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Barış karşıtı  
bir zihniyet

İmran Han’a 
suikast girişimi

Etiyopya’da 
barış anlaşması

Faturayı işçiler 
ödemeyecek!

İsrail’de sağ blokun seçimden 
zaferle ayrılması ve Netanyahu’nun 
dünüşü Filistin’de gerilimi tırman-
dırdı. Filistin Dışişleri Bakanlığı'n-
dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail 
güçlerinin ve Yahudi yerleşimci-
lerin Filistin halkına, arazilerine, 
mülklerine ve kutsal mekanlarına 
yönelik sürekli yapılan ihlalleri ve 
suçları kınandı. İsrail'in işlediği 
suçların "ırkçı sömürge zihniyetini" 
yansıttığı belirtilen açıklamada, 
bunun Filistin halkının başta kendi 
kaderini tayin hakkı olmak üzere 
adil ve meşru ulusal haklarını red-
deden, "barış karşıtı bir zihniyet" 
olduğu kaydedildi. Dış Haberler

Eski Pakistan Başbakanı İmran 
Han'ın ülkenin doğusundaki seçim 
konvoyuna ateş açıldığı bildirildi. 
Pakistan medyasının aktardığına 
göre, İmran Han ayağından yara-
landı, ancak tehlikeden kurtuldu. 
İmran Han'ın partisi Pakistan Ada-
let Hareketi, saldırıda bir kişinin 
yaşamını yitirdiğine dair duyum 
aldıklarını aktardı. Pakistan Adalet 
Hareketi sözcüsü Favad Çodri, 
"Bu açık bir suikast girişimidir. 
Han vuruldu ama durumu iyi. Çok 
fazla kanaması vardı" dedi. İmran 
Han, erken seçim talebiyle başkent 
İslamabad'a protesto yürüyüşü 
düzenliyordu. Dış Haberler

Etiyopya’da hükümet ve isyancı 
Tigray Halk Kurtuluş Cephe-
si (TPLF) arasında önceki gün 
çatışmaların durdurulması için 
yapılan anlaşma bölgede hayatın 
tekrar normale döndürülmesini 
amaçlıyor. Tarafların yaptığı ortak 
açıklamada imzalanan anlaşma-
nın detayları paylaşılmazken dün 
gazeteciler, Etiyopya hükümeti 
kaynaklarından edindiği 10 sayfalık 
anlaşma taslağı metnini açıkladı. 
Metne göre, Etiyopya hükümeti, 
TPLF’yi terör örgütü listesinden 
çıkaracak. Dış Haberler 

İspanya’da İşçi Komisyonları 
Sendikası (CCOO) ve Genel İşçi 
Sendikası’nın (UGT) çağrısıyla 
Madrid’e gelen binlerce işçi, "Bu 
krizin faturasını işçi sınıfı ödeme-
yecek" dedi. Mayor Meydanı’nda 
buluşan emekçiler, maaş artışı 
taleplerine şimdiye kadar kapıları 
kapatan İşverenler ve Sanayiciler 
Konfederasyonu’na tepki gösterdi. 
CCOO ve UGT yetkilileri, maaş ar-
tışı taleplerinin kabul edilmemesi 
halinde, farklı sektörlerde toplu iş 
sözleşmelerine göre greve gidile-
ceğini açıkladı. Dış Haberler
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Sevgili kardeşimizin 
aramızdan ayrılışının 10. yılında 

özlemle anıyoruz.
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Camii’nde kılınacak öğle namazını takiben 
Büyükçekmece Yeni Mezarlığına defnedilecektir.  

Camiamızın, ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.    

Mülkiyeliler Birliği Istanbul Şubesi

Gazi Turgay ÖZMANSUR
10 Ocak 1958 – 02 Kasım 2022

“saati soran durmadan dağlara, aşkın ve acının saatini
akşamın ve göklerin saatini soran gençliğim

ince bir hüzünden ince bir acıya rehinli
taş baskısı sûretim”

Arkadaşımızı, kardeşimizi, yoldaşımızı, 
yol arkadaşımızı kaybettik.

Bütün yaşadıklarımızı, bütün hatıraları bize bırakarak 
öteye geçti bizden önce.

Bütün afacanlığıyla, sevimliliğiyle bizi bekleyecek ötede.
Özlemi, hasreti bize kaldı.

Unutmayacağız.

SBF-DER’li Arkadaşları

Yaren ÇOLAK

HAMBURG Limanı'nın 
bir kısmını Çin'e satan 
Almanya Başbakanı Olaf 

Scholz,  Pekin'e resmi ziyaret-
te bulunmaya hazırlanırken 
yeni Çin politikasını açıkladı. 
Scholz, Frankfurter Allgemeine 
Zeitung'a yazdığı makalede, 
ÇKP'nin geçen hafta sona eren 
kongresinden çıkan sonuçların 
ardından ülkesinin Çin ile olan 
ilişkileri değiştirmesi gerektiği-
ni gösterdiğini bildirdi. Alman-
ya'nın Çin politikasının ancak 
Avrupa'nın Çin politikasıyla 
bütünleşirse başarılı olabile-
ceğine dikkati çeken Scholz, 
bu nedenle seyahati öncesinde 
Fransa Cumhurbaşkanı Emma-
nuel Macron da dahil olmak 
üzere Avrupalı ortaklar ve 
transatlantik dostlarla yakın bir 
koordinasyon içinde oldukla-
rını belirtti. Scholz'un ziyareti, 
Çin'in ABD ile artan stratejik 
rekabette Avrupa ülkeleri ile iş 
birliğini geliştirme fırsatı olarak 
yorumlanırken Almanya lider-
liğindeki Avrupa da küresel 
hesaplaşmada pozisyon almaya 
çalışıyor.

Koç Üniversitesi Asya Araş-
tırmaları Merkezi’nden Doç. Dr. 
Burak Gürel, küresel siyasette 
değişen dengeleri BirGün'e 
değerlendirdi.

Almanya Başbakanı Olaf 
Scholz, kasım ayı başında yap-
mayı planladığı ziyaret öncesi 
yeni Çin politikasını açıkladı. 
Hem ziyarete hem de Çin’in 
Avrupa ilişkilerine değinebilir 
misiniz?  

ABD, Avrupa’nın Çin ve 
Rusya ile ekonomik ve siyasi 
ilişkilerini zayıflatmak istiyor. 
Ukrayna savaşından sonra 
Avrupa’nın Rusya’ya uygulanan 
ekonomik yaptırımlara katıl-
ması ve ABD ile eşgüdümlü 
biçimde Ukrayna’ya askeri yar-
dım yapması bu konuda belirli 
bir mesafe alındığını gösteriyor. 
Benzer bir politika Avrupa-Çin 
ilişkileri bağlamında da gün-
demde. ABD,  “decoupling” 
olarak anılan, Çin ile ekonomik 
bağları zayıflatma hedefine 
Avrupa’yı ortak etmek istiyor. 
Ancak ne ABD’nin ne de Av-
rupa’nın Çin’le olan ekonomik 
bağlarını azaltması kolay değil. 
Scholz’un Çin seyahatinden 
önce gündeme gelen konular 
bu güçlüğü gösteriyor. Scholz, 
Çin’e önemli Alman şirketleri-
nin yöneticilerinden oluşan bir 
delegasyonla birlikte gidiyor. 
Bu delegasyonun başında 
Almanya’nın (ve dünyanın) en 

Scholz’un Çin açılımı
Şi, kongreden sonra Avrupa’yla yakınlaşırken başrolde Almanya Şansölyesi var. Doç. Dr. Burak Gürel, Şansölyenin ÇKP Kongresi’nin ardından 
Çin ziyareti planlamasını Berlin’in kısmen de olsa ekonomik ve jeopolitik olarak Washington’dan özerk davranma arayışını yansıttığını belirtti

büyük kimya firması BASF’ın 
CEO’su Martin Brudermüller 
bulunuyor. Brudermüller, Çin 
ile ilişkilerin bozulmasının 
Avrupa’ya fayda sağlamaya-
cağını söyledi. BASF firması 
yakın dönemde 10 milyar 
dolarlık yatırım yaparak Çin’de 
büyük bir fabrika açtı. Merce-
des, Volkswagen ve BMW gibi 
Alman otomotiv devlerinin de 
Çin’e yatırımları artırıyor. Bu üç 
şirket, Çin’de 2007-2017 arasın-
da 5 tane, 2018’den bu yana 11 
tane AR-GE merkezi açtı. Dola-
yısıyla, Avrupa’nın Çin’le olan 
ekonomik bağlarını gevşetmesi 
kolay değil. Bu nedenle, Alman 
sermayesi içinde ABD’nin Çin’e 
yönelik şahin tutumuna belirli 
bir mesafe koymak isteyen 
bir fraksiyon var. Bu durum, 
Almanya siyasetinde çatlaklar 
yaratıyor. ÇKP Kongresi’nin 
hemen ardından bu ziyaretin 
gerçekleşmesi Almanya’nın 
kısmen de olsa ekonomik ve 
jeopolitik olarak ABD’den özerk 
davranma arayışını yansıtıyor.  

Alman hükümetinin, Hamburg 
Limanı hisselerinin bir bölü-
münü Çin devletinin kontro-
lündeki firma Cosco’ya satmak 
istemesi, kamuoyu ve siyasette 
tartışma yarattı. Bu limanın 
önemi ve bu satışın politik 
etkisi nedir? 

Çin, Avrupa Birliği’nin en 
büyük ticaret ortağı durumun-
da. Bu yılın ilk üç çeyreğinde 
Avrupa ile Çin arasında yapı-
lan ticaretin hacmi 580 milyar 
dolara ulaştı. Hamburg Limanı 
da bu ticarette ciddi bir önem 
taşıyor. Avrupa’nın ikinci 
büyük limanı olan Hamburg 
Limanı’nda taşınan kargonun 
üçte biri Çin’den gelen ve Çin’e 
giden kargolardan oluşuyor. 

Bu nedenle, liman Çin için çok 
önemli. Bu limanda 4 terminal 
bulunuyor. Çin’e satış meselesi 
ise bu terminallerden yalnızca 
biriyle alakalı. Hamburg kent 
yönetimi bu terminalin yüzde 
35’inin Çin devletinin kontro-
lündeki Cosco şirketine satıl-
masını desteklemişti. Sosyal 
Demokrat Parti’nin lideri, 
Başbakan Scholz da fikre sıcak 
yaklaşıyordu. Ancak, Yeşiller ve 
Hür Demokratlar bu satışa karşı 
çıktı. Hükümetin altı bakanı bu 
satışa ilişkin çekince belirtti-
ler. Bu gerilimin ardından söz 
konusu terminalin planlandığı 

gibi yüzde 35’i değil, yüzde 
24,9’u Cosco’ya satıldı. Satılan 
payı yüzde 25’ten az olması 
Cosco’nun terminale dair karar-
lara ilişkin veto yetkisine sahip 
olmaması anlamına geliyor. 
Buna ilaveten, Cosco’ya burada 
daha fazla hisse satılmayacağı 
da kararlaştırıldı. Kısacası, orta 
yol bulundu, Cosco istediğini 
tam olarak alamadı.   

Biden ve Putin ülkelerinin ulu-
sal güvenlik stratejisini yakın 
zamanda açıkladı. Belirle-
dikleri yol haritalarının temel 
taşlarından biri de Çin. Bunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz?   

1980’lerde ve 1990’larda Batı 
şirketleri Çin’e büyük yatırımlar 
yaparak muazzam kârlar elde 
etti. O dönem Çin yarı kalifiye 
ve ucuz iş gücü ile sermayeyi 
çekti. Tehdit olarak algılanmı-
yordu. Batı’da dizayn edilen 
ürünlerin üretimi yapılıyordu. 
Son 20 yılda ise Çin teknolojik 
bakımdan kendini geliştirme-
ye yöneldi. Çin devleti ülkeye 
girmek isteyen Batılı şirketleri 
AR-GE merkezleri kurmaya 
zorladı. Buralarda çalışan Çinli 
personelin yeterli deneyim ka-
zandıktan sonra kendi şirket-
lerini kurup Batılı şirketlerle 
rekabet etmesi beklendi. Daha 
önemlisi, Çin devleti 2015’te 
açıkladığı “Made in China 2025” 
stratejisiyle birlikte Çin ile Batı 
arasındaki bilimsel ve tekno-
lojik farkı kapatma, ülkenin 
Batı’ya olan teknolojik bağım-
lılığını hızla azaltma hedefini 
ortaya koydu. Bir başka deyişle, 
Çin dünya sisteminin yarı-çev-
resinden emperyalist merkeze 
sıçrayabilmek için ciddi çaba 
harcıyor. Batı ile Çin arasındaki 
jeopolitik gerilimlerin arka-
sında bu ekonomik rekabet 

yatıyor. Joe Biden yaklaşık bir 
ay önce Çin sanayisine yönelik 
ciddi bir yaptırım paketi açıkla-
dı. Dünyanın neresinde olursa 
olsun ABD teknolojisi kulla-
nılarak üretilen mikroçiplerin 
Çin şirketlerine satışını izne 
bağladı. Bu yaptırım, Çin’in 
ekonomik kalkınmasının önüne 
ciddi engeller çıkaracak. Ek ola-
rak, NATO’nun son iki zirvesin-
de Çin stratejik rakip ve tehdit 
olarak tanımlandı. Avrupa tam 
anlamıyla iki arada bir derede 
kalmış durumda. Bir yandan 
NATO şemsiyesi altında Çin’e 
karşı ABD ile birlikte hareket 
ediyor, diğer taraftan ABD’nin 
istediği ölçüde Çin’e tavır almak 
istemiyor, ekonomik ilişkileri 
canlı tutmaya çalışıyor.   

Çin’deki yeni dönem, yeni yol 
haritası nasıl olacak? Küresel 
siyaseti nasıl etkileyecek?   

Şi Jinping’in son 10 yıllık 
icraatı Çin devletinin gelecek-
teki politikalarına dair ciddi 
ipuçları sunuyor. Şi, ÇKP üst 
yönetiminin görev süresinin 
iki kongre dönemiyle, yani 10 
yılla sınırlanması teamülünü 
ortadan kaldırmayı ve yöne-
tim organlarını kendi istediği 
şekilde belirlemeyi başardı. Şi, 
Çin ile Batı arasındaki bilimsel,  
teknolojik ve askeri farkı kapat-
mak istiyor. Çin’in Batı’da di-
zayn edilen ürünlerin üretildiği 
bir yer olmaktan çıkıp kendi 
dizayn ettiği yüksek teknolojili 
ürünlerle dünya pazarında re-
kabet edebilmesini hedefliyor. 
Öte yandan 2008’den beri dün-
ya ekonomisi üçüncü büyük 
depresyonun içinden geçiyor. 
Kriz nedeniyle dünya ekonomik 
pastası büyümediği için kapita-
listler arasında rekabet artıyor. 
Şi’nin üçüncü döneminde bu 
rekabet daha da şiddetlenecek. 
Çin kendi içinde de ciddi eko-
nomik sorunlarla boğuşuyor. 
2009-2010 döneminde devlet 
büyük altyapı yatırım paketleri 
açıklayarak ekonomiyi krizin 
etkilerinden nispeten korumayı 
başardı. Ancak, bunun ciddi 
bir bedeli oldu. Esasında batık 
durumda olan çok sayıda zombi 
şirket suni olarak ayakta tu-
tuldu. Bu durum ciddi bir borç 
sorunu yarattı. Önümüzdeki 
dönem daha da zor geçecek.

Doç. Dr.  
Burak Gürel 
Koç Üniversitesi 
Asya Araştırmaları 
Merkezi

NATO’nun son iki 
zirvesinde Çin stratejik 
rakip ve tehdit olarak 
tanımlandı. Avrupa tam 
anlamıyla iki arada bir 
derede kalmış durumda. 
Bir yandan NATO 
şemsiyesi altında Çin’e 
karşı ABD ile birlikte 
hareket ediyor, diğer 
taraftan ABD’nin istediği 
ölçüde Çin’e tavır almak 
istemiyor, ekonomik 
ilişkileri canlı tutmaya 
çalışıyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz AA


