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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı
Kuzey Avrupa İskandinav ülkelerinden biri olan Finlandiya dünyanın en 
kuzeydeki ülkelerinden biridir. Dolayısıyla çok sert bir iklime ve yoğun 
ormanlara sahiptir. İsveç, Norveç ve Rusya ile kara sınırı bulunur.

5,5 milyonluk bir nüfusa sahip olan Finlandiya’nın nüfus yoğunluğu km2

başına 18 kişidir. Ortalama yaşam süresi kadınlarda 84,5, erkeklerde 79,2, 
nüfusun genelinde ise 81,7 yıldır. Nüfus artış hızının %0,165 olduğu ülkenin 
en büyük şehirleri Helsinki (657 bin), Espoo (293 bin) ve Tampere’dir (241 bin).
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Resmi Adı Finlandiya Cumhuriyeti

Başkenti Helsinki

Dili
Resmî dilleri Fince ve İsveççedir. Nüfusun 
87,3’ü  Fince, %5,2’si İsveççe, %7,8’i diğer dilleri 
konuşur.

Dini
Resmî dini yoktur.%68,9 Hristiyan, %1,7 diğer 
dinler, %29,4 inançsız.

Nüfus 5.533.793

Nüfusun Etnik Dağılımı Nüfusun %92’si Fin,kalanı yabancı kökenlidir.

Meryem SEZGİN 1
ÜLKE RAPORU Yüzölçümü 338.462 km2

Para Birimi Euro

Yönetim Şekli Tek kamaralı çok partili cumhuriyet

Hükûmet
Cumhurbaşkanı : Sauli Niinistö
Başbakan : Sanna Mardin
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Finlandiya, dünyanın en mutlu nüfusuna sahiptir. BM destekli Dünya Mutluluk 
Raporu’nun 2021 yılındaki verilerine göre Finlandiya, dört yıldır üst üste en 
mutlu ülke unvanını elinde tutmaktadır.2

Siyasi Yapısı
Resmî adı Finlandiya Cumhuriyeti olan Finlandiya’nın başkenti Helsinki’dir. 
Cumhurbaşkanı 2012’de göreve gelen Sauli Niinisto, başbakanı ise 2019’da 
göreve gelen Sanna Marin’dir. Bir sonraki cumhurbaşkanlığı ve parlamento 
seçimleri sırasıyla Ocak 2024 ve Nisan 2023’te yapılacaktır.

Finlandiya cumhurbaşkanı, mutlak çoğunluk oylaması ile bir kez yenilenebilen 
6 yıllık bir dönem için seçilir. Başbakan ise parlamento onayı ile 4 yıllığına 
cumhurbaşkanı tarafından atanır. Yürütme yetkisi başbakan tarafından 
atanan ve başkanlık edilen Kabine’ye aittir. 2000 yılında anayasanın tekrar 
yazılmasıyla cumhurbaşkanının yetkileri sınırlandırılmıştır. Finlandiya 
Parlamentosu (Eduskunta) ise nispi temsil sistemi ile 4 senelik bir dönem için 
seçilen 200 üyeden oluşur. Cumhurbaşkanının parlamento kararlarını veto 
etme yetkisi bulunmaktadır.

Finlandiya siyasi sistemi bir partinin tek başına iktidara gelemediği, ülkenin 
koalisyon hükümetlerince yönetildiği bir sistemdir. Örneğin halihazırdaki 
hükûmet Başbakan Marin’in partisi Sosyal Demokrat Parti’yle birlikte Merkez 
Parti, Yeşil Birliği, Sol İttifak ve İsveç Halk Partisi’nden oluşan bir koalisyon 
hükûmetidir. Bir önceki hükümeti de oluşturmuş olan bu koalisyon, az bir 
çoğunluğa sahipse de COVID-19 politikalarından dolayı övgü toplamıştır.3

Finlandiya, içinde özerk bölge Åland’ın da bulunduğu 19 idari bölgeye, bunların 
içerisinde de çoğu 10 binden az bir nüfusa sahip 300’den fazla belediyeye 
ayrılır. Åland bölgesi kendi bayrağı ve parlamentosuna sahiptir.4

Ekonomik Yapısı

Kaynak : Dünya Bankası 2020

Finlandiya, dünyanın en yüksek kişi başı GSYİH oranlarından birine sahip 
olan büyük çapta sanayileşmiş bir serbest piyasa ekonomisidir. Hükûmet 
doğrudan yabancı yatırımı teşvik etmektedir ve Finlandiya’nın başta ahşap 
ve telekomünikasyon sektörü olmak üzere imalat sektöründe rekabet gücü 
yüksektir. Ülkenin sert iklim koşullarından dolayı tarım, bazı temel tarım 
ürünlerinde kendine yeterlilik sağlanmasıyla sınırlı kalmıştır. Bununla birlikte 
sık ormanlarla kaplı olan ülkede ormancılık sektörü çok gelişmiştir.5

Finlandiya ekonomik performansı ve rekabet gücü ile parmakla gösterilen 
ülkelerdendir. Yine de uluslararası konjonktürdeki Rusya üzerindeki 
AB ambargoları veya COVID-19 salgını gibi değişikliklerden kolaylıkla 
etkilenebilmektedir. COVID-19 ekonomik krizinde de büyük oranda özel 
tüketimin keskin düşüşüne dayalı olarak ekonominin IMF Nisan 2021 
verilerine göre %2,9, Finlandiya Maliye Bakanlığı’na göre ise %3,3 daralması 
beklenmektedir. Bununla beraber, Finlandiya diğer Avrupa ülkelerinin 
çoğundan daha iyi bir performans sergilemiştir. Pandemi sonrası küresel 
iyileşme sürecinde ihtiyari harcamaların artışı ve şirket yatırımlarının tekrar 
başlaması ile birlikte ekonominin 2021’de %2,3, 2022’de %2,5 oranında 
büyüme sağlaması beklenmektedir (IMF).

Finlandiya, yaşlanan nüfus ve azalan işgücü sebebiyle ekonomi üzerinde 
oluşması muhtemel bir yükün tehlikesi altındadır. Bunun yanında geleneksel 
endüstrilerdeki üretkenliğin azalması ve yüksek işgücü maliyetinin 
düşürülmesine olan ihtiyaç da ekonominin önünde zorluk teşkil etmektedir.6

2  https://www.bbc.com/news/world-europe-56457295
3 https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/finland/political-context
4 https://www.britannica.com/place/Finland/Labour-and-taxation#ref271867
5 https://www.forbes.com/places/finland/?sh=404b68ae6ccd
6 https://www.nordeatrade.com/fi/explore-new-market/finland/economical-context

4

GSYİH 271.234 milyar dolar

Kişi Başı GSYİH 49.041 dolar

GSYİH Büyüme Hızı -%2,774

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı -%2,934

Milli Gelir (Atlas Metodu) 274.411 milyar dolar

Milli Gelir Büyüme Hızı -%2,168

Kişi Başı Milli Gelir 49.620 dolar

Kişi Başı Milli Gelir Büyüme Hızı -%2,329

Enflasyon %0,291

Resmi Döviz Kuru 0,876 Euro ~ 1 ABD Doları

İşsizlik Oranı %7,76

Genç İşsizlik Oranı %21,36

İşgücü 2.765.434
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Tarım, yukarıda da belirtildiği gibi gelişim gösterememiştir ve GSYİH’in 
%2,45’ini sağlarken işgücünün yaklaşık olarak %4’üne iş sağlamaktadır. 
Sanayi sektörü ise GSYİH’in %23,06’sını sağlamaktadır ve işgücünün 
yaklaşık %22’sinin geçim kapısıdır. En büyük sektör olan hizmet sektörü 
GSYİH’in %60,56’sını sağlamakta ve işgücünün neredeyse dörtte üçüne iş 
sağlamaktadır.7-8

Dış Ticaret

Kaynak : ITC Trademap

Finlandiya’nın ana ihracat kalemleri makineler, kağıt ve ürünleri, elektrikli 
makineler, demiryolu harici araçlar ve mineral yakıtlardır. Ana ihracat ortakları 
ise Almanya, İsveç, ABD, Hollanda ve Çin’dir.

Kaynak : ITC Trademap

Finlandiya’nın ana ithalat kalemleri makineler, mineral yakıtlar, elektrikli 
makineler, demiryolu harici araçlar ve plastiktir. Ana ithalat ortakları ise 
Almanya, İsveç, Rusya, Çin ve Hollanda’dır.

Kaynak : ITC Trademap

Türkiye-Finlandiya İlişkileri
İkili ilişkiler Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığını ilan eden Finlandiya’yı 
tanımasıyla başlamış ve Türkiye Cumhuriyeti-Finlandiya ilişkileri 1924’te 
imzalanan Dostluk Anlaşması ile tesis edilmiştir. Benzer şekilde 2015 yılında 

iki ülke arasında Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi kurulmasına
karar verilmesi ve Finlandiya’nın Türkiye’nin AB üyeliğine destek

vermesi ikili ilişkileri güçlendiren gelişmelerdir. Ticarette ise 2019
yılında Türkiye’nin 335 milyon dolarlık ihracatı ve 911 milyon dolarlık

ithalatı ile 1,2 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşılmıştır.9

Ülke Tarihi
Finlandiya tarihi İsveç dönemi, Rusya dönemi ve bağımsız dönem olmak üzere 
basitçe üç döneme ayrılır. 1809 öncesi uzun bir dönem İsveç hakimiyetinde 
olan Finlandiya, İsveç’in güç kaybetmesiyle birlikte 1809’da Rus topraklarına 
katılmıştır. O döneme kadar ulusal bir varlık göstermemiş olan Finlandiya, Rus 
hakimiyetinde özerklik alarak “Büyük Dükalık” olmuş ve başkenti Helsinki 
olmuştur. Rus döneminde ivme kazanan bağımsızlık hareketi,  Finlandiya’nın 
kendi parlamentosu ve ordusuna sahip olmasıyla büyümüş ve 6 Aralık 1918’de 
Finlandiya bağımsızlığını ilan etmiştir.

Parlamentodaki sağ-sol partiler arasında oluşan uçurum 1918 başında 
sol partilerin hükûmete darbe yapmasıyla sonuçlanmış, bir iç savaşa 
sürüklenen Finlandiya ancak aynı yılın ortalarında sükûnete erebilmiştir. 
1919’da cumhuriyet olan Finlandiya 1939 sonunda Sovyet saldırısına uğramış, 
“Kış Savaşı” olarak adlandırılan savaş sonrası yapılan barış anlaşmasında 
Güneydoğu Finlandiya SSCB’ye bırakılmıştır.

7 https://www.statista.com/statistics/327513/share-of-economic-sectors-in-the-
gdp-in-fi nland/

8 https://www.statista.com/statistics/328329/employment-by-economic-sector-in-
fi nland/

9 https://www.mfa.gov.tr/turkiye-fi nlandiya-siyasi-iliskileri-.tr.mfa
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FİNLANDİYA DIŞ TİCARET VERİLERİ (bin $)

2018 2019 2020

İHRACAT 75.258.290 72.839.176 65.599.590

İTHALAT 78.352.161 73.719.857 67.878.407

HACİM 153.610.451 146.559.033 133.477.997

DENGE -3.093.871 -880.681 -2.278.817

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $ )

Ürün 2019 2020

Toplam 72.839.176 65.599.590

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer 
reaktörler vb. ve parçaları

9.556.129 9.418.912

Kağıt, mukavva ve ürünleri 8.193.704 6.833.140

Elektrikli makineler ve parçaları, ses 
kayıt cihazları ve televizyon

5.666.202 5.266.881

Tren, tramvay yolları ve levazımı dı-
şında araçlar, aksamı ve aksesuarları

5.642.657 4.817.065

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
ürünleri

6.511.461 4.607.108

EN ÇOK İTHAL EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $)

Ürün 2019 2020

Toplam 73.719.857 67.878.407

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer 
reaktörler vb. ve parçaları

9.270.981 8.618.523

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
ürünleri

11.083.222 7.121.889

Elektrikli makineler ve parçaları, ses 
kayıt cihazları ve televizyon

7.122.488 6.881.383

Tren, tramvay yolları ve levazımı dışın-
da araçlar, aksamı ve aksesuarları

6.933.762 6.311.757

Plastik ve ürünleri 2.432.877 2.372.676
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Nazi Almanyası’nın Sovyetler’e saldırmasıyla birlikte Finlandiya bir kez daha 
Sovyetler’le savaşa girmiş ve tekrar yenilmiştir. Savaşı takip eden dönemlerde 
1955’te Birleşmiş Milletler’e ve Nordik Konseyi’ne katılmış, 1994’te de Avrupa 
Topluluğu’na girmiştir.10

Eğitim Sistemi
Finlandiya eğitim sistemi dünya çapında bir üne sahiptir ve en iyi eğitim 
sistemlerinden biri olarak görülmektedir. 2018 PISA sonuçlarında 7. sırayı alan 
Finlandiya Avrupa’nın en iyi eğitim sistemine sahiptir denebilir.11

Finlandiya’da eğitim kısaca okul öncesi eğitim, temel eğitim, ikinci derece 
eğitim ve yüksek eğitim olmak üzere 4 devrede gerçekleşir. Bu eğitim 
dönemlerinden önce “erken eğitim” adında çocuk yuvalarında verilen ve 
zorunlu olmayan bir eğitim dönemi daha vardır.

Zorunlu eğitimin başlamasından bir yıl önce, yani genellikle 6 yaşına gelmiş 
her Fin çocuğun okul öncesi eğitime katılması gerekir ve bu eğitim ücretsizdir. 
Haftada 5 gün 4 saat süren bu eğitim, üniversite mezunu öğretmenler 
tarafından verilir. Okul öncesi eğitimde çocuklara harfler öğretilir fakat okuma 
öğretilmez.

Temel eğitim çocuğun 7 yaşına geldiği yıl başlar ve 9 yıl sürer. Finlandiya’da 
yaşayan her çocuğun temel eğitime katılımı zorunludur ve ücretsizdir.
Alt sınıflarda eğitim yaklaşık 20 saattir ve üst sınıflarda bu miktar artar. 
Temel eğitim öğretmenlerinin hepsi yüksek lisans sahibidir. 1-6. sınıfların 
öğretmenleri pedagojide, 7-9. sınıfların öğretmenleri kendi alanlarında 
uzmanlaşmış öğretmenlerdir. Öğretmenler uyguladıkları eğitimi ulusal 
ve yerel programa dayalı olarak özgürce planlarlar. İlk 6 yıl çocukların 
öğretmenleri değişmez ve bu sayede öğretmen öğrencilere uygun bir 
programla daha etkili bir eğitim verebilir. Öğrencilerin başarısı öğretmenleri 
tarafından değerlendirilir ve bu 9 yıl boyunca herhangi bir ülke geneli sınav 
yapılmaz.

Temel eğitimden sonra öğrenciler ikinci derece eğitime alınırlar ve bu eğitim, 
lise ya da mesleki eğitim olarak gerçekleştirilir. Lise dönemi öğrenciye bağlı 
olarak 2-4 yıl sürer ve bitiminde öğrenciler yeterlilik sınavına girip üniversiteye 
devam edebilirler. Mesleki eğitim ise daha çok uygulama odaklıdır ve yaklaşık 
3 yıl sürer.12

Yüksek eğitim ise iki tip özerk kurumda verilir. Bunlardan birincisi olan 
üniversitelerde bilimsel araştırmaya dayalı eğitim verilirken uygulamalı 
bilimler üniversitelerinde (UAS) hayata dayalı uygulamalı eğitim verilmektedir. 
Halihazırda üniversite seviyesinde 13 kurum ve 23 adet UAS bulunmaktadır.
Yüksek eğitim bazı istisnalar bulunmak üzere AB/AEA ülkelerinden gelen 
öğrenciler için ücretsiz, aksi halde ücretlidir. Üniversitelerdeki lisans ve 
yüksek lisans öğrencileri okulun öğrenci birliğine az bir miktar yıllık aidat öder 
ve karşılığında hizmet alırlar.

Diğer ülkelerin genelinin aksine Finlandiya’da üniversiteye başlayan   
öğrenciler hem lisans hem de yüksek lisansı tamamlama hakkına sahiptir. 
Lisans asgari 3, yüksek lisans asgari 2 yıl sürer ve öğrencilerin büyük 
çoğunluğu üniversiteyi yüksek lisansla bitirirler. Yüksek lisansı bitiren 
öğrenciler lisansüstü eğitime devam edebilir velicentiateve doktora 
derecelerini almak üzere başvurabilirler. UAS’larda ise yüksek lisansa devam 
edebilmek için öğrencilerin üç yıllık iş tecrübeleri kazanmaları gerekmektedir. 
Finlandiya’da sadece lisans sahibi olan öğrenciler üniversiteyi bitirmemiş gibi 
görülür.13

COVID-19
İlk COVID-19 vakasının 28 Ocak 2020’de tespit edildiği Finlandiya’da 13 
Ağustos itibarıyla DSÖ verilerine göre 116.231 vaka ve 997 ölü kaydedilmiştir. 
Nüfusun yaklaşık %68’i aşının ilk dozunu almış ilken %39’u aşının tamamını 
almıştır.14

Pandemiden en az etkilenen ülkelerden biri olmasına rağmen, vaka sayıları 
Haziran ayında artmaya başlamış ve bu durum Temmuz’da gerçekleştirilen 
Euro 2020 maçları sonrasında hız kazanmıştır. 12 Ağustos tarihinde 
kaydedilen günlük rekor 1024 vaka yeni önlemlerin alınmasında önemli rol 
oynamıştır. Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantının vakaların çoğunu 
oluşturduğu ülkede 12-16 yaş arası çocuklar da aşılanmaya başlanmış ve 
restoranlara bulundukları bölgeye bağlı olarak sınırlamalar getirilmiştir.15 
Finlandiya sınırlarındaki tedbirler ise büyük oranda gevşetilmiştir. AB ve 
Schengen ülkelerinden gelen ve son 6 ay içinde COVID-19 geçirmiş kişiler, 
ülkeye girişinden en az 14 gün önce aşısını tamamen almış olan kişiler ve bazı 
izinlere dahil kişiler ülkeye serbestçe girebilmektedir.16

10 https://finland.fi/life-society/main-outlines-of-finnish-history/
11 https://www.statista.com/chart/7104/pisa-top-rated-countries-regions-2016/
12 https://www.infofinland.fi/en/living-in-finland/education/the-finnish-education-system
13 https://www.fulbright.fi/studies-and-research-finland/higher-education-finland
14 https://valtioneuvosto.fi/en/-/1271139/number-of-covid-19-cases-continues-to-

increase-nearly-9-900-people-placed-in-quarantine
15 https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/finlands-

coronavirus-infections-hit-new-daily-record-2021-08-12/
16 https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic
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Afrika’nın en kalabalık ülkesi Nijerya yalnızca nüfusuyla değil, başka pek çok 
özelliği ile de kıtanın kalbi sayılabilir. Terörle mücadelesini uzun bir zamandır 
sürdüren ve bölge ülkeleri ile entegre bir şekilde önemli yol kat eden Nijerya, 
tüm bu mücadeleye rağmen henüz sorunu bitirebilmiş değildir.

Çad Gölü Havzası, 2011 ve 2014 yılları arasında Boko Haram grubu için çok 
güçlü bir zemin haline geldi. Örgütün saldırıları otuz binden fazla insanın 
ölümüne ve dört buçuk milyondan fazla insanın evlerini terk etmesine neden 
olurken tüm bu insanların gıda, tıbbi bakım ve çok daha fazlasından yoksun 
kalmasının da sebebiydi. Mohamed Yusuf tarafından kurulan ve Maiduguri’de 
adını duyuran grup zaman içerisinde Nijerya’nın kuzeydoğusunda etkisini 
artırdı ve eylemleri ile adını duyurmaya başladı. Borno’da kendilerine İslami 
bir devlet kurma amacıyla yola çıkan grubun takipçileri yalnızca Nijerya ile 
sınırlı kalmadı. Çad, Kamerun ve Nijer’de de etkili olan grup, okullara, güvenlik 
güçlerine, kiliselere ve hatta camilere saldırılar düzenledi.

1 UGSAM Afrika Araştırmalar Direktörü

Boko Haram grubunun zirvede olduğu 2014-2015’e doğru, kayıp sayıları 
önemli ölçüde azaldı. Kamerun, Benin, Çad, Nijer ve Nijerya ordularının 
ortak operasyonları örgüte önemli kayıplar yaşattı. Tüm bunlara rağmen, 
kaçabilen kişilerden bazıları hala bazı kasabaları kontrol altına almaya 
devam etti. Özellikle medyada da sıkça yer bulan kaçırma eylemleri fazlalaştı. 
Kaçırılanların çoğu kadın ve çocuklardı. Şubat 2018’de yüzden fazla çocuk 
bu grup tarafından kaçırıldı ancak birkaç ay sonra Nijerya özel kuvvetlerinin 
yardımıyla kurtarıldılar. Kaçırmalar günümüze kadar devam eden saldırı 
metotlarından biridir. Ayrıca çok sayıda bombalama ve silahlı saldırı da 
örgütün eylemlerinde yerini almıştır.

Sorun Nijerya’yı aşan bir yapıda olduğundan, bölge ülkeleri de Nijerya’daki 
gidişata kayıtsız kalamamaktadır. Öyle ki 2015 yılında Çad ve Nijer kuvvetleri 
hem sınırlarını korumak hem de Nijerya’yı desteklemek için sınır ötesi 
operasyonlar düzenlemişlerdir. Dış politikada bölge ülkeleri ile dayanışma 
içinde olan Nijerya’da Boko Haram, aynı zamanda iç politikayı da etkileyen 
bir konumdadır. Devlet yetkililerine pek çok suikast girişiminde bulunan, 
Nijerya askeri ile savaşan, sivillere karşı eylemlerde bulunan örgüt büyük 
bir güvenlik zafiyeti oluşturmaktadır. Mevcut başkan Buhari’nin seçim 
kampanyası sırasında Boko Haram’ı bitirme sözü vererek iktidara gelmesi ve 
ikinci dönemde de aynı vaatlerden vazgeçmemesi, örgütün iç siyasette bir 
figür haline geldiğini göstermektedir.
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Tarihsel Arka Plan
Boko Haram 2009 yılının Temmuz ayında, bir grubun polis şiddetine maruz 
kaldığı iddiasının ve resmi bir soruşturma yapılmamasının ardından ülke 
çapında gündeme gelecek bir boyut kazandı. Çıkan olayları polisin kontrol 
edememesinden sonra devreye giren ordu birlikleri yedi yüzden fazla Boko 
Haram üyesini öldürdü ve aynı zamanda toplandıkları camiyi yok etti. Lider 
Muhammed Yusuf ve pek çok arkadaşı yakalanarak polise teslim edildi.
Grubun üyelerinden birinin cenaze merasiminde güvenlik güçleri ile karşı 
karşıya gelmeleri ve grubun üyelerinden bazılarının öldürülmesi üzerine 
Yusuf, artık intikam alınması gerektiğine karar verdi. Bu olaydan sonra bir süre 
süren sakin ortam yakında yerini kaosa bırakacaktı. Nitekim aynı yıl içerisinde 
Borno Eyaleti’nin başkenti Maiduguri’de ilk saldırı gerçekleşti ve sonucunda 
yaklaşık yedi yüz elli kişi hayatını kaybetti. Nijerya güvenlik güçleri bu saldırı 
esnasında Muhammed Yusuf’u tekrar yakaladı ve polis nezaretinde sorguladı.
Yusuf sorgu sonrasında öldürüldü. Liderin öldürülmesi grubun sonu olarak 
değerlendiriyordu ancak böyle olmadı. Aksine örgüt, Yusuf’tan sonra yeni 
lider olan Abubakar Shekau döneminde gücünü daha geniş bir alana yayacak 
ve artıracaktı.

Shekau’nun ortaya çıkışı eski liderin öldürülmesinden bir süre sonra bir video 
kaydı ile oldu. AK 47 silahı, kamuflaj giysileri ve kurşun geçirmez yeleği ile 
video kaydında örgütün diri olduğunu haykırıyordu. Liderliğini açıkladı ve 
ülkenin tamamında eylem olabileceğinin sinyalini verdi. Videodan sonra 
örgütün eylemlerinin başlaması Nijerya’yı tedirgin ederken, 2014 yılındaki bir 
eylem tüm dünyanın da gündemini ülkeye çevirecekti. 14-15 Nisan’da iki yüz 
yetmiş altı kız öğrenci okullarından kaçırıldı. Chibok’taki bu eylemden sonra 
benzer bir saldırı Buni Yadi’de oldu ve elli dokuz öğrenci öldürüldü. Örgütün 
ana motivasyonu olan, batılı tarzda eğitimin haram olması doktrini yalnızca 
eğitime yönelik eylemlerle kalmayacaktı. Aslına bakılırsa Boko Haram’ın 
eğitimle başlayan bu sürecinin kendilerine bağımsız bir İslami devlet kurma 
hedefinde olduğu video açıklamalarında da net olarak anlaşılmaktaydı.Pek 
çok farklı saldırının ardından, dünyada gündem olan eylemlerden biri de 2020 
yılının sonlarına doğru yüzden fazla çiftçinin öldürülmesi oldu. Her saldırıda 
Nijerya güvenlik güçlerinin çaresizliği biraz daha artıyordu. 

Nijerya’nın tek başına mücadele-
sinin yeterli olamayacağı
anlaşıldığında beri, Kamerun,
Nijer ve Çad gibi Çad Gölü
Havzası Birliği ülkeleri örgüte
ortak operasyonlar
düzenlemeyi sürdürüyor. 

Bu ortak görev gücünün yardımıyla Boko Haram, kontrolleri altındaki bazı 
kasabaları terk etmek zorunda kaldı ancak tamamen ortadan kaldırılamadı. 
Örgütün tamamen yenilmesi için, etkilenen tüm ülkelerin askeri taktiklerini 
geliştirmeleri gerekiyor. Bununla beraber hükümetlerin ordularına ihtiyaç 
duydukları tüm gerekli teçhizatı sağlayabilmesi için yolsuzluğun ortadan 
kaldırılması ve şeffaflığın sağlanması da öncelikli gereklilikler. Ancak bu 
şartların sağlanması düzenli uluslararası yardımı getirebilir. Maddi desteğin 
oldukça önemli olduğu bu mücadelede, yapılan yardımların şeffaf ve 
hesap verilebilir şekilde kullanılması uluslararası yardımın bölgeye devam 
etmesi anlamına gelecektir. Bu yardım kesinlikle kıta dışı varlıkların sahada 
konuşlanması şeklinde değil, bölge ülkelerinin, Afrika Birliği’nin ve bölgesel 
savunma mekanizmalarının devreye sokulması ile olmalıdır.

Boko Haram, genellikle erzak amacıyla korumasız kasabalara saldırmaya 
devam ediyor. Bu saldırıları yalnızca ürün tedariki olarak okumak doğru 
olmaz. Örgüt bu saldırılarla iki önemli mesaj veriyor. Bunlardan ilki bölge 
halkı üzerinde korkunun yerleştirilmesi ve onları korumaya kimsenin 
gelmeyeceğinin gösterilmesi. Güvenlik güçlerinin kendilerini koruyamayacağı 
kanısına varan bölgelerin örgüte daha kolay biat edeceği tahmin ediliyor. 
İkinci mesaj da doğrudan Nijerya devleti ve ordusuna verilen, kendileri ile 
mücadelenin maddi ve manevi bedellerinin olacağıdır. Buna bağlı olarak Boko 
Haram’a karşı savaşın yerel desteğin alınmaması durumunda imkansız hale 
geleceği gerçeği, Nijerya’nın önündeki en büyük engellerden biridir.

Mücadelenin zorluğu ve uluslararası mekanizmaların yavaş kalması 
sonucunda Boko Haram, Çad’ın başkenti  N’djamena’da ve Kuzey 
Kamerun’daki Fotokol, Maroua ile Kerawa’dabombalı saldırılar düzenleyecek 
güce ulaştı. Genellikle patlatılan kamyonlarla yapılan bu saldırılarda can 
kayıpları yaşandı. Bunların sonucunda bölgesel bir istikrarsızlaşma süreci 
devam ediyor. Örgüte karşı atılan bazı adımların da onu psikolojik olarak 
güçlendirdiği gerçeğini atlamamak gerekiyor. Saldırıların başlarında verilen 
zayıf tepkiler, halkın baskısı sonucunda orantısız bazı adımları beraberinde 
getirdiğinde bu tip yapıların güç kazandığı başka örneklerden de görülebilecek 

bir durumdur. Kamerun’daki saldırılardan
 sonra iddialara göre bazı camilerin 
kapatılması ve Çad’da Kanuri etnik

grubuna yönelik atılan baskı adımları
Boko Haram’a karşı sempatiyi artıran

hamleler olarak değerlendirilebilir.
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Görüldüğü kadarıyla, örgütle mücadele şimdilik sadece askeri düzeyde 
yapılmaya devam edilmektedir. Askeri mücadelenin tek başına çözüm 
olmadığı ve örgütün etkili olduğu veya halk desteği kazandığı bölgelerde 
kalıcı kalkınma projelerinin yapılması gerekliliği anlaşıldığında, mücadelenin 
çok boyutlu kısmı üzerine de konuşulabilir.

Boko Haram’ın Nijerya Güvenliğine Etkileri
Nijerya’nın kuzeydoğu bölgesinde terörün neden olduğu insani, sosyal ve 
ekonomik etkiler sürüyor. Güvenlik endişesi taşıyan halk, bir yandan güvenlik 
güçlerinin zaman zaman mücadelede geri kalması, diğer yandan ekonominin 
kötüye gitmesiyle baş etmek zorunda kalmakta. Hatırı sayılır ölçüde fazla 
askeri harcamanın, bugüne dek bölgeye güvenliği getirmediği de ortada.

Boko Haram eylemleri nedeniyle Nijerya’nın karşı karşıya olduğu güvenlik 
tehditleri ve zorluklar, yalnızca Nijerya ile sınırlı değil. Aynı zamanda sınır 
komşuları da dâhil olmak üzere daha geniş bir boyuta ulaştı. Bu tip güvenlik 
krizlerinin genellikle şiddet boyutu daha ön plandadır ancak atlanmaması 
gereken en önemli husus ekonomik boyutudur. 1999 yılından itibaren 
incelendiğinde 2014’e dek gayrı safi milli hasılası artan Nijerya’da işsizliğin de 
artıyor olması halkın gelir düzeyi arasındaki uçuruma dair fikir vermektedir. 
Buradan yola çıkarak büyük şehirlerdeki insanların ve zenginlerin gelir 
seviyesi artarken, Boko Haram’ın da çıkmış olduğu kırsal kesimde bu durum 
tam tersi yönde ilerlemektedir. Pasta büyümekte fakat fakirlerin payı gitgide 
azalmaktadır. Ekonomik verilerin bu tip bir adaletsizliğe dikkat çektiği ortamda 
bu düzeni değiştireceğini iddia eden, ideolojisinin ne olduğu çok da önemli 
olmayan ama kendine katılanlara mevcuttan daha iyi bir yaşam vaat eden 
herhangi bir oluşum üye devşirebilir. İsmi ne olursa olsun, geçinemeyecek 
durumda olan halkın bir kesimi bu düzeni değiştirecek bir yapının içine 
kayabilir. Görüldüğü kadarıyla örgüt de bu şekilde güçlenmektedir. Dolayısıyla 
onu yalnızca terör örgütü olarak işaretleyip sadece askeri metotlarla 
mücadele etmek bu sorunu ortadan kaldırmaz. Askeri metotlar ancak 
bölgesel kalkınma hamleleri ile desteklenirse topyekûn bir başarı kazanılabilir.

Gözden kaçan nokta, hangi ülke olursa olsun, bağımsızlık sonrası belli 
noktaları tutan elitlerin bu tip güvenlik krizlerinde payı olduğu gerçeğidir. 
Kitlelerin çıkarlarını umursamayan veya küçümseyen yönetici seçkinler, o 
güne dek beyaz adamın münhasır koruma alanı olan ayrıcalıklı konumlara 
adım atma hayallerini gerçekleştirmeyi başardılar. Böylece halkı sömürme 
hırsı ve arzusu, Afrika egemen sınıfının zihniyetine ve ruhuna yerleştirildi. 
Farklı ülkelerdeki siyasi ve sosyal krizlerin sebeplerinden en önemlisi ancak 
en az konuşulanı budur. Adaletsiz gelir dağılımı, ülkeyi bir arada tutan harcın 
zarar görmesi anlamına gelir.

Nijerya ordusu Afrika’nın en güçlü ordularından biri. Boko Haram ile 
mücadelede pek çok dönemde başarılar da elde etti. Başkan Buhari’nin 
seçim vaadi olarak örgütü bitireceğini belirtmesi de bu güce güvenmesinin bir 
çıktısıydı. Ancak gelinen noktada Buhari örgütü bitiremedi, en iyi ekipmanlara 
sahip olan güçlü ordu yer yer etkisiz kaldı. Başarı için askeri yeterliliğin tek 
başına yetmeyeceği görüldü. Bu mücadelenin başarıya ulaşması ilk olarak 
yolsuzluğu bitirmekten geçecektir. Rüşvet ve yolsuzluk, şiddetin her türlü 
haline geçit verebilir. Elinde silah olan bir örgüt, bu silahları elbette bir yerden 
alacaktır. Bugüne kadar bu silahların nereden alındığı veya bulunduğuna 
dair elle tutulur bir sonuç yok. İkinci olarak hükümet, savaşını halkın 
desteğini alacak şekilde genişletmeli. Saldırılar karşısında devlet tarafından 
korunabileceğinden emin olamayan bir halkın toptan bir mücadele içerisinde 

olması beklenemez. Güvenlik meselesinin halledilmesi de tek başına yeterli 
olamaz. Bugün Boko Haram’ın etkisinin büyük ölçüde kırılması ile oluşan 
güvenli ortamın devamı yalnızca bölgesel kalkınmanın doğru hamlelerle 
uygulanmasına bağlıdır. Sağlık sisteminin yeterli olması, bölge halkının gelir 
elde ettiği işlerin desteklenmesi (tarım, hayvancılık, ticaret), eğitim hakkına 
devlet tarafından sahip çıkılması güvenli ortamın devamı için gerekliliklerdir. 
Tüm bunların yanında en önemli hususlardan biri de medrese sisteminin 
işlediği Afrika ülkelerindeki medreselerde doğru eğitim metotlarından 
yararlanılması gerekliliğidir. İslami eğitimin doğru yorumlarının aktarılması 
ve bu eğitimin aynı zamanda pozitif ilimlerle desteklenmesi, küçük yaştan 
itibaren bu eğitim kurumlarının kapısından giren çocuklara daha geniş 
bir bakış açısı kazandırabilir ve bu açı, yeni terör örgütlerinin eleman 
devşirmesinin önüne etkili bir set çekebilir.
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BELARUS’TA KRİZİ TIRMANDIRAN SÜREÇ
Doğu Avrupa’nın önemli ülkelerinden Belarus bir yılı aşkın süredir tarihinin en 
önemli krizini yaşıyor. Ülke sınırlarını da aşarak uluslararası bir mesele haline 
gelen ve suların hiç durulmadığı Belarus’ta kriz Ağustos 2020 seçimleri ile 
başladı. Aleksander Lukaşenko’nun 6. kez Cumhurbaşkanı seçildiği ülkede 
gerilim seçim gecesi patlak verdi. Başkent Minsk’e giden yollar protestoculara 
karşı kapatıldı. Seçimlerin güvenilirliğini kaybettiğine inanan Lukaşenko 
karşıtlarının meydanlara dökülerek başlattığı eylemler kolluk kuvvetlerinin 
sert müdahalelerine rağmen aylar boyunca durulmadı, 35 binden fazla insan 
gözaltına alındı.

1 mustafa.ozdmr21@hotmail.com

Lukaşenko daha önceki 2006 ve 2010 yıllarındaki eylemlerde olduğu gibi sert 
bir müdahale ile bastırabileceğini öngörmekteydi. Fakat bu kez durumu farklı 
kılan muhalefet lideri Svetna Tikhanovskya’nın henüz tutuklanmadan yurt 
dışına kaçabilmesi oldu. Litvanya’ya sığınan Tikhanovskya, hem muhaliflere 
dair umutları diri tutan hem de ülkedeki direnişin uluslararası arenada 
duyulmasını sağlayan isim oldu. Rusya’nın desteğinin arkasında olduğu 
Lukaşenko’ya karşı Tikhanovskya’nın AB ve Batı bloğunun desteğini alması 
krizin kısa sürede uluslar arası boyut kazanmasını kolaylaştırdı.

Lukaşenko’nun yemin törenini basına kapalı olarak gerçekleştirmesi 
meşruiyetine yönelik itirazları güçlendirirken ülkesindeki muhalefete yönelik 
her geçen gün arttırdığı baskı ülkedeki krizi işinden çıkılmaz bir hale sokuyor. 
Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun itibarını sarsan bir diğer olay ise 23 Mayıs’ta 
Atina-Vilnius seferi yapan “Ryanair” Havayollarına ait bir yolcu uçağa Belarus 
hava sahası üzerindeyken bomba ihbarı alındığı iddiaları ile zorunlu iniş 
yaptırılması ve Belaruslu muhalif gazeteci Roman Prataseviç’in tutuklanması 
oldu. Bu gelişme Batı bloğunda Belarus’a karşı ciddi yaptırımlar için somut 
adım atılmasını sağladı. Bu durumu bir “hava korsanlığı” olarak nitelendiren 
AB Belarus ile resmi ilişkileri sıfıra indirdi.2 Elliden fazla Belaruslu yönetici isme 
karşı yaptırım kararı alan Avrupa daha sonra bu yaptırımları çeşitli sektörleri 
kapsayacak şekilde genişletti.

2 https://www.aa.com.tr/tr/analiz/belarus-taki-ucak-krizi-rusya-ile-bati-arasindaki-
mucadelenin-yansimasi/2256963
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İsviçre bir yandan Lukaşenko’nun mal varlığını dondururken diğer yandan 
Lukaşenko ve oğlunun ülkeye girişleri ve ülke havayolunu kullanmaları 
yasaklandı. “Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı” (European Aviation Safety 
Agency) Avrupa hava sahalarını ve limanlarını Belarus’a kapattığını açıkladı. 
Aynı zamanda Belarus’un bayrak taşıyıcı havayolu şirketi “Belavia”ya da 
birtakım yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Tüm bunların yanında Belarus 
için en önemli kısıtlamalar ekonomik alanda koyuldu. Bankacılık, silah, 
potasyum ihracatı... gibi sektörlerde kararlaştırılan yaptırımlar3 ile amaç 
Belarus ekonomisini zayıflatmak ve demokratik bir süreç için gerekli anlaşma 
koşullarını oluşturmak.

AB Komisyon başkanı Belarus için demokratik değişime ekonomik desteğe 
hazır olduklarını belirtirken diğer yandan AB Parlementosu her yıl insan hakları 
adına verilen “Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü”4  bu yıl Belaruslu muhaliflere 
verildi ve ödülü temsili olarak muhalif lider Svetlana aldı. Belarus son Eurovision 
yarışmasına katılmaktan da men edildi. Bir diğer taraftan olimpiyatlar esnasında 
antrenörlerini eleştirdiği için ülkesine gönderilmek istenen Belaruslu sporcu 
ülkesine dönmeyi reddetti. Direnen sporcunun imdadına yetişen Polonya 
kadın atlete vize verdi. Ayrıca Belarus Başpiskoposu Tadeusz Kondrusiewicz’in 
muhalifleri desteklemesi üzerine ülkeden sürgün edilmesi de Kilise ile Belarus 
arasında gerilime yol açmıştı. 75 yaşına basan Kondrusiewicz’in sunduğu istifa 
Katoliklerin ruhani lideri tarafından kabul edildi.5

Eski Sovyet coğrafyasının bir parçası olması Belarus’un Rusya ile bağlarını kolay 
kopartamayacağının bir göstergesi. Üstelik Belarus’un pek çok siyasi isminin 

Rusya ile bağlantılarının olması da söz konusu durumda etkilidir. Bunların 
yanında Batı dünyasından gelen bütün yaptırımlar ve tehditler Belarus’un her 
geçen gün daha fazla Rusya’nın yanına sığınmasına yol açıyor. İlk resmi yurtdışı 
seyahatini Rusya’ya yapan Lukaşenko, devam etmekte olan karşıt gösteriler 
hakkında gerekirse Rusya’dan askeri birlikleri ülkesine davet edebileceğini 
söyledi. Rusya’dan Lukaşenko’nun bu ifadesine gelen yanıt ise resmi bir talep 
söz konusu olursa söz konusu hareketin mümkün olabileceği şeklinde oldu. 
Öte yandan Litvanya’dan muhalefet liderinin iadesini isteyen Belarus, son 
olarak Avrupa’yı (Litvanya sınırını kontrolsüz bırakarak) göçmen akınıyla karşı 
karşıya bırakmakla suçlanıyor. Bu mülteci akınına karşın Birlikten Litvanya için 
ekonomik yardım sözü geldi.6

RUSYA’NIN DIŞ POLİTİKA KONUSU OLARAK
AVRUPA VE BELARUS MESELESİ
Sovyetlerin mirası kötü ekonomik koşullar içinde başkanlık koltuğuna oturan 
Putin iktidarının ilk yıllarında Küreselleşme politikalarından yana söylemleri 
ve Batı dünyasıyla kurduğu sıcak ilişkileri ile dikkat çekmişti. Fakat ilerleyen 
yıllarda hammadde fiyatlarının artışıyla birlikte ayağa kalkmaya başlayan 
Rus ekonomisi, dış politika noktasında Putin’i nispeten daha bağımsız kıldı. 
NATO kuşatmasını her geçen gün daha da etrafında hisseden Putin için 
eski Sovyet sınırlarında Rusya’nın nüfuzunun korunması önem arz etmeye 
başladı. Bu dönüşüm Rusya dış politika söylemlerinde Küreselleşmeden Slav 
milliyetçiliğine doğru güçlü bir eğilim gösterdi. 2007 yılında kurulan “Rus 
Dünyası Vakfı” bu dönüşümün somutlaşması olarak vücut buldu.7

Rusya ve AB arasında 1994 yılında imzalanarak 1997’de yürürlüğe konulan SOİA 
(Strategic Partnership And Cooperation Agreement) anlaşmasının 2007’de 
sonlandırılması/yenilenememesi Rusya–Avrupa Birliği ilişkilerinde çatışma 
döneminin başlangıcı olarak okunabilir. Sosyo-kültürel ve tarihsel farklılıklar 
dışında taraflar arasında karşılıklı iş birliğini imkânsız kılan diğer dinamiklerin 
(1) karşılıklı güven eksikliğinin mevcudu ve (2) stratejik bir işbirliği için ortak 
amaçtan yoksun olmak olduğu söylenebilir. Bununla birlikte Sovyetler sonrası 
dönemde her iki tarafın da BDT ülkeleri (özelde Doğu Avrupa) üzerinde nüfuz 
kurma rekabetine girişmesi AB–Rusya arasındaki çatışmayı derinleştirmiştir.8

Diğer taraftan Avrupa–Rus ilişkilerinde birincil önemi enerji hatları 
oluşturmaktadır.  Rusya gazını Avrupa’ya taşıyan hatlardan Minsk-Moskova gaz 
hattı yıllık 33 milyar metreküpten fazla doğalgazı Avrupa’ya ulaştırmaktadır.9

Bu durum ise enerji hatlarının güvenliği/kontrolü için iki tarafı da krize müdahil 
olmaya mecbur bırakmaktadır. Üstelik AB–Rusya tarihinde enerji koridorlarının 
sert güç olarak kullanılması ilk kez söz konusu değildir.

3 https://tr.euronews.com/2021/06/21/ab-belarus-a-kars-simdiye-kadarki-en-sert-
yapt-r-mlar-hayata-gecirmeye-haz-rlan-yor

4  https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/home/
5  Kilise geleneğine göre 75 yaşına basan her başpiskoposun istifa dilekçesini Papa’ya 

sunma zorunluluğu bulunuyor. Fakat Papa’nın istifaları kabul etme mecburiyeti söz 
konusu değil, bu dilekçeleri bekletebilir ya da kabul edebilir. https://tr.euronews.
com/2021/01/04/papa-francis-belarus-tan-surulen-baspiskoposun-istifas-n-
kabul-etti

6 https://tr.euronews.com/2021/08/02/ab-belarus-tan-litvanya-ya-gocmen-ak-n-n-
engellemek-icin-milyonlarca-euro-destek-sozu-verd

7 Akhiyadov, Mokhmad. “‘Rus Dünyası’ Doktrini ve Dış Politikaya Yansımaları”, 
İNSAMER, 19.08.2020.

8 Musaoğlu N. &Özgöker U. (2008). “Rusya - AB İlişkilerinde Stratejik Ortaklıktan 
Stratejik Depresyona”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, 4/8

9  https://www.trthaber.com/haber/dunya/krizin-derinlestigi-belarusa-dair-5-soru-
519112.html
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2004 yılındaki krizde Rusya, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya ulaşan gaz hattını 
kapatarak bir güç unsuru olarak kullanmıştır.10

Kısaca Eski Sovyet coğrafyasındaki nüfuzunu kaybetmek istemeyen Rusya 
için Lukaşenko yönetiminin koltuğunu kaybetmemesi oldukça önemlidir. 
Belarus’un -bir Slav ülkesi olarak- Rusya ile kültürel bağlarının yanı sıra 
sahip olduğu jeo-stratejik önem de Rusya için Belarus’u vazgeçilmez 
kılmaktadır. Rusya’nın AB ile ilişkilerinde Belarus (son gelişmelerle birlikte) 
kilit bir coğrafyada konumlanmaktadır ve Rusya Belarus’u AB yanlısı bir 
hükümete bırakmama hususunda kararlıdır. Tüm bunlarla birlikte Rusya’nın 
kriz fırsatından istifade AB sınırına askeri birlik tahliyesi yapması da olası 
ihtimaller dâhilindedir. 

AVRUPA BİRLİĞİNİN GÜVENLİK
 SORUNU OLARAK
RUSYA VE BELARUS GERİLİMİ
AB için Belarus krizi
Rusya tehdidi ile
yakından ilgilidir.
Eski Sovyet
mirasını sahiplenerek
bölgedeki egemen güç
boşluğunu doldurmaya
çalışan Rusya’nın varlığı
 Avrupa için önemli bir
güvenlik  sorunu teşkil
etmektedir. Yalnızca
Ukrayna’nın Rusya
yandaşlığından kurtarılmış
olması yeterli olmamakta
Belarus da Rusya nüfuzundan
kurtarılmak istenmektedir. Baltık
ülkeleri için Rusya dikkat
edilmesi gereken
bir aktördür.
Belarus’ta demokratik
bir cumhuriyetin varlığı
tampon bölge görevi
görecektir. Dolayısıyla
Belarus’un Rus yanlısı
hükümet Lukaşenko’dan
kurtarılması ve Belarus’un
demokratik bir istikrara
kavuşturulması gerekmektedir. 

Sovyet mirası ülkelerini liberal ve demokratik değerler
üzerinde istikrara kavuşturmak isteyen AB bu doğrultuda
politikalar hazırlamak istiyor. Eski BDT üyesi ülkelerin pek
çoğuyla yapmış olduğu ortak strateji anlaşmaları örnek
olarak sayılabilir. Avrupa Komşuluk Politikası (European
Neighbourhood Policy) da bunlardan biridir.11 ENP Birliğe üyeliğe
dair herhangi bir şartı içermese dahi AB komşusu ülkeler ile kültürel
ve resmi bağları sürdürmeye yönelik bir politikadır.12

Yukarıda da ifade edildiği gibi enerji meselesi Avrupa ve Rusya arasındaki 
en önemli gündemi oluşturmaktadır. Enerji koridoru olarak önem sahibi 
Belarus’ta Batı yanlısı bir hükümet gelmesi enerji güvenliği konusunda da 
AB için önemlidir. Bunlarla birlikte Birliğin Belarus’a karşı aldığı sert yaptırım 
kararları ülkeyi her geçen gün Rusya ile daha da yakınlaştırmaktadır. 
Dolayısıyla AB’nin özellikle Belarus konusunda henüz tam etkili bir politika 
geliştirdiği söylenemez. 

SONUÇ
Belarus, Rusya ve AB çatışmasının son sahnesi olarak ciddi bir krizin 
içerisindedir. Her ne kadar AB’nin sert yaptırımları onu karşı tarafa 
yakınlaştırıyor olsa da kesin bir çıkarımda bulunulamaz. Ukrayna’nın 
Yanukoviç sonrası Rusya’nın nüfuzundan kurtulmuş olması aynı umudun 
Belarus içinde beslenebileceğine dair bir işaret olarak okunabilir. Ayrıca 
Tikhanovskya’nın ülkedeki muhalefetin sesini uluslararası sahaya taşıma 
çabası ve ülkedeki direnişin bir yılı aşkın süredir devam etmesi (önceki 
senelerdeki eylemlere nazaran) krizin kolay sonuçlanamayacağının bir 
göstergesidir. 

10 O dönemde Rusya’dan AB’ye ulaşan gazın %90’ı Ukrayna üzerinden geçmekteydi. 
Bkz.: Tellal E. (2010). “Zümrüdüanka: Rusya Federasyonu’nun Dış Politikası”, Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 65/3,  s. 222-224.

11 ENP hakkında detaylı bilgi için bkz.: https://www.euneighbours.eu/en
12 Detaylı bilgi için bkz.: Cını M. &Borragân N. P. (2015). EuropeanUnionPolitics, (5th 

Edition). Oxford U. P. S. 110-119



Taliban’ın Ortaya Çıkışı
Taliban sözcüğü Arapça “talebe” sözcüğünden gelir. Bununla beraber 
sözcüğün tekili olan “talip” Farsçada “öğrenci/din öğrencisi” demektir. 
Sözcüğün Farsça çoğulu ise öğrenci hareketi anlamına da gelen Taliban 
demektir. Bu sözcük sadece medrese gibi geleneksel eğitim merkezlerinde 
ders almış talebeler için kullanılır. Modern üniversitelerde teoloji ve İslam 
üzerine okuyan öğrenciler “talip” değildir. 

Taliban örgütünün çıkmasında önce Pakistan’ın başbakanı Benazir Bhutto, 
Afganistan’a gelerek,2 Herat’ın güçlü adamı olan İsmail Han ve kuzeyde 
General Abdul Reşit Dostum ile görüştüğünde, ikisinden de Kandahar’dan 
Türkmenistan’a kadar giden yolun güvenliğinin sağlanması için işbirliği 
yapmalarını istemiştir. Benazir Bhutto’nun görüşmelerinin ardından Pakistan 
İçişleri Bakanı Nasrullah Babür, yanında ABD, İngiliz, Çin, İtalyan ve Kora’lı

1 Sakarya Üniversitesi Uluslararası İliskiler

temsilcilerinde bulunduğu bir heyetle, Kandahar ve Herat’a gitmek için yola 
çıkmış.3

Pakistan’dan Türkmenistan’a Afganistan’ın Kandahar ve Herat vilayetleri 
güzergâhından geçecek olan konvoy için, il valilerinden izin almakla görevli 
olan Pakistan İçişleri Bakanı, Afganistan’a gitmiştir.4 Böylece 29 Ekim’de, 30 
kamyonlu bir konvoy ilaçlar, tüketim malları ve gıda maddesiyle yüklenip 
Pakistan’ın şehirlerinden biri olan Kuvvetta’dan Türkmenistan’a gitmek üzere 
Kandahar yoluna çıkmıştır. Hocak geçişinin aşağı tarafında, Afganistan’ın 
güney çölünden Belüçistan dağlarının yükseldiği yerde, Chaman’da konvoy 
duraksamış. Konvyoda Albay İmam ve Gül adında iki Inter Servis Intelligence 
(ISI) memuru ve Taliban komutanlarından olan Molla Borcan ve Turabi’nin de 
birlikleriyle beraber bulundukları biliniyormuş. Ama konvoyun Kandahar’a 
ulaşması ertelenmiş ve 2 Kasım’da Kandahar’ın 35 kilometre dışında 
olan Hizb-i İslami komutanlarından olan Mansur Açakzai’in Takht-e Pul’da 
yerleşen askeri kampında bulunan savaşçıları tarafından durdurulmuştur. 
Bu olayın alışılagelmiş basit bir haydutluktan ibaret olmadığı görülmüş ve 
Mansur Açakzai, Amir Lalai ve bir Sayaf komutanı tarafından bazı şartlarla 
konvoyun Pakistanlı yetkililere teslim edilmesi söz konusu olmuştur. Konvoyu 
durduranlardan biri olan Ustaz Halim konvoya izin verilmesi için Pakistanlı 
yetkililer tarafından kendilerine bu konuda bilgi verilmesi gerektiğini 
bildirmiştir. Ayrıca ISI ve cephe güçlerinin, konvoyla beraber olan yeni çıkan

2 Demirel, a.g.e. s. 58.
3 William Maley, Fundamentalism Reborn? Afghanistan And The Taliban, London, C. 

Hurst & Co. Yayınları, 2001, s. 47.
4 eg, Adı Afganistan’dı…¸ s. 206.
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Taliban grubunu desteklemesini sona erdirmesini istemişler. 29 Ekim 
1994 günü, Pakistan ordu lojistik grubuna ait olan bu konvoy 80’li yıllarda 
ISI tarafından Mücahitlerin silah ve cephane ihtiyaçlarını ulaştırmak için 
oluşturulmuştur. Durdurulan konvoy ile ilgili kurulan Kabil’e Jirgası (Toplantı) 
müzakerelerin yapılması için girişimler yaparken, izleyici Taliban tarafından 
her şey çözülmeye başlamıştır. Pakistan’dan gelen Taliban takviyeleri 
konvoyu 3 Kasım’da kurtarmış ve hemen ardından, Taliban güçleri hızla 
savaşçı güçleri yenilgiye uğratmak için Afganistan’ın geleneksel kraliyet 
başkenti olan Kandahar’a doğru saldırıya geçmişlerdir.

Taliban’ın İktidara Gelişi
Taliban ilk defa 1994 yılında Pakistan ve Afganistan arasında yer alan Kandahar 
vilayetinin Çaman sınırındaki İspin Boldak ilçesini ele geçirerek kendi varlığını 
göstermiştir. Taliban Kandahar’ı ele geçirdikten sonra kısa bir sürede 
Afganistan’ın diğer vilayetlerini kolaylıkla ele geçirmiştir. Kandahar ve Gazni 
vilayetlerinin Kasım 1994’te ve Herat vilayetinin de Eylül 1995’te Taliban’ın 
eline geçmesi, Taliban’ın hızlı bir şekilde Afganistan çapında yayılacağından 
haber veriyordu. 

Taliban 2 Şubat 1995’de Kabil’in 35 mil güneyindeki Vardak vilayetini işgal 
etmiş ve Şubat 1995’de de İsmail Han güçlerinin elinden Nimruz ve Farah 
vilayetlerini çıkarmışlar. Taliban’ın ilerlemesiyle Celalabat’taki Hacı Nadir 
hiçbir direniş göstermeden, Taliban’a teslim olmuştur. Hacı Kadir daha sonra 
yapılan röportaj da; “şehirde savaş çıkmasını ve sivil halkın zarar görmesini 
önlemek için fazla direnmeden Celalabat’ı terk ettiğini” söylemiştir. Taliban, 
Celalabat’tan sonra Asad Abat ve Lagman illerinde de küçük direnişlerle 
karşılaşmışsa da daha sonra bu komutanlar da Taliban’a katılmıştır.

İlk başlarda Celalabat-Kabil anayolu hattını alamayan Taliban güçleri, Hizb-i 
İslami’den bazı komutanları satın alarak, Lataband yolundan sarkıp Surubi 
kuvvetlerine son darbeyi vurarak Surubi hattını kırmışlar. Taliban
birçok vilayeti ele geçirdikten sonra ve Nisan 1996’da Afganistan
Emirliği’nin Molla Muhammed Ömer tarafından ilan edildiği
günlerde, ABD ve Rusya’nın önerisi üzerine “BM Güvenlik
Konseyi 10 Nisan 1996 tarihinde Afganistan’a yönelik
 silah ambargosu kararı almıştır”.

Bu karara rağmen, Pakistan Taliban’a destek vererek silah sağlamaya devam 
etmiştir. Pakistan, Güvenlik Konseyi’nin kararına aykırı davranmanın siyasi 
sonuçlarına rağmen, Taliban’ın sağlayacağı stratejik avantajları tercih etmiştir. 

Taliban bu kez 6 Kasım 1996’da Kabil’e doğru ilerlemeye başlamıştır. Bu sırada 
Taşkent’te bulunan General Abdul Reşit Dostum acilen Mezar-ı Şerife dönmüş 
ve Afganistan Milli İslami Cünbüş kuvvetlerini birinci dereceden teyakkuza 
geçirip, Salang karakollarının takviye edilmesini sağlamıştır. Taliban’ın, 
Kabil’e doğru ilerleyişi sürerken Pul-i Çarhi bölgesinde hükümet kuvvetleriyle 
karşı karşıya gelmiştir. Taliban’ın ön hattı devlet güçleri tarafından kesilerek 
aralarında şiddetli çarpışmalar gerçekleşmiş ve bu çatışmalar sırasında 
Taliban’ın meşhur komutanlarından olan Molla Borcan öldürülmüştür. 

Taliban, askerin moralinin bozulmaması için Molla Borcan’ın ölümünü gizli 
tutmuştur. Taliban saldırılarına devam etmiş ve Pul-i Çarhi ve Harp Okulu’nu 
işgal ederek, merkeze doğru ilerlemeye başlamıştır. Devlete ait kuvvetler 
artık Taliban’ın ilerlemesine mani olamamış ve hemen hemen devletin bütün 
müdafaa hatlarında bozgun başlamış, Surubi kuvvetleri Siyabini ve Meydan 
şehir karakollarıyla, Kohi Fop, Asmayi, Balahisar, Televizyon tepesi ve Bibi 
Mahro tepelerinden devlet güçleri topyekün çekilmeye başlamıştır.

Ağır çatışmalar nedeni Kabil Şehrine ilk giren Taliban komutanlarından olan 
Molla Niyazi komutasındaki milis kuvvetleri, BM Diplomatik Misyonu’na 
sığınan eski Cumhurbaşkanı Dr. Necibullah’ı alarak, bir trafik standında idam 
etmişler.
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11 Eylül Saldırıları Sonrası Afganistan Müdahalesi
11 Eylül 2001’de, 19 El-Kaide eylemcisi dört yolcu uçağını ele geçirmiş; 
bunlardan ikisi Dünya Ticaret Merkezi’ne, bir diğeri Pentagon’a çarpmış, 
dördüncü uçak ise yolcuların hava korsanlarına karşı ayaklanmasından sonra 
Pennsylvania’daki bir tarlaya indirilmiştir. Saldırılarda yaklaşık üç bin kişi 
ölmüştür. Dünya Ticaret Merkezi’nin ikiz kulelerini ve Pentagon’un bir kısmını 
tahrip eden saldırıların yaşandığı 11 Eylül 2001 tarihi, bir dönüm noktası 
olarak kabul edilmiş ve tartışılmıştır. Konunun uluslararası hukukta yarattığı 
etkiler de, tartışma alanlarından birini oluşturmuştur. ABD’ye yönelik 11 Eylül 
terör saldırıları uluslararası ilişkilerde birçok değişime neden olmuştur. 11 
Eylül 2001’de gerçekleştirilen saldırılar Taliban rejimi için sonun başlangıcı 
olmuştur. Saldırıların sonuçlarından en çok etkilenen ülke de doğal olarak 
Afganistan olmuştur. ABD saldırılardan sorumlu tuttuğu El-Kaide örgütünün 
Afganistan’da bulunan lideri Usame bin Ladin’in iadesini ve tüm El-Kaide 
örgütünün ya teslim edilmesini ya da sınır dışı edilmesini istemiştir. 
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Washington yönetiminin tüm ısrarlarına rağmen Taliban’ın Ladin’i teslim 
etmemesiyle başlayan kriz Kabil yönetimini bir anda terörizmin savunucusu 
konumuna getirmiştir.5 4 Ekim 2001’de parlamentoda bir konuşma yapan 
İngiltere Başbakanı Blair, Usame bin Ladin’in El-Kaide ağının 11 Eylül 
saldırılarından sorumlu olduğuna ilişkin kanıtları sunmuştur. Başbakanlık 
internet sayfasından olayı en ayrıntılı biçimde veren on altı sayfalık bir 
belge de yayınlanmıştır. Yine aynı gün Pakistan Dışişleri Bakanı bin Ladin’in 
11 Eylül saldırılarıyla ilişkili olduğuna dair ABD’nin yeterli kanıt elde ettiğini 
duyurmuştur. 

Bütün bu gelişmeler ABD’nin Afganistan’a müdahale edeceği beklentisini 
oluşturmuştur6 ve bu beklenen müdahale de 7 Ekim 2001’de başlamıştır. 7 
Ekim 2001’de Saat 13.00’da George W. Bush düzenlediği basın toplantısında 
“ABD ordusunun Afganistan’da El-Kaide teröristlerinin eğitim kamplarını ve 
Taliban rejiminin askeri tesislerini bombalamaya başladığını çünkü Taliban’ın 
ABD’nin taleplerini yanıtsız bıraktığını” açıklamıştır. 80 civarında ülke yardım 
sözü vermiş olmakla birlikte savaşın ilk aşamasına ABD ile birlikte sadece 
İngiltere katılmıştır. 

7 Aralık 2001’de Taliban’ın güneydeki kalesi Kandahar da düşmüş böylece 
ülkenin yönetimi pratikte Kuzey İttifakı ve ABD’nin kontrolüne geçmiştir. 
ABD ve İngiltere’nin gerçekleştirmiş olduğu bu müdahalenin hukuki 
değerlendirmesi, Güvenlik Konseyi’nin almış olduğu kararlar ve meşru 
müdafaa hakkı çerçevesinde yapılacaktır. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 11 Eylül olayları ile ilgili olarak, 12 Eylül 
2011’de 1368 sayılı, 28 Eylül 2001’de de 1373 sayılı kararları almıştır. Bu 
kararlarda, terörizmin uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğu 
ve ABD’nin doğal meşru müdafaa hakkına sahip olduğu belirtilmiş olmakla 
birlikte; ABD ve müttefiklerinin terörizmle mücadele için askeri güç 
kullanabileceği yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte ABD’nin meşru müdafaa hakkını kullanırken alacağı 
önlemlerin kuvvet kullanımını içermeyeceğine dair bir sınırlama da 
getirilmediğine göre; Güvenlik Konseyi’nin yaratmış olduğu bilinçli belirsizliğin 
Afganistan operasyonuna meşruiyet kazandırdığı söylenebilir.

Afganistan ve ABD Arasındaki Stratejik Anlaşma
Kabil ve Washington’un stratejik anlaşma üzerindeki devam etmekte olan 
müzakereleri, ilişkilerinin gelişme seyrinin devamıdır. Bu ilişkiyi farklı altı 
dönem olarak sınıflandırabiliriz: 

1. İkinci Dünya Savaşı’ndan önce, Afganistan’ın ilgi göstermesi ve 
ABD’nin ilgisizliği. 

2. Soğuk Savaş dönemi: az ve normal ilişkiler. 
3. Afganistan’ın Kızıl Ordu tarafından işgali ve Afgan Mücahitlerine ABD 

desteği. 
4. İç Savaş ve Taliban’ın ortaya çıkışı: Afganistan’ın bunalımından ABD’nin 

siyasi çıkışı. 
5. 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra, terörizme karşı mücadele, 
6. Stratejik ilişkiler yapılması için başlayan çabalar. 2005 yılında stratejik 

ilişkilerin kurulması için ABD ve Afganistan cumhurbaşkanları 
tarafından ortak bildirinin imzalanmasıyla somut adımlar.

SONUÇ
Afganistan tarih boyunca dış güçlerin müdahalelerine maruz kalmış ve 
ülkede iktidar mücadelesi veren gruplar, farklı etnik ve ideolojik kimlikler 
altında çatışmaya devam etmiştir. I. ve II. dünya savaşları sırasında tarafsız 
politikalar izleyen Afganistan, 1950 yıldan sonra tekrar dış güçlerin müdahale 
alanı olmaya başlamıştır. 

1965 yılından sonra ortaya çıkan siyasi partiler, iktidar mücadelesinde yeni bir 
dönemi Afganistan başlatmışlardır. Bu çerçevede, 1965 yılından önce iktidar 
mücadelesi sadece hükümette yer almak isteyen bir avuç elit arasında 
cereyan ederken; bu yıldan sonra siyasi partilerin kurulmasıyla ideolojik 
mücadele de başlamıştır. 1973 yılından itibaren ülkede iktidar mücadelesi 
ve dış güçlerin müdahalesi daha yoğun bir hal almıştır. 1973 yılında monarşi 
yıkılarak kurulan cumhuriyet rejimine karşı, yerel İslamcı güçler ve solcu 
partiler mücadele etmeye başlamışlardır. 

Mücadele sonucu, 1973’te kurulan rejim solcu komünist partiler tarafından 
1978’de devrilmiştir. Kurulan yeni rejim, iktidarını sağlamlaştırabilmek için 
halka baskı yapmaya başlamış ve baskı altında kalan halk rejime karşı 
ayaklanmıştır. Hükümete karşı ayaklanmalar devam ederken SSCB ordusu 
27 Aralık 1979’da, Afganistan’ı işgal etmiştir. Afganistan’ın SSCB tarafından 
işgali üzerine ABD ve birkaç ülke harekete geçmiş ve işgalden sonra 
Afganistan’daki komünist hükümet karşıtı kişi ve gruplara yönelik desteğini 
güçlendirmişlerdir. Bu gruplar Pakistan toprağında örgütlenmeye başlamıştır. 
Başta ABD olmak üzere Batı dünyasından ve hatta Arap ülkelerinden sağlanan 
destekler SSCB’ye karşı şiddetli bir direniş hareketi başlamasına neden 
olmuştur.

5 Michael Byers, Soykırımdan Sonkırıma Savaş Hukuku, Çev. Hasret Dikici Bilgin, 
İstanbul, Detay Yayıncılık, 2007, s.84.

6 Bob Woodward, Bush Savaşta, çev. Şefika Kamcez, Ankara, Arkadaş Yayınevi,
2005, s.220.
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ABD’den Çin’e “Güney Çin Denizi” Tepkisi
Güneydoğu Asya ziyareti kapsamında Singapur’da konuşan  ABD Başkan 
Yardımcısı Kamala Harris, Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki eylemlerin tepki 
gösterdi.

Harris Çin’i “zorlama” ve “tehdit” içerdiği konusunda uyarırken, ABD’nin 
Çin’in eylemlerine karşı bölgedeki müttefi klerini destekleyeceğini belirtti. 
“Çin’in, Güney Çin Denizi’nin büyük bir kısmı üzerinde baskı kurmaya 
çalıştığını söyleyen Harris, gözdağı vermeye ve hak iddia etmeye devam 
ettiğini biliyoruz.” dedi.
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Siyonist İsrail’den Gazze’ye Hava Saldırısı
AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre,  İsrail savaş 
uçakları Gazze’nin orta kesiminde Kassam Tugaylarına ait bir noktaya ve 
Gazze’nin kuzeyindeki bir tarım arazisine saldırı gerçekleştirdi.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına dair Filistin makamlarından henüz 
açıklama yapılmazken, İsrail ordusu sosyal medya hesabından yaptığı 
açıklamada, “Gazze tarafından gönderilen yanan balonlara karşılık olarak 
Hamas’a ait bir eğitim ve silah üretim merkezinin hedef alındığını” duyurdu.
Filistin Sağlık Bakanlığı, akşam saatlerinde sınır bölgesinde Gazze’deki 
ablukayı kınayan Filistinlilere, İsrail askerlerinin düzenlediği saldırılarda 11 
kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Yatırımcının Yeni Gözdesi: Ne Altın Ne Borsa, Çin Parası
Dünyaca ünlü fi nans kuruluşu Morgan Stanley’den Yuan’la ilgili dikkat çeken 
bir analiz geldi. Yapılan analizde ‘’Yuan nedeni ile dolar da yeni bir yükselişin 
önü kesiliyor. Çin’in ödemeler dengesi pozisyonu oldukça güçlü, bunun yanı 
sıra yetkililer Yuan’ı görece stabil tutmayı tercih edebilir. Bu nedenle Çin’in 
Döviz politikası dolarda daha anlamlı bir rallinin önüne geçiyor” denildi.

ABD’nin hamleleri karşısında Yuan’ın stabil kalması dikkatlerden kaçmıyor. 
Bu durumda döviz kurları açısından Yuan güvenilir hale geliyor. Çin’in 
yükselen ekonomik gücü bu durumu daha da belirgin hale getiriyor.

Taliban’dan Türkiye Açıklaması: Anlaşma İçin Henüz Erken
Afganistan’ı kontrol altına alan  Taliban ile Türkiye’nin Kabil Havalimanı 
konusunda anlaştığı ortaya çıkmıştı. İddialara göre Katar ile birlikte işletecek 
olan Türkiye, özel bir güvenlik şirketi tarafından havalimanının güvenliğini 
sağlayacaktı. 

Anlaşma taslağının kamuoyuna yansımasının ardından Taliban’dan 
çarpıcı bir açıklama daha geldi. Reuters’a konuşan Taliban sözcüsü, 
“Kabil Havalimanı’nın idare edilmesinde Türkiye ya da Katar’ın yardımına 
ihtiyacımız olup olmadığını söylemek için şu an çok erken” dedi. İsmini 
açıklamayan Taliban yetkilisi Reuters’a, “ABD’liler Kabil Havalimanı’nın 
güvenliğini sağladıktan sonra son onayı vermeleriyle birlikte havalimanının 
teslimi bekliyoruz” dedi.
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Katar Emiri Sani’den Prens Selman’a Mesaj
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Suudi Arabistan Veliaht Prensi 
Muhammed bin Selman’a ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, uluslararası ve 
bölgesel meseleleri içeren yazılı bir mesaj iletti. Suudi Arabistan resmi 
ajansı SPA’da yer alan habere göre, Veliaht Prens Bin Selman, ülkeye resmi 
ziyarette bulunan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al 
Sani ile bir araya geldi.

Görüşmede Al Sani, Bin Selman’a Katar Emiri’nin yazılı mesajını iletti.
Katar resmi ajansı QNA’da görüşmeyle ilgili yer alan haberde ise yazılı 
mesajda, ikili ilişkileri güçlendirmenin yolları ile bölgesel ve uluslararası 
gelişmelerin yer aldığı aktarıldı.

S-400 Krizi Yeniden Kapıda mı? Türkiye Rusya İle Yeniden Masada
Türkiye, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Rusya’dan alınan 
S-400’ler nedeniyle ABD’nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma 
Yasası (CAATSA) yaptırımlarına maruz kalmıştı.  NATO zirvesinin ardından 
Türkiye-ABD ilişkileri iyiye giderken dün Rus askeri ihracat şirketi Rosoboron 
export’un genel direktörü Aleksandr Miheyev’in S-400 açıklaması dikkat 
çekti. 

Miheyev, Türkiye ile yeni S-400 sevkiyatı konusunda anlaşmaya çok 
yaklaştıklarını duyurdu. Rusya’dan yapılan bu açıklama iyiye giden Türkiye-
ABD ilişkilerinde yeniden S-400 krizinin yaşanabileceği endişelerini arttırdı. 
Hürriyet yazarı Hande Fırat, konuyla ilgili bilgi aldığı güvenlik kaynaklarından, 
Ankara’nın ABD ile yeni bir S-400 krizini tırmandırmak istemediğini aktardı.

Rusya’dan ABD’ye Kritik Uyarı: Askerlerinizi Görmek İstemiyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,  ABD’nin Afganistan’dan çektiği 
askeri güçleri, Orta Asya ülkelerinde görmek istemediklerini ifade etti. 
Lavrov ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, başkent 
Budapeşte’de görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD’nin Afganistan’dan çektiği askeri güçlerini Orta Asya ülkelerine 
yerleştirmek istediğine işaret eden Lavrov, “ABD’nin askerlerini bu bölgede 
görmek istemiyoruz. Çünkü, ortak bir güvenlik alanımız var ve bu alanın 
kendi yükümlülükleri vardır. Yabancı silahlı kuvvetlerin topraklarında 
konuşlandırılması konularda tüm müttefi klerin onayını öngören Kolektif 
Güvenlik Anlaşması Örgütü’nü (KGAÖ) kastediyorum.” dedi.

Biden, İsrail’in “İran’a Askeri Müdahale” Planını Kabul Etmedi
Siyonist İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Beyaz Saray’da bir araya gelen 
ABD Başkanı Joe Biden’in İran hakkındaki sözleri Naftali Bennett’in İran’a 
askeri müdahale planını kabul etmediği şeklinde yorumlandı.

DİPLOMASİ İLE ÇÖZÜLMEZSE...
Bennett ve Biden, Oval Ofi s’teki baş başa görüşmeleri öncesinde basının 
karşısına geçti. Biden, Afganistan’daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası 
Havalimanı’nda düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren Amerikan askerlerinin 
ailelerine başsağlığı dilerken, “Ne olursa olsun Afganistan’daki misyonumuzu 
tamamlayacağız.” söylemini yineledi.






