборов до выборов); iktidara gelmesinin gerisindeki sır (тайна прихода к власти); halka tepeden bakmak (смотреть на людей свысока); kendi ajandalarının aracı (средство выполнения своей по...
	1. Cumhur İttifakı
	Cumhur İttifakı, 20 Şubat 2018 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında kurulan seçim ittifakıdır. İttifak, 2018 genel seçimlerine birlikte katılmak için kuruldu ve mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yenid...
	https://tr.wikipedia.org/wiki/Cumhur_%C4%B0ttifak%C4%B1
	2. Tezkere
	3. Muhsin Yazıcıoğlu
	Muhsin Yazıcıoğlu, Büyük Birlik Partisi’nin kurucusu ve ilk genel başkanı olan Türk siyasetçi.
	Muhsin Yazıcıoğlu, 31 Aralık 1954 tarihinde Halit ve Fidan Yazıcıoğlu çiftinin son çocuğu olarak Sivas’ın Şarkışla ilçesi Elmalı Köyü’nde doğdu. Yazıcıoğlu, ilk ve orta öğrenimini Şarkışla’da, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakü...
	1968’de cemiyetçilik çalışmalarına başlayan Yazıcıoğlu, Şarkışla’da “Genç Ülkücüler Hareketi”ne katıldı. Muhsin Yazıcıoğlu, üniversite eğitimi için 1972’de Ankara’ya geldikten sonra Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nde görev yapmaya başladı. Sırasıyla Ülkü...
	1980 yılına kadar MHP’de Genel Başkan Müşavirliği görevinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu, 12 Eylül 1980’den sonra MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası’nda yargılandı. 7,5 yıl Mamak Cezaevi’nde kaldı ancak siyasi hayatına devam etmesini engelleyecek bir ceza a...
	Yazıcıoğlu, cezaevinden çıktıktan sonra, cezaevindeki ülkücüler ve onların ailelerine yardım amacıyla kurulan Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı’nın başkanlığını yaptı.
	1987’de Milliyetçi Çalışma Partisi’ne (MÇP) girdi ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu.
	20 Ekim 1991 Milletvekili Genel Seçimlerinde, Refah Partisi (RP), Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) ve Islahatçı Demokrasi Partisi’nin (IDP) oluşturduğu ittifak bünyesinde milletvekili adayı olan Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas’tan milletvekili seçildi.
	7 Temmuz 1992’de, “içinde bulunduğu partinin siyasi anlayışıyla uyuşamadığı” gerekçesiyle 5 milletvekili arkadaşı ile beraber MÇP’den ayrıldı.
	29 Ocak 1993’de, MÇP’den ayrılan bir grup arkadaşı ile beraber Büyük Birlik Partisi’ni (BBP) kurdu ve partinin Genel Başkanı oldu.
	24 Aralık 1995’te yapılan erken genel seçimlerinde ANAP — BBP ittifakından 20. Dönem Sivas milletvekili olarak yeniden parlamentoya giren Yazıcıoğlu, 28 Şubat 1996’da ANAP’tan istifa ederek, BBP’ye döndü.
	Muhsin Yazıcıoğlu, 26 Nisan 1998’de yapılan 3. Büyük Kurultay ve 8 Ekim 2000 tarihindeki 4. Büyük Kurultay’da tekrar BBP Genel Başkanlığına seçildi.
	22 Temmuz 2007 seçimlerinde Sivas’tan bağımsız milletvekili olarak TBMM’ye girdi ve seçimlerden önce bıraktığı BBP Genel Başkanlığına tekrar seçildi.
	Ödev 22. (опорная лексика)
	Ulusal Mutabakat Hükümeti (Правительство национального согласия); deniz yetki alanlarının sınırlandırılması muhtırası (Меморандум о разграничении морских зон); bölgedeki hidrokarbon paylaşım mücadelesi (борьба за раздел углеводородов в регионе); kalıc...

	Deniz yetki alanları meselesi
	SSCB’de Gorbaçov İktidarı ve Politikaları
	Ödev 31. (опорная лексика)
	Satış veya üretim hacimleri (торговые или производственные обороты); ülkenin milli geliri (национальный доход страны); dünya çapındaki faaliyetler (деятельность в масштабах всего мира); üretim kapasitelerini artırmak (увеличивать объёмы производства);...
	Ödev 32. Türkçe karşılıkları veriniz:
	Ödev 33. (опорная лексика)
	Denemelerden (sınamalardan) geçmek (пройти через испытания); bloklaşma (блоковое разделение); arayışları ile karşı karşıya getirmek (поставить перед необходимостью искать); çok kutuplu dünya (многополярный мир); hayatının baharını yaşamak (обретать «в...
	Ödev 34. (опорная лексика)
	Yankı uyandırmak (получить отклик, формировать резонанс); çözülme (отрыв от блока); yeni denge arayışları (поиск нового баланса); blok teşekkül etmek (образовывать блок).
	Ödev 35. (опорная лексика)
	Dünya dengeleri (мировой баланс сил).
	Ödev 36. (опорная лексика)
	SSCB’nin dağılması (распад СССР); karşılıklı bağımlılık (взаимозависимость); uluslararası nitelik kazanmak (приобрести международный характер); ulus-üstü aktör (наднациональный актор); boy göstermek (проявлять себя, давать о себе знать); alçak politik...
	Ödev 37. Türkçe karşılıkları veriniz:
	Ödev 39. (опорная лексика)
	Çevresel faktörlerden kaynaklanan güvenlik sorunları (проблемы безопасности, причиной которых являются факторы, связанные  с географическим окружением); yıkıcı İkinci Dünya Savaşı süresince (в период разрушительной Второй мировой войны); çok önemli to...
	Ödev 41. Türkçe karşılıkları veriniz:
	Ödev 48. (опорная лексика)
	Politikayı din eksenli yürütmek (проводить политику по религиозному вектору); silah bırakmak (сложить оружие); aldatma üzerine kurulu politika (построенная на лжи политика); tarım ile ilgili yatırım ve destekler (инвестиции и поддержка сельского хозяй...
	Ödev 49. Türkçe tamamlayınız:
	Ödev 52. (опорная лексика)
	Ulusa vekâleten, ulus adına (от имени нации); karar alma selâhiyetine sahip olmak (быть полномочным принимать решение); hukûkî temsilciler (законные представители); borç batağı (долговая яма); gelir dağılımındaki adâletsizlik (несправледливое распреде...
	Ödev 53. (опорная лексика)
	Düşünsel temel (идейный фундамент); üne kavuşmak (обрести известность); ideolojiye dönüşmek (перерасти, трансформироваться в идеоло-гию); meydan okumayı karşılamak (отвечать на вызовы); güvenliği daha kırılgan hale getirmek (делать безопасность более ...
	Ödev 55. (опорная лексика)
	Uyuşturucu kartelleri (наркокартели); saldırıyı caydırma kabiliyeti (способность сдержать агрессию); koruyucu önlemler (защитные меры); toplumsal düzenin istikrarı (устойчивость общественного строя); küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği (изменение...
	Ödev 56. Dinleyerek Türkçe söyleyiniz:
	1. Türkiye’deki literatüre göre “ulusal güvenlik”, ulusa yönelik tehlikeleri belirlemeyi, bunlara karşı alınacak tedbirleri ve bu tedbirlerle ilgili kararları alacak, uygulamayı yapacak kurumları içeren bir kavramdır.
	2. Seçilmişler ile bazı sivil toplum örgütleri Türkiye’ye yönelik tehlikeleri “hak ve özgürlüklerin demokrasiye sığmayacak ölçüde kısıtlanması, borç batağı, gelir dağılımındaki adâletsizlik, ahlâkî çöküntü, kötü ekonomi yönetimi, buna bağlı olan işsiz...
	Ödev 57. Türkçe karşılıkları veriniz:
	Ödev 58. (опорная лексика)
	Öncelemek (выдвигать на передний план, ставить во главу угла); Türkiye’yi hazmetmek (терпеть, выдерживать Турцию); liderliği üstlenmek (взять на себя лидерство); barbarca öldürmek (варварски убивать, уничтожать); olumsuz Türkiye imajı (негативный обра...
	Ödev 59. (опорная лексика)
	Statükoyu koruma (сохранение статус-кво); radikal bir şekilde (решительным образом); ekonomi odaklı dış politika (внешняя политика, ориентированная на экономические вопросы); yatırımcı güvenini artırmak (повышать доверие со стороны инвесторов); doğrud...
	Ödev 60. (опорная лексика)
	Yetersiz kalmak (быть некомпетентным); imza atmaktan çekinmek (уклоняться от того, чтобы ставить подпись); koltuğu işgal etmek (занимать кресло); -nin hızına ayak uyduramamak (быть не в состоянии поспевать  за кем-л.); hayatın gerçeklerinden kopmak (о...
	Ödev 61. “Gözardı etmek” sözcüğünü yerinde kullanarak Türkçe söyleyiniz:

	1. “Times” gazetesi, Batı’nın göz ardı edemeyeceği bir Türkiye sorunu olduğunu vurguluyor.
	2. Beyaz Saray Sözcüsü, G20 Zirvesi’nin resmi programı dışında ABD Başkanı ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nin bir araya gelme ihtimalinin olup olmadığına ilişkin, bu ihtimali göz ardı edemeyecekleri değerlendirmesini yaptı.
	Ödev 63. (опорная лексика)
	Tarihi şark meselesi (исторический Восточный вопрос); -e göz yummak (закрывать глаза на что-л.); Türkiye’ye diz çökertmek (поставить Турцию  на колени); göz kamaştıran potansiyel (радующий глаз потенциал); çekim gücü (сила притяжения); her türlü güçlü...
	Ödev 64. Türkçe karşılıkları veriniz:
	Ödev 65. (опорная лексика)
	Kararların oluşum süreci (стадия формирования решений); bilginin fazlalığı (избыток информации); yayılma hızı (скорость распространения); sağlıklı ve doğru veriler (надёжные и точные данные); süzgeçten geçirmek (отфильтровывать); ilgili devlet kurumla...
	Ödev 66. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız:
	1. Düşünce kuruluşları nedir?
	Düşünce kuruluşları, ülkelerin atacağı siyasi adımlar ve vereceği kararların oluşum süreçlerinde yöneticilere isabetli ve gerçekçi hamleler belirleyebilmeleri amacıyla çeşitli öngörülerde bulunan ve veriler derleyen araştırma merkezleridir.
	2. Bir düşünce kuruluşu hangi alanda faaliyet gösterebilmektedir?
	Bir düşünce kuruluşu konumlandığı ülkenin iç ve dış siyasetinde yol gösterici tavsiyelerde bulunabileceği gibi eğitim, sağlık, turizm gibi daha dar politik mecralara da el atabilir.
	3. Günümüz dünyasında niçin devlet yöneticileri açısından en uygun kararları alabilmek geçmişe kıyasla daha zor hale gelmektedir?
	Günümüz dünyasında bilginin fazlalığı ve yayılma hızı göz önünde bulundurulduğunda devlet yöneticileri açısından ilgili alanda sağlıklı ve doğru verilerle en uygun kararları alabilmek geçmişe kıyasla daha zor hale gelmektedir.
	4. Hangi güçlükler düşünce kuruluşlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur?
	Uluslararası gelişmeler, çeşitli kurumlar tarafından yayınlanan raporlar, istatistiksel veriler ve istihbarat tutanakları gibi ülke içi ya da dışından gelen çok sayıda bilginin süzgeçten geçirilerek doğru bir şekilde değerlendirilmesindeki güçlükler d...
	5. Düşünce kuruluşları neler yapabilmektedirler?
	Bu kuruluşlar uzman oldukları politik alanlarda yürüttükleri araştırma faaliyetleri neticesinde ilgili devlet kurumlarına çeşitli raporlar sunarak ya da önerilerde bulunarak bilimsel açıdan en doğru kararların alınabilmesi yönünde algı yaratmaya çalış...
	6. Düşünce kuruluşlarına niçin komplo üreten merkezler derler?
	Bu kuruluşlar genel olarak istihbarat örgütlerini besleyen beyaz casuslardır ve itibar ajanlığı yaparlar.
	7. Düşünce kuruluşları hangi birimler ile yakın ve sıcak bir temas içinde bulunmaktadırlar?
	Aynı zamanda her birinin Siyaset, Bürokrasi, Diplomasi, Askeriye ve Güvenlik uzmanları, İstihbarat elemanları, Üniversite, Media, Sanat, STK ve iş dünyası, kamuoyu araştırma şirketleri ile yakın ve sıcak bir temas içinde bulunduklarını unutmamak gerekir.
	8. Türk Düşünce Kuruluşları, gelişmişlik seviyesine göre hangi durumda olmaktadır?
	Türkiye’de çok eski bir geçmişe sahip olmayan Türk Düşünce Kuruluşları, gelişmişlik seviyesine göre maalesef İsrail’in, Mısır’ın, Ürdün’ün ve hatta Filistin’in gerisinde kalmış durumda.
	9. Bu yapılar kimin kontrol, himaye ve yönlendirmesi altında?
	Ödev 67. (опорная лексика)
	Bilinç uyandırmak (формировать понимание); güvenilir bilginin kaynağı (источник надёжной информации).
	(Siyasal rejimlerin dış politikayı etkilemesinde çok önemli örnekler göze çarpar. Bir zamanlar diktatör rejimlerin hakimiyeti altındaki Irak, Libya ve Mısır rejimi gereği dış politikasını sert bir  biçimde ortaya koymaktaydı. Bu ülkeler dış devlet müd...
	Ödev 73. (опорная лексика)
	Veda konuşması (прощальная речь); komplo teorisi (теория заговора); bilim kurgu filmi (научно-фантастический фильм); tekel durumda olmak (быть монополистом); ihaleleri almak (выиграть тендер); kulis faaliyeti (закулисная деятельность); bütçenin savunm...
	Ödev 74. (опорная лексика)
	Çarpıcı itiraf (громкое признание); sürpriz çıkış (неожиданное жёсткое заявление); sitem etmek (упрекать); çıbanbaşı ülke (непредсказуемая страна); emir eri (ординарец); demir yumrukla saldırma (удар железным кулаком); istikrarsızlaştırıcı faaliyletle...
	Ödev 75. (опорная лексика)
	İlgi alanları (сферы интересов); tabloyla karşılaşmak (сталкиваться  с картиной, ситуацией); sınırlı savaşlar (локальные войны); Küba’daki füzeler sorunu (Карибский кризис); yapısal nitelik kazanmak (приобрести структурный характер); kurumsallaşma (ин...
	Ödev 76. (опорная лексика)
	Kopma noktası (точка обрыва); basın özgürlüğü (свобода прессы); sahadaki durum (ситуация «на земле»); ilişkileri normalleştirme retoriği (риторика, направленная на нормализацию отношений).

	10. Türkiye’nin yerel seçimleri dünya basınında: Erdoğan’ın güç kaybettiği görüşleri ön planda.
	Ödev 77. (опорная лексика)
	Köklü tarihimiz (уходящая корнями в прошлое история); köken, ırk, mezhep, inanç ayrımı yapmadan (не делая различий по происхождению, расе / веросповеданию, верованию); telakki etmek (воспринимать, считать); hoşgörü, saygı ve adaletin, birlik ve berabe...
	Ödev 78. (опорная лексика)
	Deprem kuşağı (сейсмический пояс); kıyamet günü (Судный день); yalanlara, çarpıtmalara sarılmak (поддаваться на ложь и искажение); ortak kader (общая судьба).
	(опорная лексика)
	3. Avrupa’da ‘İslamofobi’ denildiğinde akla gelen ilk lider isimlerinden biri kimdir? — İslamofobi, ırkçılık, mülteci karşıtlığı, sağ popülizm denince akla gelen ilk isimlerden biri Macaristan Başbakanı.
	4. Bugün ülkemizde gezilip görülmesi gereken şehirler denildiğinde ilk akla gelenler arasında Eskişehir yer alıyor. Uluslararası tanıtımını da yeterli düzeyde gerçekleştirdiğimizde inanıyorum ki burası yabancı misafirlerimiz için de ana destinasyonlar...
	5. Tipik Türk kadını denince akla ilk gelen unsurlar ailesini çekip çeviren, dik duruşlu ve çalışkan olmalarıdır. Peki, tipik Türk kadını denince sokaktaki vatandaş ne düşünüyor? // (https://www.youtube.com/embed/H2Kui-K6g3s)
	Ödev 82. Türkçe karşılıkları veriniz:
	Ödev 83. (опорная лексика)
	Ödev 85. Türkçe karşılıkları veriniz:
	Deprem nasıl oldu?
	Depremde kaç kişi hayatını kaybetti, ne kadar bina hasar gördü?
	Depremin ekonomik etkileri neler oldu?
	Depremden sonra neler yaşandı?
	Açılan davalar nasıl sonuçlandı?
	Lozan Antlaşması’nın şartları
	1.Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti tamamen yıkılma sürecine girmiş bu süreçte Osmanlı Devleti bünyesinde bulunan milletlerin çoğu Osmanlı Devleti’nden ayrılarak kendi devletlerini kurmuştur. Özellikle Balkan Savaşı’ndan sonra Osmanlıcılık fikri...
	Kars Antlaşması özellikle yeni kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti için çevresindeki devletlerle anlaşmalar yapmayı gerekli kılan, devletleri birbirine yakınlaştıran antlaşmalardan biridir. Kars Antlaşması Türkiye’nin doğu sınırını korumak amacıyla old...
	Kars Antlaşması; Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve TBMM arasında Kars Konferansı’nda görüşüldükten sonra 13 Ekim 1920’de tarihinde imzalanan anlaşmadır. Anlaşmaya göre Türkiye’nin doğu sınırı çizilmiş Doğu cephesi kapanmış, TBMM’yi Doğu Cephesi’nde...
	Kars Antlaşması 20 maddeden oluşmaktadır ve Moskova Antlaşması’nın temellerine dayanmaktadır. Kars Antlaşması’na Doğu Cephesi’nde aktif olan Kazım Karabekir Paşa katılmıştır.

	Ödev 36. Türkçe karşılıkları veriniz:
	Ödev 39. Türkçe karşılıkları veriniz:
	Azerbaycan Cumhuriyeti
	Kazakistan Cumhuriyeti
	Kırgızistan Cumhuriyeti
	Özbekistan Cumhuriyeti
	Türkmenistan Cumhuriyeti
	Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
	1.1. Batı dünyasındaki mücadeleler (опорная лексика)
	Yeni aşamaya girmek (вступать в новый период, этап); ulus devletler arasında rekabet (конкуренция между национальными государствами); rekabetlerin geri dönüşü (возврат соперничества); globalizm ile kabile kültürünün çekişmesi (столкновение, конфликт г...
	1.2. Medeniyetlerin Doğası (опорная лексика)
	Geçersiz kalmak (являться неактуальным); kültürel varlık (культурное явление); medeniyetlerin kompozisyonu (состав цивилизаций).
	1.3. Medeniyetler Niçin Çatışacak? (опорная лексика)
	Ebeveynle çocuklar (родители и дети); yüzyılların ürünü (продукт веков); Kuzey Afrika göçü (миграция из Северной Африки); tarihin derinliğine doğru yaymak (распространяться в глубину истории); insanların medeniyet şuurlarını artırmak (повышать цивилиз...
	2.1. Orta Doğu’da etnik ve dini çatışmalara genel bakış (опорная лексика)
	Ulus-devletleşme süreci (процесс создания национальных государств); Ortadoğu istikrarsızlıklarla anılır olmuştur (Ближний Восток стал упоминаться в контексте повторяющейся нестабильности); direkt yahut dolaylı olarak katkıda bulunmak (вносить прямой и...
	Ödev 4. Türkçe karşılıkları veriniz:
	Ödev 7. (опорная лексика)
	Yapay sınırlar (искуственные границы); etnik ve dinî çeşitlilik (этическое и религиозное многообразие); bölgenin kritik coğrafi konumu (крайне важное географическое положение региона); doğal zenginlikler (природные богатства); iştah kabartmak (разжига...
	Mustafa Barzani (Molla)
	Ödev 9. (опорная лексика)
	Tekil vatandaşlık tanımı (понятие моногражданства); bu tür devlet inşasının amacı (цель подобного государственного строительства); dominant kimliğin idaresi altında (под управлением доминирующей самоидентичности); kendisini azınlık olarak hissetmek (ч...
	Ödev 10. Türkçe karşılıkları veriniz:
	Ödev 11. (опорная лексика)
	постиндустриальный (sanayi ötesi); герметичная цивилизация (kapalı medeniyet); структурное расщепление (yapısal parçalanma); асинхронный (asenkron / uyumsuz); ментальный (zihinsel); крепостное право (toprak köleliği); традиционализм (gelenekselcilik);...
	Ödev 12. (опорная лексика)
	Özerklik isteği (требование автономии); Sünni karakterli devlet yönetimi (суннистское руководство государства); isyan bastırmak (подавлять мятеж, восстание, волнение); soykırım düzeyindeki katliamlar (массовые убийства, которые можно отнести к геноцид...
	Halepçe Katliamı
	Saddam Hüseyin’in 16 Mart 1988’de Halepçe’de düzenlediği kimyasal saldırı binlerce insanın ölümüne neden olurken, görüntüler 31 yıl sonra bile insanlığın içini hala ilk günkü gibi acıtıyor.

	Ödev 13. (опорная лексика)
	Личная неприкосновенность (kişisel dokunulmazlık); личная тайна / право на неприкосновенность личной жизни (özel hayatın gizliliği); семейная тайна / право на неприкосновенность семейной жизни (aile hayatının gizliliği); неприкосновенность жилища (kon...
	Ödev 14. Türkçe karşılıkları veriniz:
	Ödev 15. (опорная лексика)
	Yoğunluklu olarak sınır bölgelerinde yaşamak (проживать компактно в приграничных районах); devrim ihraç politikası (политика экспорта революции); döşenen mayınlar temizlenmesi (обезвреживание установленных мин); yoksul kesimler (необеспеченные слои на...
	Ödev 16. (опорная лексика)
	Üstünlük mücadelesi (борьба за доминирование); ağır yenilgiye uğratmak (нанести тяжёлое поражение); Habsburg Hanedanı (Габсбурги); Roma-Germen İmparatorluğu (Римская империя германской нации); kamu hukuku (публичное право); ayinleri serbestçe yapmak (...
	Ödev 17. (опорная лексика)
	Tebaa (подданный); itaat etmek (повиноваться); sosyo-politik organizasyon (социально-политическое образование, организация); Tanrısal güç (воля Божья); temsilî devlet (представительное государство); imtiyazlı sınıf (привилегированный класс); pozitif h...
	Ödev 18. (опорная лексика)
	Реформация (Yenilikçi Devrim / Reform hareketleri); Папа Римский (Roma Papası).
	Ödev 19. Türkçe karşılıkları veriniz:
	Ödev 20. (опорная лексика)
	Önyargılardan kurtulmak (избавляться от предрассудков); yaşam tarzı doğurmak (порождать образ жизни).
	Ödev 21. (опорная лексика)
	İhtiyaç karşılama biçimi (форма удовлетворения потребностей); halay çekmek (танцевать турецкий народный хороводный танец халай); yas tutmak (носить траур); ağıt tutmak (оплакивать умершего); iç içe yaşamak (сосуществовать); kültürel yozlaşma (культурн...
	Ödev 23. Türkçe karşılıkları veriniz:
	Başlık parası olarak neler talep edilir: para, hayvan, silah, kumaş, içki, yiyecek vb.
	Başlık parası geleneği en sık nerelerde görülür: Afrika, İslam toplumları, Çin, İndonezya, Melanezya, Burma.
	Özel günlerin vazgeçilmezi olan halay, bir çember oluşturulup slow hareketlerle başlanıp devamında ise hızlanan bir oyun türüdür. Halay; doğu halayları, bozkır halayları, Çukurova halayları olmak üzere birkaç faktöre ayrıştırılmıştır.

	Ödev 28. Türkçe karşılıkları veriniz:
	Ödev 31. (опорная лексика)
	Asli kaidelere geri dönme talebi (требование вернуться к базовым канонам); bu kaidelere katı bir biçimde bağlı olmak (быть в жёсткой форме приверженным этим правилам); diğer görüşlere karşı toleranssız (нетерпимый к другим точкам зрения); çağdaş sosya...
	Ödev 32. (опорная лексика)
	Fanatik karaktere bürünmek (приобретать ещё более фанатичный характер); daha kalıcı hal almak (приобретать более устойчивый характер); kimlik siyaseti (политика по самоидентификации); Soğuk Savaş öncesi siyaset (политика до периода холодной войны); to...
	Ödev 34. (опорная лексика)
	İşgal süreci (процесс оккупации); bölgenin kaderini değiştirmek (изменить судьбу региона); ayrımcı politika (дискриминационная политика); Yahudi yerleşimleri (еврейские поселения); mülteci kampları (лагеря беженцев); işgal altındaki topraklar (оккупир...
	Ödev 40. (опорная лексика)
	BM girişimi halini almak (принять характер инициативы ООН); karşılıklı şüphe ve korku (взаимная подозрительность и страх); kutuplaşma ortamı (конфронтация); aşırı unsurlar (экстремистские элементы); uluslararası istikrarı tehdit edebilecek dereceye ya...
	Ödev 41. (опорная лексика)
	Ilımlı İslam ülkesinin cisimleşmesi (обретение принципом умеренного ислама конкретых очертаний, его материализация); islamcılar ile laiklerin çatışması (борьба между исламистами и секуляристами); iktidar kavgası (борьба за власть); savaşı kitleler nez...
	Ödev 44. (опорная лексика)
	Farklı coğrafyalarda kök salmak (укрепиться, пустить корни в различных регионах); masum insanlar (невинные люди); nefret tohumları (зёрна ненависти); felaketlerin habercisi (предвестник катастроф).
	Ödev 47. Eşanlamlı karşılıkları veriniz, Rusça karşılıklarını veriniz:
	Ödev 48. Türkçe karşılıkları veriniz:
	Приоритетные сферы (öncelikli alanlar); обретение принципом умеренного ислама конкретых очертаний (его материализация) (ılımlı İslam ülkesinin cisimleşmesi); борьба между исламистами и секуляристами (islamcılar ile laiklerin çatışması); борьба за влас...
	1. Arabuluculuk nedir? (опорная лексика)
	uyuşmazlık çözüm yöntemi метод разрешения разногласий
	2. Uyuşmazlıkların çözümü ve arabuluculuk (опорная лексика)
	Tecrübe edinmek (получить опыт); ihtilafın niteliği ne olursa olsun (каков бы ни был характер разногласия); uyulması gereken ilkeler (принципы, которым нужно следовать); sorunun tüm dinamiklerine vakıf olmak (владеть всей динамикой проблемы); kalıcı ç...
	3. Türkiye’nin arabuluculuk gayretleri (опорная лексика)
	Faaliyetlerini şeffaflık içinde sürdürmek (транспарентно продолжать свою деятельность); uluslararası camia (международное сообщество); bu alanda kaydedilen ivmenin muhafaza edilmesi (поддержание намерившегося в этой сфере ускорения); BM Genel Kurulu m...
	4. Türkiye’nin barış sürecine gösterdiği destek (опорная лексика)
	Ciddi risk unsurlarını barındırmak (нести в себе серьёзные риски); potansiyel ihtilafların önlenmesi (предотвращение потенциальных конфликтов); daha aktif ve etkin çaba harcamak (предпринимать более активные и эффективные усилия); bölgede kalıcı barış...
	Ödev 4. Türkçe karşılıkları veriniz:
	Метод разрешения разногласий (uyuşmazlık çözüm yöntemi); центр притяжения интересов (ilgi odağı); получить опыт (tecrübe edinmek); каков бы ни был характер разногласия (ihtilafın niteliği ne olursa olsun); принципы, которым нужно следовать (uyulması g...
	Поддержание намерившегося в этой сфере ускорения (bu alanda kaydedilen ivmenin muhafaza edilmesi); под эгидой СБ ООН (BM Genel Kurulu marjında); по очереди быть принимающей стороной на заседании (dönüşümlü olarak toplantıya evsahipliği yapmak); сосред...
	6. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti ile CHP arasında sonuçsuz kalan koalisyon görüşmeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Bahçeli açıklamasında, “Milliyetçi Hareket Partisi AKP’yle görüşmeye (при сохранении прежних условий / daha önceki şartla...

	Ödev 17. (опорная лексика)
	Müşavirlik hizmeti (консультативные услуги); dünyadaki siyasi gelişmeleri izlemek (следить за политическими поцессами в мире); potansiyel ve var olan ihtilaflar (потенциальные и существующие конфликты); Birleşmiş Milletlerin kontrol ve çözümünde yarar...
	Ödev 19. (опорная лексика)
	59 üyeli büyük aileye dönüşmek (стать большой семьёй из 59 членов); dijital çağın faydaları (плюсы цифрового века); dijital yetiler (цифровые компетенции); olası çatışmalar için erken uyarı sistemlerinin kurulması (создание систем раннего предупрежден...
	Ödev 20. (опорная лексика)
	Zihinleri ve gönülleri kazanmak (завоёвывать умы и сердца); siberaktivizm (киберактивизм); klasik diplomasinin internet ortamına taşınması (перенос классической дипломатии в интернет пространство).
	Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilci Vekili Tomasi, “Gebze’de açılan Teknoloji Bankası’nın ana fonksiyonu, teknolojik açıdan geri kalan ülkelerin teknolojik girişimlerini finanse etmektir.” dedi.

	Kuraklık ve çölleşme her yıl 12 milyon hektar toprağı yok ediyor
	- Dijital ülke markalaşması
	https://www.dunya.com/gundem/neden-tr-uzantili-bir-alan-adimiz-yok-haberi-145556
	- Veri Görselleştirme
	Ödev 25. (опорная лексика)
	Barışçıl çözüm anlayışı (концепция мирного решения проблем); girişimci ve insani dış politika (предприимчивая и гуманная внешняя политика); normatif ve kavramsal çerçeve (нормативно-понятийная база); zemin hazırlamak (подготовить почву); uygulayıcı (п...
	Ödev 26. (опорная лексика)
	Подотчётность (mesuliyet, sorumluluk); устойчивое развитие (istikrarlı gelişme).
	Ödev 27. (опорная лексика)
	Ödev 28. Türkçe karşılıkları veriniz:
	Концепция мирного решения проблем (barışçıl çözüm anlayışı); предприимчивая и гуманная внешняя политика (girişimci ve insani dış politika); нормативно-понятийная база (normatif ve kavramsal çerçeve); подготовить почву (zemin hazırlamak); практик (uygu...
	Ödev 29. (опорная лексика)
	Yerleşik hayata geçmek (переходить к осёдлому образу жизни); klasik dönem savaşların temelini atmak (заложить основу войн классического периода); kendi ülkelerini tehlikeye atmak (подвергать свои страны опасности).
	Ödev 30. (опорная лексика)
	Terör örgütlerini kendi adına savaştırmak (использовать в войнах в своих целях террористические организации); yönetimleri zafiyete uğratmak (ослаблять руководство стран); yardakçı komşu hükümetler (пособнические правительства соседних стран); muhalifl...
	Ödev 31. Aşağıdaki konular üzerinde sunum yapınız:
	1. Büyük veri (big data) nedir ve büyük verinin yapay zeka ile beraber ihtilafların ve arabuluculuğun analizinde rolü nedir?
	(1) Big Data Nedir?
	Big data kullanım alanları ile ilgili örnekler:
	Değişen savaş olgusunun yeni varyasyonu: Vekâlet savaşları

	(опорная лексика)
	Внутригосударственные и межгосударственные конфликты (devletlerarası ve devlet içi çatışmalar); Устав ООН (Birleşmiş Milletler Şartı); изменяющийся характер конфликтов (çatışmaların değişen karakteri); угроза международному и региональному миру и безо...
	(опорная лексика)
	Укреплять переговорный потенциал (müzakere yeteneklerini güçlendirmek); ненасильственное урегулирование конфликта (çatışmanın şiddete dayalı olmayan şekilde çözümlenmesi); институционализация механизмов (mekanizmaların kurumsallaşması); решение пробле...
	— передавать полномочия другому посреднику или посреднической структуре, если у них возникает ощущение неспособности сохранить сбалансированный и беспристрастный подход.
	(опорная лексика)
	Önyargılı olarak algılanmak (расцениваться как предвзятый); dengeli süreç yürütmek (осуществлять сбалансированный процесс); sonuca ilişkin herhangi bir maddi çıkar (материальная заинтересованность в результатах процесса); etkin iletişim stratejisi yol...
	Ödev 35. Türkçe karşılıkları veriniz:
	Переходить к осёдлому образу жизни (yerleşik hayata geçmek); заложить основу войн классического периода (klasik dönem savaşların temelini atmak); подвергать свои страны опасности (kendi ülkelerini tehlikeye atmak); использовать в войнах в своих целях ...
	(опорная лексика)
	Содействие (kolaylaştırma); оказание добрых услуг (iyi niyet misyonları); своя собственная логика (kendine has mantık); аспекты подходов (yaklaşımların veçheleri); деятельность добровольного характера (gönüllü çaba); иметь ключевое значение (ciddi öne...
	Ödev 37. Türkçe karşılıkları veriniz:
	Устав ООН (Birleşmiş Milletler Şartı); изменяющийся характер конфликта (çatışmaların değişen karakteri); угроза международному и региональному миру и безопасности (uluslararası ve bölgesel barış ve güvenlik için tehdit); быть принятой на основании кон...
	(опорная лексика)
	Содействие (kolaylaştırma); оказание добрых услуг (iyi niyet misyonları); своя собственная логика (kendine has mantık); аспекты подходов (yaklaşımların veçheleri); деятельность добровольного характера (gönüllü çaba); иметь ключевое значение (ciddi öne...
	(опорная лексика)
	Навязывать решения извне (çözümleri zorla dayatmak); вырабатывать идеи (fikir üretmek); слаженная поддержка (uyumlu destek); создание благоприятных условий (elverişli ortam oluşturmak); мандат, предоставленный соответствующими структурами (ilgili kuru...
	Ödev 44. Ön hazırlık yapmadan metne bakarak tercüme ediniz:

	(опорная лексика)
	Ödev 49. (опорная лексика)
	Dış saldırıların püskürtülmesi (отражение внешней агрессии); ortak yaklaşım üzerine inşa edilmek (строиться на общем подходе); sınırötesi organize suçlarla mücadele (борьба с транснациональной, трансграничной организованной преступностью); uyuşturucu ...
	Ödev 51. Rusça karşılıkları veriniz:
	Örgütün operasyonel kapasitesinin genişletilmesi (расширение оперативных возможностей организации); kollektif silahlı güçlerin muharebe eğitimi, koordinasyonu ve hareketliliği (боевая подготовка, слаженность  и мобильность коллективных сил); barışı ko...
	Ödev 52. (опорная лексика)
	Dönem başkanlığını üstlenen Rusya (Россия, которая приняла временное председательство); barış gücü altyapısının güçlendirilmesi (укрепление инфраструктуры миротворческих сил); terör ile mücadelede kazandığımız tecrübeyi paylaşmak (делиться опытом, кот...
	Ödev 53. (опорная лексика)
	Расширение оперативных возможностей организации (örgütün operasyonel kapasitesinin genişletilmesi); боевая подготовка, слаженность и мобильность коллективных сил (kollektif silahlı güçlerin muharebe eğitimi, koordinasyonu ve hareketliliği); наращивани...
	Ödev 54. (опорная лексика)
	Всеобъемлющая система коллективной безопасности (geniş kapsamlı kolektif güvenlik sistemi); региональные группировки сил и средств (bölgesel askeri birlikler); силы оперативного реагирования (Acil Müdahale Gücü); Коллективные авиационные силы (KGAÖ Ha...
	Отражение внешней агрессии (dış saldırıların püskürtülmesi); строиться на общем подходе (ortak yaklaşım üzerine inşa edilmek); борьба  с транснациональной (трансграничной) организованной преступностью (sınırötesi organize suçlarla mücadele); наркотраф...
	Ödev 56. (опорная лексика)
	Защитить государства-члены от агрессии извне (üye ülkeleri dış saldırılara karşı korumak); отвечать всем требованиям для того, чтобы действительно обезопасить наши государства от различного рода вызовов и угроз (ülkelerimizi çeşitli tehdit ve meydan o...
	Ödev 57. (опорная лексика)
	İki ülkeyi birleşmeye zorlamak (принуждать две страны к объединению); savaşı tetiklemek (провоцировать войну); tehdit olarak algılamak (воспринимать как угрозу); siyasi gerilimin arttığı bir döneme denk gelmek (приходиться  на период роста напряжённос...
	Ödev 58. Türkçe karşılıkları veriniz:
	Навязывать решения извне (çözümleri zorla dayatmak); вырабатывать идеи (fikir üretmek); слаженная поддержка (uyumlu destek); создание благоприятных условий (elverişli ortam oluşturmak); мандат, предоставленный соответствующими структурами (ilgili kuru...
	Ödev 59. (опорная лексика)
	Anlaşmanın medyaya yansıyan ayrıntıları (просочившиеся в прессу подробности соглашения); ek vergiler koymak (ввести дополнительные пошлины); sübvanse fiyatı (цена с учётом дотации); görünüşe göre tatlıya bağlanmak (на первый взгляд успешно разрешиться...
	Ödev 60. Aşağıdaki konu üzerinde sunum yapınız, diğer alt-bölgesel örgütleri anlatınız:
	https://tasam.org/tr-TR/Icerik/424/avrasya_ekonomik_toplulugu_rusyanin_orta_asyadaki_ekonomik_ayagi_mi_
	(3) Belarus-Rusya Birlik Devleti

	(опорная лексика)
	Ödev 61. (опорная лексика)
	Ani ve hazırlıksız durum yaratmak (создавать внезапную ситуацию, застающую врасплох); hasmın normal harekât tarzlarından belirgin bir şekilde farklı metotlar kullanmak (использовать методы, очевидным образом отличающиеся от обычного характера ведения ...
	Ödev 64. (опорная лексика)
	Tarafların nicelik bakımdan büyük ölçüde eşitsizliği (значительная количественная диспропорция сторон); cephesi olmayan savaş (война без линии фронта); savaş hukukuna uygun davranmak (действовать в соответствии  с правом войны); terörist saldırı ve te...
	Ödev 66. (опорная лексика)
	Превосходящая военная мощь (üstün askeri güç); антивоенные движения (savaş karşıtı hareketler); система навигации (seyrüsefer sistemi); система целеуказания (hedef belirleme sistemi); система наведения оружия (silah güdüm sistemi); снижение мобильност...
	Ödev 67. (опорная лексика)
	Беспилотные подводные аппараты «Посейдон» (“Poseidon” adlı insansız denizaltı aracı); ракета с ядерной энергетической установкой (nükleer motorlu cruise füzesi); необитаемый подводный аппарат дальнего хода, оснащённый ядерной энергоустановкой (uzun me...
	Ödev 68. Türkçe karşılıkları veriniz:
	Просочившиеся в прессу подробности соглашения (anlaşmanın medyaya yansıyan ayrıntıları); ввести дополнительные пошлины (ek vergiler koymak); цена с учётом дотации (sübvanse fiyatı); на первый взгляд успешно разрешиться (görünüşe göre tatlıya bağlanmak...
	Üstün askeri güç (превосходящая военная мощь); savaş karşıtı hareketler (антивоенные движения); hareket kabiliyetinin azaltılması (снижение мобильности); hayatta kalma (выживание); hayati çıkarlarını etkilemek (затрагивать их жизненно важные интересы)...
	Ödev 70. (опорная лексика)
	BM arabulucusu rolünde — при посреднической миссии ООН;
	Kont Folke Bernadotte — граф Фольке Бернадот;
	askeri gözlemciler — военные наблюдатели;
	BM Ateşkes Gözetimi Organizasyonu (UNTSO) — организация ООН  по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП);
	suikasta uğramak подвергнуться покушению;
	Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) — Стокгольмский международный институт исследований проблем мира;
	Somali’deki Afrika Misyonu (AMİSOM) Миссия Африканского союза  в Сомали (АМИСОМ);
	Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki BM İstikrar Misyonu Organizasyonu (MONUSCO) — Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго;
	Darfur’daki AU/BM Hibrid Operasyonu (UNAMID) — Смешанная операция Африканского союза и ООН в Дарфуре;
	Abyei için BM Geçici Güvenlik Gücü (UNISFA) Временные силы ООН  по обеспечению безопасности в Абьее;
	Afganistan’daki Kararlı Destek Misyonu (RSM) — Операция НАТО  в Афганистане «Решительная подержка»;
	Çok Uluslu Kuvvet ve Gözlemciler (MFO) — Многонациональные силы  и наблюдатели.
	Ödev 71. (опорная лексика)
	Mavi miğferli (голубые каски); gizli gündemleri olan emperyalizmin sinsi taşeronları (скрытное орудие в руках империализма, преследующее тайные цели); kafa karışıklığı (путаница в голове); tampon bölgeler (буферные зоны); uçuşa kapalı bölgeler (беспол...
	Ödev 72. (опорная лексика)
	Dag Hammarskjold (Даг Хаммаршёльд); Lester Pearson (Лестер Пирсон); BM Genel Meclisi Başkanı (Председатель Генеральной Ассамблеи ООН); kendini savunma durumu haricinde güç kullanmama (неприменение силы  за исключением случаев самообороны); asgari sevi...
	Ödev 73. Türkçe karşılıkları veriniz:
	Значительная количественная диспропорция сторон (tarafların nicelik bakımdan büyük ölçüde eşitsizliği); война без линии фронта (cephesi olmayan savaş); действовать в соответствии с правом войны (savaş hukukuna uygun davranmak); ситуации, которые могут...
	Ödev 74. (опорная лексика)
	Народно-освободительное движение Судана (Sudan Halk Kurtuluş Hareketi); демилитаризация Абьея (Abyei’nin silahlardan arındırılması); сформировать ядро каких-л. других операций по поддержанию мира в любой точке земного шара (dünyanın her köşesinde yapı...
	Ödev 75. (опорная лексика)
	Этнотерриториальный конфликт (bölgesel etnik çatışma); посттоталитарный режим (post totaliter rejim); национально-территориальное деление государства (devletin milli birimlere dayalı idari teşkilatı); административно-территориальное деление государств...
	Ödev 76. (опорная лексика)
	Самоопределение kendi (kaderini belirleme / tayin etme); прочный мир (kalıcı barış).
	Ödev 77. Türkçe karşılıkları veriniz:
	Организация ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП) — BM Ateşkes Gözetimi Organizasyonu (UNTSO); Стокгольмский международный институт исследований проблем мира — Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI); Миссия А...
	Ödev 78. Türkçe karşılıkları veriniz:
	Голубые каски (mavi miğferli); скрытное орудие в руках империализма, преследующее тайные цели (gizli gündemleri olan emperyalizmin sinsi taşeronları); путаница в голове (kafa karışıklığı); буферные зоны (tampon bölgeler); бесполётные зоны (uçuşa kapal...
	Ödev 79. (опорная лексика)
	Gönül coğrafyası (география связи по духу); kökleri tarihin en derinliklerinden alan kadim devlet (давно существующее государство с глубокой историей); Türkiye’nin fiziki yönü (физическая сущность Турции); tarihin kendisine yüklediği misyon (миссия, к...
	Ödev 82. Rusça karşılıkları veriniz:
	Sudan Halk Kurtuluş Hareketi (Народно-освободительное движение Судана); Abyei’nin silahlardan arındırılması (демилитаризация Абьея); dünyanın her köşesinde yapılacak olan bütün diğer barışı destekleme operasyonlarının çekirdeğini oluşturmak (сформиров...
	Ödev 85. Türkçe karşılıkları veriniz:
	География связи по духу (gönül coğrafyası); давно существующее государство с глубокой историей (kökleri tarihin en derinliklerinden alan kadim devlet); физическая сущность Турции (Türkiye’nin fiziki yönü); миссия, которую на неё возложила история (tar...
	- eşgüdüm;
	- ilgi odağı olmak;
	- eşzamanlı;
	- tampon;
	- iftira;
	- ferağ;
	- önleyici diplomasi;
	- yardakçı;
	- yeltenmek;
	- pişkinliğe vurmak;
	- organize suç;
	- tatlıya bağlanmak;
	- bilişim suçları / siber suçlar;
	- şarbon;
	- gerilla savaşı;

