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Amer�ka’nın ekonom�k 
kuşatmaları ve 
uluslararası hukuk

ABD yaptırımlarının 
erozyona uğratılması 
yavaş yavaş olacaktır. 

Kuzey Kore, Venezuela 
ve İran’a yaşatılan 
büyük ekonom�k 

acıya, felakete rağmen 
bu ülkelerden h�çb�r� 

ABD’n�n talepler�ne 
boyun eğmem�ş 

bulunuyor. 

Jeffrey D. Sachs Columbia Üniversitesi’nde Sürdürülebilir 

Kalkınma, Sağlık Politikaları ve Yönetimi Profesörü ve Yeryüzü 

Enstitüsü Direktörüdür. Ayrıca Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir 

Kalkınma Çözümleri Ağı’nın da direktörüdür.

A
BD Başkanı Donald Trump dış politikasını, her biri hedef ülkeyi korkutarak, baskı 

yaparak, hatta aç bırakarak Amerika’nın taleplerine boyun eğmeye zorlamak 

üzere tasarlanmış olan bir dizi sert ekonomik kuşatmaya dayandırmış bulunu-

yor. Her ne kadar bu uygulama askeri bir saldırıdan daha az şiddet içeriyor olsa 

da ve kuşatma deniz kuvvetleri yerine finansal araçlar kullanılarak yapılsa da sonuçlar sivil 

halk için genelde çok kötü oluyor. Bu itibarla, Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygu-

lanan ekonomik kuşatmalar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından uluslararası 

hukuk ve BM Sözleşmesi esasında ele alınmalıdır.

Trump 2016’daki başkanlık kampanyasında ABD’nin Orta Doğu’da sık sık savaşa başvur-

masına karşı çıkmıştı. ABD 1990-2016 yılları arasında Irak’ta iki büyük savaş başlatmış (1990 ve 

2003), Afganistan’da (2001), Libya’da (2011) ve Suriye’de (2012) savaşa girmiş, çok sayıda küçük 

askeri müdahaleye de katılmıştı (Mali, Somali, Yemen ve diğerleri). Her ne kadar Suriye Savaşı 

genelde bir iç savaş olarak nitelendirilse de aslında bu ABD ve Suudi Arabistan öncülüğünde 

gerçekleştirilen ve “Çınar Kerestesi” (Timber Sycamore) adı verilen bir ABD Başkanlık talimatı 

uyarınca yürütülen bir rejim değişikliği savaşıydı.

Savaşlar siyasi amaçlarına ulaşamadı

Amerika’nın öncülük ettiği bu savaşların (ve yakın tarihteki diğer savaşların) hiçbiri siyasi 

amaçlarına ulaşamadı ve büyük çatışmaları kronik şiddet ve istikrarsızlık izledi. Suriye’de Beşar 

Esad’ı iktidardan zorla indirme girişimi, neticede on milyondan fazla Suriyeli’nin ülkesini terk 

etmek zorunda kaldığı ve yarım milyon civarında insanın vahşice öldürüldüğü, ABD, Suriye, 

Rusya, Suudi Arabistan, Katar, İran, Türkiye, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin dâhil olduğu 

bir vekâlet savaşına yol açtı.

Her ne kadar Trump şimdiye kadar yeni bir savaştan kaçındıysa da başka yöntemler kul-

lanarak ABD’nin rejim değiştirme çabalarını sürdürdü. Trump genelde bir tecritçi olarak nite-

lendirilmektedir, bununla birlikte en az kendisinden öncekiler kadar müdahalecidir. Bugüne 

kadarki stratejisi düşmanlarını zorlamak için ABD’nin askeri gücünden çok ekonomik gücüne 

dayanmak olmuştur ki bu da kendi özel zulmüne ve istikrarsızlığına yol açmaktadır. Ve bu 

strateji sürekli olarak doğrudan savaşa yol açma riskini doğurmaktadır, tıpkı İran ile olduğu gibi.

Trump yönetimi şu anda Kuzey Kore, Venezuela ve İran’a karşı kapsamlı ekonomik kuşatma 

Prof. Jeffrey 
D. Sachs
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Amer�ka’nın ekonom�k kuşatmaları da asker� kuşatmalara benzer b�r 
�şleve ve sonuca sah�p. Güvenl�k Konsey�’n�n ABD yaptırım rej�m�n� ele 
alma ve bu yaptırımları uluslararası hukuk ve barışı koruma koşullarına 

göre değerlend�rme zamanı gelm�ş bulunuyor.

uygulamaya çalışmaktadır. Ayrıca Küba ve Nikaragua gibi ülkelere karşı 

nispeten daha küçük kuşatmalar uygulamakta ve Çin’in teknolojiye 

erişimini kesme çabalarını da yoğunlaştırmaktadır. 

Venezuela ve Kuzey Kore

Kuzey Kore’ye uyguladığı kuşatma en azından kısmen Birleşmiş 

Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmış bulunuyor. İran’a 

uyguladığı kuşatma ise Güvenlik Konseyi’nin duruşu ile taban tabana 

zıt. Venezuela’ya uyguladığı kuşatma hakkında ise Güvenlik Konseyi 

lehte veya aleyhte herhangi bir karar vermiş değil. ABD’nin bu üç ül-

keyi hemen bütün uluslararası ticaretten dışlama girişimi, gıda ve ilaç 

alanlarında ve enerji ve su dâhil temel alt yapı hizmetleri için gerekli 

yedek parçalar konusunda sıkıntılara yol açıyor.

Kuzey Kore kuşatması esas olarak BM denetimindeki yaptırımlar 

aracılığıyla yürüyor ve Kuzey Kore’ye yapılacak ihracatlar, Kuzey 

Kore’den yapılacak ithalatlar ve Kuzey Kore kurumlarıyla kurulacak 

finansal ilişkiler hakkında kapsamlı bir listeyi içeriyor. BM Gıda ve 

Tarım Örgütü (FAO) on milyon Kuzey Koreli’nin kısmen bu yaptırım-

lardan dolayı açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildiriyor. FAO, 

“Yaptırımların doğrudan veya dolaylı olarak tarımsal üretim üzerinde 

istemeden neden olabileceği olumsuz etkiler göz ardı edilemez” 

uyarısında bulunuyor ve ekliyor: “En bariz sınırlamalar,  tarımsal 

üretim için gerekli olan belirli şeylerin, özellikle de yakıt, makine ve 

ekipmanların ithalatına uygulananlardır.”

ABD’nin Venezuela’ya uyguladığı acımasız yaptırımlar iki aşamada 

hayata geçirildi. Ağustos 2017’de uygulamaya konulan birinci yaptı-

rım, doğrudan ülkenin en çok döviz kazanan ve devlete ait bir şirket 

olan PDVSA’yı hedefliyordu. Ocak 2019’da uygulanmaya başlanan 

ikinci tur yaptırımlar ise daha kapsamlıydı ve Venezuela hükümetini 

hedef alıyordu. Birinci tur yaptırımların kısa bir süre önce yapılan 

ayrıntılı bir analizi, bunların ülke üzerindeki yıkıcı etkilerini ortaya koy-

maktadır. ABD yaptırımları önceki kötü ekonomik yönetimi çok daha 

ağırlaştırmış, petrol üretiminde büyük bir düşüşe, yüksek enflasyona, 

ekonomik çöküşe (üretim 2016’dan beri yarı yarıya azalmış bulunuyor), 

açlığa ve artan ölüm oranına yol açmıştı. 

İran’a uygulanan yaptırımlar 1979 yılından beri neredeyse kesin-

tisiz olarak devam etmektedir. Ağustos 2018’de yürürlüğe konulan, 

şimdiye kadar uygulananların en şiddetlisi olan ve bu yılın başından 

itibaren biraz daha yoğunluğu artan önlemlerin amacı, İran dış tica-

retini kesmektir. ABD yaptırımları, İran ile 2015 yılında yapılan nükleer 

anlaşmayı destekleyen BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı Kararı 

ile taban tabana zıttır. Bu yaptırımların sonucu da yıkıcı olmuştur. 

Uluslararası Para Fonu, İran ekonomisinin 2017 - 2019 arasında %10 

kadar küçüleceğini, enflasyonun da bu yıl %30’lara varacağını öngör-

mektedir. Ülkede ilaç zor bulunmaktadır. 

Yabancı şirketleri cezalandırıyor

Diğer ülkelerin ABD yaptırımlarını kolayca atlatabileceği düşü-

nülebilir. Ama ABD, yaptırımları çiğneyen yabancı şirketleri cezalan-

dırmakla tehdit etmiş ve ABD Doları’nın küresel nüfusunu bir sopa 

gibi kullanarak İran ile ticaret yapan yabancı bankalara da yaptırım 

uygulama tehdidinde bulunmuştur. Avrupa Birliği’nin İran ile eko-

nomik ilişki kurma yönündeki açık isteğine karşın, Avrupa bankaları 

hizaya gelmiştir. Uzun vadede Çin Yuan’ı, ruble veya Euro finansmanı 

kullanarak bu yaptırımları aşmak için daha fazla yol bulunması müm-

kündür. Bununla beraber ABD yaptırımlarının erozyona uğratılması 

ancak yavaş yavaş olacaktır. 

Kuzey Kore’ye, Venezuela’ya ve İran’a yaşatılan büyük ekonomik 

acıya aslında felakete rağmen bu ülkelerden hiçbiri ABD taleplerine 

boyun eğmemiş bulunuyor. Bu anlamda yaptırımlar askeri müdahale-

den daha başarılı olmadı. Kuzey Kore nükleer silah deposunu korudu 

ve büyük bir ihtimalle de genişletiyor. İran rejimi füze ve dış siyaset 

politikalarıyla ilgili ABD taleplerini reddediyor. Venezuela Başkanı 

Nicolás Maduro ise hala görevde.

ABD kuşatmaları başkanlık kararnamesi ile uygulanıyor, bu ka-

rarnameler kamuoyunda hemen hiç tartışılmıyor ve Kongre bu 

kararnameleri sistemli bir şekilde denetlemiyor. Bu, şimdiye kadar  

başkanların öncülük ettiği ve kamuoyu tarafından çok daha fazla 

incelenip denetlenen savaşlardan çok daha büyük ölçüde  tek kişilik 

bir gösteri şeklinde devam etti. Trump, ABD halkı veya bütçesi için 

doğrudan hemen hemen hiçbir maliyet oluşturmayan, diğer ülkeleri 

felce uğratan, ama tam anlamıyla bir siyasi sorumluluk da doğurma-

yan yaptırımları dayatabileceğini fark etmiş bulunuyor.

Askeri kuşatmalar savaş nedenidir ve bu nedenle BM Güvenlik 

Kurulu denetimi de dâhil olmak üzere, uluslararası hukuka tabidir. 

Amerika’nın ekonomik kuşatmaları da askeri kuşatmalara benzer bir 

işleve ve sonuca sahiptir. Sivil halk için yıkıcı sonuçlara yol açarlar ve 

savaşa yol açma riski taşırlar. Güvenlik Konseyi’nin ABD yaptırım reji-

mini ele alma ve bu yaptırımları uluslararası hukuk ve barışı koruma 

koşullarına göre değerlendirme zamanı gelmiş bulunuyor.


