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KÜRESEL KORONOVİRÜS SALGINI DÖNEMİNDE BİLE TÜRKİYE'YE KARŞI
PATOLOJİK TAKINTI DEVAM EDİYOR
AVİM

Yeni koronavirüs (SARS-CoV-2) salgınının Avrupa'da ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde
benzeri görülmemiş bir hızla yayıldığı ve AB ülkelerinin çoğunda sayısı hızla yükselen
ölümlerin vuku bulduğu bir dönemde AB Konseyi, bizim için şaşırtıcı olmayan bir şekilde,
27 Şubat tarihinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetkisiz sondaj faaliyetleri göz önüne
alınarak uygulanacak kısıtlayıcı önlemlerle ilgili bir karar almaya vakit buldu[1]. Bu
önyargılı kararla AB, 11 Kasım 2019 tarihli ve (CFSP) 2019/1894 sayılı kararının ekinde yer
alan gerçek ve tüzel kişiler, kuruluşlar ve topluluklar listesine iki TPAO yetkilisinin ismini
ekledi. 11 Kasım 2019 tarihli karar AB üye ülkelerini "planlama, hazırlama, katılma,
yönetme veya yardım etme de dâhil olmak üzere sondaj faaliyetlerinden sorumlu olan
veya bu çalışmalara katılan gerçek kişilerin ülkelerine girişini veya ülkelerinden geçişlerini
önlemek için gerekli önlemleri almaya davet etmektedir. Ayrıca üye devletleri bu kişilere
ait olan, (bu kişilerin) sahip oldukları, elinde bulundurdukları ve kontrol ettikleri tüm fonları
ve ekonomik kaynakları dondurmaya çağırmaktadır[2].
ABnin bu kararı aldığı tarihle aşağı yukarı denk düşen bir dönemde İtalya'nın, bu yılın
Şubat ayı sonuna doğru ABden ve AB üye ülkelerinden maske ve vantilatör gibi tıbbi
yardımları acilen talep ettiğinin altını çizmek gerekiyor. Aslında, 27 Şubat 2020 AB kararı
bize, koyun can derdinde, kasap et derdinde atasözünü hatırlatmaktadır.[3] Bu karar, bir
anlamda, AB'nin bu kadar insani sorunun olduğu bir dönemde İtalya gibi AB ülkelerine
yardım etmenin yollarını aramak yerine, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle
uğraşmayı yeğlediğine de işaret etmektedir. Bu durumu, çağdaş bir kara mizah örneği
olarak düşünmek mümkündür.
Bu arada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi tarafından 31 Mart 2020
tarihinde Avrupa Birliği adına yapılan açıklamaya göre, bazı AB aday ülkeleri ve Avrupa
Ekonomik Alanı üyesi olan bir EFTA ülkesi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetkisiz sondaj
faaliyetlerine ilişkin kısıtlayıcı önlemler hakkındaki 27 Şubat 2020 tarihli AB Konseyi
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Kararına katıldıklarını bildirmişlerdir[4]. Bu bağlamda, AB ile çok fazla coşkulu bir ilişkisi
bulunmayan ve Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olan bir başka ülkenin de, büyük olasılıkla
Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi ile yakın bağları nedeniyle söz konusu AB kararına
katıldığını bildirdiği dikkat çekmektedir. Bu ülke Türkiye'nin doğu komşusu Ermenistandır.
Ermenistan'ın söz konusu AB kararına katılması, bazı Ermenistan çevrim içi basın
kuruluşları tarafından Ermenistan Kıbrıs Sondajı Üzerine Türkiye Yaptırımlarına Katılıyor
ve Ermenistan, Türkiye'ye karşı AB yaptırım mekanizmasına katılıyor başlıklarıyla
bildirilmiştir[5].
Bilindiği gibi Ermenistan'ın 2015 yılında Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye olmasının
ardından AB, Ermenistan ile ortaklık anlaşması müzakere sürecini askıya almış ve ABnin
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kapsamlı
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geliştirilmiş
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ancak

iki

yıl
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imzalanabilmiştir[6]. Aslında Ermenistan'ın kurumsal olarak AB kararlarına katılma
zorunluluğu yoktur. Ermenistanın, bu AB kararına katılarak, Türkiye'ye zarar verme
beklentisiyle bir kez daha Türkiye karşıtı Yunan-Kıbrıs Rum bloğunda yer aldığını söylemek
mümkündür.
AB'nin, Türkiyeye yaptırımlar uygulanmasını öngören karara katılan ülkeler ile ilgili
açıklamasının son paragrafında Avrupa Birliği, karara katılan ülkelerin bu taahhüdünü not
eder ve memnuniyetle karşılar denilmektedir. ABnin bu açıklamasının aksine, Türk
kamuoyunun ezici bir çoğunluğunun bu taahhüdü not ettiğine ve bu taahhütten esef
duyduğuna şüphe yoktur.
Bu genel bağlamda, Avrupa Komisyonu'nun yeni başkanının son açıklamalarından birinde
Türkiyeyi nasıl tanımladığına değinmekte yarar bulunmaktadır. Uluslararası basında yer
alan haberlerde, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, AB kurumlarının
diğer liderleri ve Yunanistan başbakanı ile birlikte Yunanistan-Türkiye sınırına yaptığı
ziyaret sırasında Yunanistan'a yardım yapıyoruz, ancak Ankara bir düşman değildir
şeklinde bir ifade kullandığı bildirilmektedir[7]. 57 yıldan fazla bir süredir AB ile ortaklığı
bulunan ve uzun süredir üyelik adayı olan bir ülkenin oksimoronik bir şekilde düşman değil
şeklinde tanımlanması oldukça dikkat çekicidir. Bu ifadenin bir kaş yapayım derken göz
çıkarmak örneği olup olmadığı, üzerinde düşünülmesinde yarar bulunan bir husustur.
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