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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı
Merkez Avrupa’dan Alpler’le ayrılan İtalya toprakları; çizmeyi andıran İtalya 
Yarımadası, Sardunya ve Sicilya Adaları’ndan oluşur. Kuzeyde Fransa, İsviçre, 
Avusturya ve Slovenya ile komşu olan ülke, sınırları içerisinde bağımsız 
Vatikan ve San Marino devletlerini de bulundurur.4

2019 itibarıyla nüfusu 60.297.396 olan ülkenin nüfus yoğunluğu km2 başına 205 
kişidir. Nüfus artış hızı, diğer Batı ülkelerine benzer olarak düşüş trendindedir. 
Bu oran 2015 yılından bu yana sıfırın altındadır ve 2019 yılında -%0,206 
olmuştur. İtalya’da ortalama yaşam süresi kadınlarda 85,6 yıl, erkeklerde 81,2 
yıl ve nüfusun genelinde 83,3 yıldır. Ülkenin en kalabalık şehirleri Roma (2,8 
milyon), Milan (1,4 milyon) ve Napoli’dir (1 milyon).5

2 http://www.globalreligiousfutures.org/countries/italy#/?affiliations_religion_id= 
0&affiliations_year=2020&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2016
3 https://www.worldatlas.com/articles/largest-ethnic-groups-of-italy.html
4 https://www.avrupa.info.tr/tr/italya-84
5 https://www.statista.com/statistics/589331/largest-cities-in-italy-by-population/
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Resmi Adı İtalya Cumhuriyeti

Başkenti Roma

Dili Resmi dili İtalyancadır.

Dini
Resmi dini yoktur. %80,8 Hristiyan, %13,4
İnançsız, %4,9 Müslüman, %0,9 Diğer2 *

Nüfus 60.297.396

Nüfusun Etnik Dağılımı
%92 İtalyan, %1,8 Roman, %1,1 Arap Asıllı,
%0,8 Arnavut3

Meryem SEZGİN1

ÜLKE RAPORU

Yüzölçümü 294.140 km2

Para Birimi Euro

Yönetim Şekli Çift Kamaralı Parlamenter Cumhuriyet

Hükûmet
Cumhurbaşkanı : Sergio Mattarella
Başbakan : Giuseppe Conte
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Siyasi Yapısı
İtalya’nın resmi adı İtalya Cumhuriyeti’dir ve başkenti Roma’dır. Çift 
kamaralı parlamenter cumhuriyetle yönetilen İtalya’da devletin başı olan 
cumhurbaşkanları 7 yıl, hükûmetin başı olan başbakanlar 5 yıl görev yapar. 
İtalya’nın günümüzdeki cumhurbaşkanı 2015’te göreve gelen Sergio 
Mattarella, başbakanı ise 2018’de göreve gelen Giuseppe Conte’dir. Ülkenin 
bir sonraki başkanlık seçimi 2022’de, parlamento seçimi ise 2023’te 
gerçekleşecektir.6

İtalya Parlamentosu, Senato (Senato della Repubblica) ve Temsilciler Meclisi 
(Camera dei Deputati) olmak üzere iki kamaradan oluşur. Senato’nun 315 
üyesi, kapalı liste nispi temsil sistemi ile 5 yıllığına seçilir. Kalan üyeler ise 
cumhurbaşkanı tarafından seçilir ve hayatlarının sonuna kadar senatör 
olarak kalırlar. Eski İtalya Cumhurbaşkanları da bu senatörler arasında yer 
alır. Senatör adayları en az 40, senatör seçimlerinde oy veren seçmenler de 
en az 25 yaşında olmak zorundadır.7 Temsilciler Meclisi ise  kapalı liste nisbi 
temsil sistemi ile 5 yıllığına seçilen 630 üyeden oluşur. Temsilciler Meclisi’nde 
yer alacak partilerin koalisyon dahili/harici olmalarına göre değişiklik 
gösteren seçim barajlarını aşmaları gerekmektedir.8 Çok partili olan İtalyan 
Parlamentosu’nda yer alan ana siyasi güçler Beş Yıldız Hareketi (M5S), 
Demokrat Parti (PD), Kuzey Birliği (LN), Forza Italia (FI), İtalya’nın Kardeşleri 
Partisi (FdI), Özgür ve Eşit Parti (LeU)’dir.9

İtalya, bir Avrupa Birliği üyesi olması hasebiyle Avrupa Parlamentosu’nda 
temsilcilere sahiptir. Yarı açık parti listeli nispi temsil sistemi ile seçilen bu 
73 delege Kuzeydoğu İtalya, Kuzeybatı İtalya, Merkez İtalya, Güney İtalya ve 
Adalar Bölgesi olmak üzere 5 çok üyeli seçim bölgesinden seçime katılır. AB 
ülkelerinin çoğunun aksine İtalya’da Avrupa Parlamentosu için aday olan 
kişiler birden fazla seçim bölgesinden seçime girebilir.10

İtalya, idari açıdan bölgelere, illere ve ilçelere ayrılır. Ülkeyi oluşturan 20 
bölgeden Pietmont, Lombardy, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Tuscany, 

Umbria, Marchie, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata ve 
Calabria olağan bölgeler; Sicilya, Sardinya, Trentino-Aldo Adige, Friuli-Venezia 
Giulia ve Valle d’Aosta özerk bölgelerdir. Bölgeler kendilerine ait bir hükûmete 
sahiptir.11

Ekonomik Yapısı

Kaynak: Dünya Bankası 2019

Dünyanın yüksek gelirli büyük ekonomileri arasında yer alan İtalya, dünyada 
8. ve Avrupa’da 4. en büyük ekonomidir. Buna rağmen İtalya’nın toplam 
borcu GSYİH’ine oranla %133,2’dir. Bu oran İtalya’yı dünyanın 6. ve Avrupa’nın 
Yunanistan’dan sonra 2. borçlu ülkesi haline getirmektedir.12 AB kuralları, üye 
ülkelerin alabileceği toplam borcu GSYİH’nin %60’ıyla sınırladığı için borç 
konusu, AB ile sınırın iki katından da fazla borçlanan İtalya’yı karşı karşıya 
getirmiştir. Buna rağmen İtalya hükûmetinin izlediği az vergi-bol harcama 
politikasına getirilen eleştiriler ve Avrupa Komisyonu’nun uyarıları hükûmet 
tarafında pek bir karşılık bulamamıştır.13

Üzerinden 10 yıldan daha fazla bir süre geçmesine rağmen 2008-2009 
ekonomik krizinin yaraları İtalya’da hala tamamen sarılabilmiş değildir. 2008 
yılında elde edilen 2,3 trilyon dolar GSYİH miktarına hâlâ ulaşılamamıştır. 
2019’da yapılan toplam mal ve hizmet üretimi de 15 yıl önce 2004’te yapılan 
üretime neredeyse eşit olmuştur.14 İşsizlik de ülkede görülen ekonomik 
problemlerden biridir. Özellikle genç işsizlik oranının yüksek olduğu ülkede 
neredeyse her 3 gençten biri işsizdir.

6 https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/italy/political-context
7 https://www.senato.it/3801
8 https://www.electionguide.org/countries/id/107/
9 https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/italy/political-context
10 https://welections.wordpress.com/category/italy/
11 https://www.britannica.com/place/Italy/Regional-and-local-government
12 İstatistikler Statista.com 2019 verilerinden alınmıştır.
13 https://www.bbc.com/news/business-48884517
14 https://www.bbc.com/news/business-51650974
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GSYİH 2,001 trilyon dolar

Kişi Başı GSYİH 33.189,566 dolar

GSYİH Büyüme Hızı %0,301

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı %0,508

Milli Gelir 2,078 trilyon dolar

Kişi Başı Milli Gelir 34.460 dolar

Enflasyon %0,611

Resmi Döviz Kuru 0,893 Euro ~ 1 ABD Doları

İşsizlik Oranı %9,951

Genç İşsizlik Oranı %29,156

İş Gücü 25.850.222
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İtalya ekonomisi bu gibi problemler sebebiyle durağan bir halde iken 2019 
sonunda çıkan COVID-19 salgını durumun daha da kötü bir hal almasına sebep 
olmuştur. Pandemiden ilk ve en ağır etkilenen ülkelerden biri olan İtalya’da 
alınan sıkı tedbirler ekonomiyi oldukça etkilemiştir. Salgının daha etkin olduğu 
ve dolayısıyla karantina uygulamalarının daha katı olduğu kuzey bölgelerinin 
aynı zamanda üretimin de ana merkezi olması üretimi durma noktasına 
getirmiştir.15 Bu durumun bir sonucu olarak IMF’nin Ekim tahminlerine göre 
İtalya ekonomisi 2020 yılında %10,6 oranında daralacak, 2021’de ise %5,2’lik 
bir büyüme gözlemlenecektir. Benzer rakamlar diğer Avrupa ülkeleri için de 
geçerlidir. Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat’a göre bu krizde karşılaşılan 
ekonomik daralma, verilerin tutulmaya başlandığı 1995 tarihinden bu yana 
kaydedilen en büyük daralma olmuştur.16

Ekonomik sektörlerin İtalya’daki durumu ise gelişmiş ekonomilerde görülen 
tabloya benzerdir. Tarım sektörü, GSYİH’in %1,9’luk kısmını karşılamaktadır. 
Sınırlı doğal kaynaklar sebebiyle hammadde ithalatı üzerine kurulu olan İtalyan 
tarımının başlıca ürünleri buğday, mısır, arpa ve yulaftır. Aynı zamanda İtalya, 
dünyanın en büyük şarap üreticisidir. Sanayi sektörü ise GSYİH’in %21,4’ünü 
karşılamakta ve özellikle de Kuzey İtalya’da etkinlik göstermektedir. Faaliyet 
gösteren başlıca sanayi alanları arasında motorlu taşıtlar, kimyasal ürünler, 
eczacılık ürünleri, elektrikli aletler ve giyim ürünleri bulunur. Ekonominin ana 
dayanağı olan hizmet sektörü GSYİH’in %66,3’ünü karşılamakta ve işgücünün 
%71’ine iş imkanı sağlamaktadır.17

Dış Ticaret

Kaynak : ITC Trademap

İtalya’nın ihracatındaki başlıca ürünler makineler, demiryolu haricinde 
araçlar, eczacılık ürünleri, elektrikli makineler ve plastiktir. Başlıca ihracat 
ortakları ise Almanya, Fransa, ABD, İsviçre ve Birleşik Krallık’tır.

Kaynak : ITC Trademap

İtalya’nın ithalatındaki başlıca ürünler mineral yakıtlar, demiryolu haricinde 
araçlar, makineler, elektrikli makineler ve eczacılık ürünleridir. Başlıca ithalat 
ortakları ise Almanya, Fransa, Çin, Hollanda, İspanya’dır.

Kaynak : ITC Trademap

Türkiye-İtalya İlişkileri
Türkiye ve İtalya’nın halefleri Osmanlı ve Ceneviz/Venedik devletleri 
arasında önceden gelen ilişkiler varsa da tarafların ilk resmi ilişkileri 1856’da 
başlatılmıştır. İki ülkenin de son zamanların çatışmalı bölgesi olan Akdeniz’in 
önemli güçleri olmalarının yanı sıra NATO gibi diğer platformlarda birlikte

15 https://www.bbc.com/news/business-51650974
16 https://www.bbc.com/news/business-53606101
17 https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/italy/economical-context
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İtalya Dış Ticaret Verileri (bin $)

2017 2018 2019

İhracat 507.430.236 549.906.996 532.683.665

İthalat 453.583.034 503.581.134 473.562.250

Hacim 961.013.270 1.053.488.130 1.006.245.915

Denge +53.847.202 +46.325.862 +59.121.415

En Çok İhraç Edilen 5 Ürün (bin $)

Ürün 2018 2019

Toplam 549.906.996 532.683.665

Makineler, mekanik teçhizat,
nükleer reaktörler vb. ve parçaları

107.107.818 101.110.611

Tren, tramvay yolları ve 
levazımı dışında araçlar,
aksamı ve aksesuarları

45.254.797 41.426.520

Eczacılık ürünleri 27.770.369 33.568.938

Elektrikli makineler ve parçaları, 
ses kayıt cihazları ve televizyon

34.063.049 31.777.066

Plastikler ve ürünleri 22.742.134 21.280.796

En Çok İthal Edilen 5 Ürün (bin $)

Ürün 2018 2019

Toplam 503.581.134 473.562.250

Mineral yakıtlar, mineral yağlar
ve ürünleri

67.664.067 58.510.457

Tren, tramvay yolları ve levazımı 
dışında araçlar, aksamı ve
aksesuarları

51.254.868 48.087.170

Makineler, mekanik teçhizat,
nükleer reaktörler vb. ve parçaları

48.822.579 46.374.827

Elektrikli makineler ve parçaları, 
ses kayıt cihazları ve televizyon

38.253.940 36.329.106

Eczacılık ürünleri 26.846.982 27.214.890
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bulunmaları bu ilişkileri geliştiren unsurlardandır. İtalya ve Türkiye arasında 
stratejik ortaklığı öngören birçok belge imzalanmıştır ve İtalya Türkiye’nin AB 
üyeliğini destekleyen ülkelerdendir.18

Ülke Tarihi
İtalya tarihinin başlangıcı milattan önceki döneme kadar uzanır. Asırlar 
boyunca şehir devletleri ve küçük çaplı krallıkların hüküm sürdüğü ülkede 
ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru siyasi birlik kurulabilmiştir. Dönemin diğer 
Avrupa ülkeleri gibi sömürgecilik yarışına giren İtalya önce Somali ve Eritre’yi, 
ilerleyen dönemlerde de Akdeniz’de güç kazanmak amacıyla Osmanlı vilayeti 
Trablusgarp’ı ve 12 Adalar’ı işgal etmiştir. Hemen sonrasında İtilaf Devletleri 
safında girdiği I. Dünya Savaşı’ndan bozulmuş bir ekonomiyle ayrılan İtalya’da 
iç karışıklıklar faşizmi güçlendirmiş ve 1922’de meclise giren Mussolini, 
ilk faşist hükümeti kurmuştur. 1926’da tüm siyasi partiler kapatılıp basın 
özgürlüğü kaldırılmıştır.

1935’te Etiyopya’nın ilhakı ile işgallerini sürdüren İtalya, Hitler Almanyası ile 
Berlin-Roma mihverini kurmuş ve II. Dünya Savaşı’na katılmıştır. Yugoslavya 
ve Yunanistan’ı işgal eden Mussolini, Güney İtalya’nın Müttefiklerce işgali 
başlayınca imparator tarafından görevden alınmıştır. Fakat Almanya’nın Kuzey 
İtalya’yı işgal etmesiyle bu bölgede kurulan İtalyan Cumhuriyeti’nin başına 
geçmiştir. Mussolini, 1945’te Nazi işgalinin sonlanmasıyla İsviçre’ye kaçmak 
isterken yakalanarak öldürülmüştür. İtalya, II. Dünya Savaşı’nın sonrasında 
imzalanan Paris Barış Antlaşması uyarınca Afrika’daki tüm sömürgelerinden 
çekilmiştir. Aynı yılda, 1946’da ülkede cumhuriyet ilan edilmiştir.19

Ülkede İslamiyet
Hz. Osman zamanında Sicilya Adası’nın fethi için bölgeye birlikler gönderilmesi 
İtalya’da İslam tarihini başlatan olaydır. Sicilya Adası’nda bulunan ilk 
Müslüman devletler Ağlebiler, Fatımiler ve Kelbiler’dir. İlerleyen dönemlerde 
İslam hakimiyeti son bulmuştur. Uzun yıllar İslam’ın varlık göstermediği 
İtalya’daki Müslüman nüfus 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren artış 
göstermeye başlamıştır.20

Günümüzde İtalya’da çoğunluğu yabancı uyruklu olmak üzere 2,6 milyon 
(nüfusun %4’ünden fazla) Müslüman yaşamaktadır. Buna rağmen resmen 
tanınmış cami sayısı çok azdır. İslam, ülkenin en büyük dini azınlığı olmasına 
rağmen İtalya devletince tanınmamaktadır. İktidarda bulunan popülist 

Beş Yıldız Hareketi ve aşırı sağcı Kuzey Birliği koalisyonunun İslam karşıtı 
görüşleri Müslüman nüfusu endişelendirmektedir. Pew Araştırma Merkezi’ne 
göre İtalya, %69 oranıyla Macaristan’dan sonra Müslümanlara yönelik negatif 
algı seviyesinin en yüksek olduğu ülkedir.21

COVİD19
İtalya, COVID-19 salgınından en ağır etkilenen ülkelerdendir. DSÖ’ye göre 
İtalya’da ilk COVID-19 vakası 28 Ocak 2020’de kaydedilmiştir. Bu tarihten 
itibaren salgının özellikle kuzeyinde bulunan Lombardy ve Veneto’da hızlı bir 
yayılım gösterdiği İtalya kısa sürede salgının Avrupa’da en etkin olduğu bölge 
olmuştur. Bu sebeple İtalya, Çin haricinde sokağa çıkma yasağı uygulayan ilk 
ülke olmuştur.

Yaz aylarında tüm dünyada seyri yavaşlayan salgın sonbaharla beraber hız 
kazanmıştır. Aynı şekilde İtalya’da görülen vaka sayısı Ekim başlangıcından 
itibaren artış göstermeye başlamış, hatta 28 Mart’ta kaydedilen 971 ölü 
sayısı rekoru 4 Aralık’ta kaydedilen 993 ölü sayısıyla kırılmıştır. Bu durum 
İtalya hükûmetini var olanlara ilaveten yeni tedbirler almaya sevk etmiştir.
Alınan yeni tedbirlere göre Noel (25 Aralık), Aziz Stephen Günü (26 Aralık) 
ve Yılbaşı’nda bulunulan şehirden ayrılmak yasaklanmış, ayrıca bu tarihleri 
içine alan 21 Aralık – 6 Ocak tarihleri arasında bölgeler arası seyahat yasağı 
getirilmiştir. Bu tarihler arasında yurtdışına çıkan vatandaşlara ve ülkeye 
giriş yapan turistlere karantina mecburiyeti konulmuştur. Hali-hazırda 
uygulamada olan 22.00-05.00 saatleri arası sokağa çıkma yasağının da 
devamına karar verilmiştir.22

10 Aralık 2020 itibariyle İtalya’da 1.757.394 COVID-19 vakası ve 61.240 ölü 
sayısı kaydedilmiştir. Bu rakamlar İtalya’yı vaka sayısında dünyada 6., 
Avrupa’da Rusya ve Fransa’dan sonra 3. sırada, ölü sayısında ise dünyada 6., 
Avrupa’da ise İngiltere’den sonra 2. sıradadır.23

18 https://ambankara.esteri.it/ambasciata_ankara/tr/i-rapporti-bilaterali
19 TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt 23, “İtalya” maddesi (sf.445-454), İstanbul, 2001.
20 https://insamer.com/tr/italya_3241.html
21 https://www.aljazeera.com/features/2018/9/26/italys-muslims-uneasy-after-

election-of-far-right-government
22 https://www.cnbc.com/2020/12/08/italy-coronavirus-outbreak-whats-

happening-there-now.html
23 Veriler Statista ve DSÖ’den alınmıştır.
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Amerika Birleşik Devletleri’nde sert tartışmalara sahne olan uzun soluklu 
59. Başkanlık seçimleri maratonunun kazananı Demokrat Parti’nin adayı Joe 
Biden oldu. Başta Biden olmak üzere yeni ABD yönetimindeki isimlerin Türkiye 
ile ilgili meselelerde geçmişte ayrı ayrı takındıkları tavırlar, Türkiye-ABD 
ilişkilerinin gelecekte sert bir zeminde ilerleyebileceğini gösteriyor.

Türkiye’nin son yıllarda özellikle 15 Temmuz 2016’dan sonra bölgesel olarak 
Amerika’dan bağımsız bir siyaset gütme çabası içinde olduğu görülmektedir. 
Ocak 2017’de koltuğa oturan Trump’ın görev süresi boyunca Türkiye ile ABD 
arasında yer yer sert gerginliklerin yaşandığı fakat bu gerginliklerin Erdoğan 
ile Trump arasındaki “özel bağ” sayesinde herhangi bir çatışmaya evrilmediği 
dillendirilmektedir.

Trump döneminde Türkiye ile ABD arasındaki gerilimlerin en büyüğü hiç 
şüphesiz Rahip Brunson krizi idi. Brunson’ın Türkiye’deki tutukluluğunun sona 
ermesiyle neticelenen sürecin Türkiye ekonomisi üzerine olumsuz etkileri 
olmuştu.

Trump döneminde ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerde büyük bir kırılma 
yaşandığını gösteren olay ise Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma 
sistemleri alması oldu. 
1 Boğaziçi Üniversitesi - Matematik Bölümü.

Türkiye’nin 2013 yılında ABD’den Patriot füzelerini “teknoloji transferi ile” satın 
alma talebinin reddedilmesinin ardından, bölgedeki sıcak atmosfer içerisinde 
hava savunma sisteminin Türkiye için bir ihtiyaç olduğu gerekçesi Türkiye’yi 
yeni arayışlara itmişti. 

Hatırlanacağı üzere Türkiye’nin savunma sistemi için yeniden açtığı ihaleyi 
NATO ülkesi olmayan Çin, 3 milyar 400 milyon dolarlık bir anlaşmayla kazandı. 
Bu karar ABD-Türkiye ilişkilerinde gerginliğine yol açtı. İhaleyi kazanan Çin 
firması CPMIEC, Suriye, İran ve Kuzey Kore’yi ilgilendiren ‘nükleer silahların 
yaygınlaştırılması anlaşmalarını’ ihlal ettiği gerekçesiyle 2013 yılında ABD 
tarafından yaptırım listesine alındı.

Türkiye ise Çin’in kazandığı ihaleyi 2015 yılında iptal etti. Dönemin başbakanı 
Ahmet Davutoğlu Türkiye’nin ‘milli füze üretim’ projesi kapsamında kendi 
savunma sistemini üreteceğini açıkladı.

2017 yılında Rusya’yla S-400 füzeleri için 2 milyar 500 milyon dolarlık anlaşma 
yapıldığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, imzaların atıldığını ve 
Moskova’ya ön ödeme yapıldığını açıkladı.

Türkiye’nin “batı bloğu” içinde yer almayan önce Çin sonra ise Rusya’dan 
yüksek teknolojili askeri donanım talep etmesi ve neticede Rusya ile imzaların 
atılması üzerine ABD, Türkiye ile ilişkileri iyice gerdi.

Türkiye’ye yaptırım uygulanacağı tehditleri savuran ABD’nin Türkiye’yi 
cezalandırmak adına attığı en önemli adım ise 2019 yılında Türkiye’yi F-35 
savaş uçakları parça üretimi çarkından çıkarmak oldu. ABD’nin bu hamlesi 
ile Türkiye, 9 milyar dolarlık ekonomik kayıp yaşamanın yanı sıra kendisine 
taahhüt edilen 6 adet F-35 savaş uçağının tesliminden de menedildi. 
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Tüm bunların haricinde ABD senatosu Türkiye’ye çeşitli ekonomik yaptırımlar 
uygulanması konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyordu. Trump ise Erdoğan 
ile arasındaki “özel bağ” yüzünden “S-400’e rağmen ilişkilerimiz iyi” diyerek 
yaptırımları onaylamıyordu. 

Kasım 2020’deki seçimleri Joe Biden’ın kazanması üzerine Türkiye ile ABD 
arasındaki ilişkilerin nereye seyredeceği tam olarak kestirilemiyor. Başta 
Biden olmak üzere Biden’ın ekibindeki neredeyse bütün isimler, Türkiye karşıtı 
bir siyasi çizgiden geliyor. Biden, Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye’ye sorun 
çıkartan Yunanistan’a koşulsuz destek vereceğini açıklamış bir isim. Biden’in 
Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı isim Jake Sullivan, Suriye’nin 
kuzeyinde Türkiye’ye karşı proaktif askeri strateji uygulanması gerektiğini 
savunan bir isim. Öte yandan Halkbank davasında Hakan Atilla’yı mahkum 
eden duruşmada kilit tanıklardan olan David Cohen, Biden’ın Dışişleri Bakanı 
olarak atayacağı Anthony Blinken’ın kurucusu olduğu West Exec isimli şirketin 
danışman kadrosunda yer alıyor. 

Biden’in Savunma Bakanı olarak atayacağı Lloyd Austin ise Amerikan 
ordusunun Irak-İran ve Suriye’yi de içine alan birimi Centcom’un komutanlığı 
görevindeydi. Öyle ki Erdoğan Irak ve özellikle de Suriye’de Amerikan 
kuvvetleriyle her karşı karşıya gelişinde, Trump yönetimini doğrudan hedef 
almak yerine, eleştirilerini Centcom üzerine yoğunlaştırmayı tercih etmişti. 
Türk-ABD ilişkilerinin en gergin olduğu dönemde Centcom’un başında olan ve 
kıyasıya eleştirilen General, şimdi ABD Savunma Bakanlığı’nın başına geçmiş 
oldu.

Tüm bu sert tabloya rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD başkanlarının 
genel tavrı göz önünde tutulduğunda tüm olumsuzlukların
başkanlık koltuğuna oturulduğu gün değiştiği
yönünde kanaat sergiliyor. Türkiye’nin
sahip olduğu stratejik pozisyon gereği en
sert tehditlerin bile söylem düzeyinde
kaldığı yönündeki beklenti gerçekleşir mi
bilinmez fakat Trump’ın “giderayak” 2021
savunma bütçesini veto edeceğini
duyurmasının ardından savunma
bütçesi tasarısı içinde yer alan
Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırım-
larını onaylaması Türkiye-ABD ilişkileri
açısından kesin bir dönem noktası
oluşturmuştur.  Zira CAATSA başlığı
altında uygulanan Türkiye’ye yönelik
yaptırımlar “ABD’nin Hasımlarına
Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma
Yasası”na dayandırılıyor.

Türkiye’nin ABD tarafından resmen “hasım/düşman” kategorisinde konulduğu 
böylesi bir süreçte Türkiye’nin 15 Temmuz’da suçüstü yaptığı ABD’ye karşı 
halen düşük tonda ve yüksek beklenti ile siyaset yürütmesi, Amerika’yı 
cesaretlendirmektedir.

Trump, Savunma Sanayi Başkanlığı’na yönelik ve bu kurumda çalışan S-400 
anlaşmasında imzası bulunan 4 isme yönelik fi ili yaptırımların altına imzayı 
attı. 

CAATSA’nın 235. maddesi, ABD Başkanı’nın “ilgili kişi ve kuruluşlara getireceği” 
yaptırımları 12 maddede düzenliyor:

1. Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ihracat ithalat bankası 
desteğinin kesilmesi*

2. Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi*
3. ABD mali kuruluşlarından kredi tedarik edilmemesi*
4. Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi*
5. Mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni 

verilmemesi
6. Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme 

yapılmaması
7. Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması
8. Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin 

yasaklanması
9. Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında 

gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması
10. ABD kişi ve kurumlarının yaptırım kapsamına alınan kişi ya da 

kurumlardan sermaye ya da borç alışverişinin yasaklanması
11. Yaptırım kapsamına alınan kişilere ABD’ye giriş yasağı*
12. Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara benzer işlevi olan üst 

düzey görevlilere de yaptırım uygulanması.

Yasanın ilgili maddesine göre, Başkan, bu 12 maddeden en az 5’ini seçip 
uygulamakla yükümlü idi ve o da yaptırımların en hafi fi  şeklinde tabir 
edilebilecek 5 tanesini uygulamaya koymuş durumda. Bu 12 maddeden 
Trump’ın seçtiği (yıldız işareti ile belirttiğimiz) 5 madde 2022 yılı savunma 
bütçesi tasarısı onaylanana kadar 1 yıl boyunca geçerli olacak. Joe Biden 
2022 bütçesi onayı sırasında gerekli gördüğü takdirde bu maddeleri değiştirip 
daha ağır yaptırımlar uygulayabilecek. 

Görünen o ki Türkiye, Amerika’dan bağımsız bir dizi karar alıp uygulamaya 
geçtiği için yumuşak ya da sert yaptırımlar ile hizaya çekilmek isteniyor. 
Yaptırımların sertleşmesi Amerika’nın izleyeceği stratejiye bağlı olmakla 
beraber, Amerika’nın temel stratejisinin Türkiye’ye ağır darbeler vurmaktan 
ziyade batı bloğunda olmayan ülkeler ile Türkiye’nin arasını açma hedefi  
üzerine şekillendiği söylenebilir. 
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Dünyanın nükleer güçlerinden sayılan Fransa devletinin oldukça kapsamlı bir 
emperyalizm deneyimi vardır ki, bunu dünyanın birçok yerinde, özellikle de 
Afrika’da görmek mümkündür. Sadece Afrika kıtasında değil aynı zamanda 
dünyanın birçok bölgesinde önemli (y)etkileri olan Fransa’nın Güney 
Kafkasya’da söz sahibi olma yolunda gayreti açık bir şekilde görülmektedir. 
Bu bağlamda bölgedeki  ana ortağı elbette Ermenistan’dır ki, bunun da başlıca 
nedeni elbette Fransa’daki Ermeni diasporasıyla ilgilidir. Fransa ile Ermeniler 
arasındaki ilişkiler haçlı seferlerine dayanıyor. Küçük Asya’daki Ermenilerin 
küçük feodal devletleri, Selçuklulara karşı zaman zaman Fransızlar da 
dahil olmak üzere Avrupalılarla ittifak kurdular. Türklere karşı savaşmış 
olan Ermenistan Çarı VI Levon, Fransada Saint-Denis Manastırı’na gömüldü. 
Bütün bunlardan Fransız dış politikasının ana hatlarına açıklık getirmek için 
bir giriş olarak bahsetmiştim. Çünkü Fransızlar zaman zaman ne kadar 
kültürel davranmaya çalışırlarsa çalışsınlar Azerbaycan onlar için bir Türk 
ve İslam devletidir. Ancak Azerbaycanın Fransa’nın Güney Kafkasya’daki ana 
ekonomik ticaret ortağı olması ilginçtir.
1 Kafkasya Etno-Sosyal Araştırma Merkezi - Araştırmacı 

Paris, 31 Aralık 1991’de Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanıdı. Türkiye’den sonra 
böyle bir karar alan ikinci ülke olan Fransa, 21 Şubat 1992’de Azerbaycan ile 
diplomatik ilişkiler kurdu ve 19 Mart’ta Bakü’de büyükelçiliğini açtı. 23 Mart 
1995’te Budapeşte’de yapılan AGİT zirvesinde, Fransa, Rusya ve ABD ile 
birlikte Minsk Grubu’nun eş başkanlığını yaptı ve çatışmaya barışçıl bir çözüm 
bulmakla görevlendirildi. Ancak Fransa, bir eşbaşkan gibi bu alanda ciddi bir 
adım atmadı. 

AGİT Minsk Grubu eşbaşkanı olarak Fransa’nın Güney Kafkasya’da daha 
dengeli bir politika izlemesi gerekiyordu. Ancak Fransız devletinin Güney 
Kafkasya’da Ermenistan’a karşı özel bir tutumu vardı. Fransız siyasi liderliği 
her konuda Ermenistan’ı destekledi. Fransa’nın bunu Güney Kafkasya’da 
büyüyen Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine karşı yapması mümkün. Gürcüler ise 
daha çok Amerikan etkisindeydiler. Dolayısıyla Fransızlar, tarihi müttefikleri 
Ermenistan ile ilişkilerinin yoğunluğunu gizlemediler.

Azerbaycan, Fransa’daki durumun farkında olmasına rağmen Fransa ile 
ilişkilerini geliştirmeye çalışmıştır hep. Bu bağlamda Fransa’nın Güney 
Kafkasya’daki ana ticaret ortağı olan Azerbaycan’ın geçen yıl Fransa’nın 
Güney Kafkasya’daki üç ülke ile toplam ticaretinin yüzde 62,4’ünü 
oluşturması tesadüf değildir. Bu yılın ilk beş ayında iki ülke arasındaki ticaret 
cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53’ün üzerinde arttı. Geçen yıl 
ticaret cirosu 624,7 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. İkili ilişkiler bununla da 
kifayetlenmemiştir. Şöyle ki, Haydar Aliyev Vakfı’nın yürüttüğü çok yönlü 
restore faaliyet programları çerçevesinde Fransa’daki dünya kültür mirasının 
en güzel örneklerini görmek de mümkündür.
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Bunlar arasında Paris’teki Versailles Sarayı parkındaki evrensel anıtların 
restorasyonu, Strasbourg’daki 15. yüzyıl katedralinin beş vitrini ve Louvre’da 
İslam Sanatları Bölümü’nün kurulması yer almaktadır. Ancak görünen o ki, 
tüm bunlar dünyadaki laik devletin mimarları olan Fransızlar için o kadar 
önemli değildir ki, Fransız siyasetçiler Ermeni diasporasından daha fazla 
destek alma dolayısıyla Azerbaycan ile olan ilişkilerini ikinci plana atmak 
zorundaydılar. Özellikle Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yoğun 
gelişimi ve bölgede güçlü bir Türkiye’den endişe duyan Fransa hükumeti 
bölgedeki ortağı olan Ermenistana gerekli desteği sağlamaktadır.

Azerbaycan-Fransa ilişkilerinin geleceğine ilişkin görüşlerimizi şu şekilde 
özetleyebiliriz:

• Azerbaycan’ın ihracat potansiyelindeki artış Fransa’nın
dikkatinden kaçamaz. Azerbaycan, Avrupa enerji güvenliği
sistemindeki ağırlığını artırıyor. Fransa aynı zamanda
Avrupa’nın en önemli ülkelerinden biridir. Azerbaycan
aynı zamanda Fransa ile ilişkilerinde Fransa’nın
Avrupa pazarındaki yerini de dikkate alıyor. Bu
nedenle Fransa ile ilişkilerde ekonomik etkiyi
artırmak Azerbaycan’ın çıkarına. Çünkü
uluslararası ilişkilerde ekonominin önemi
artıyor. Bir devleti yalnızca tarihsel neden-
lerle desteklemek artık pratik değil.
Azerbaycan bu konuda Fransa’ya
daha önemli önerilerde bulunabilir.
Ermenistan’ın aksine. Fransa bunu
dikkate almalıdır.

• Azerbaycan ile Fransa arasında
ki ilişkilerin geleceğine gelince,
birçok faktöre bağlı. Öncelikle
Fransız liderliği Macron’un dış

politika yaklaşımını sürdürürse, bu ilişkilerin gelişmesine olumsuz 
etki edebilir. Son konuşmalarından birinde Macron, 44 günlük savaş 
sırasında Ermenistan ile birlikte olduğunu belirtti. Aynı zamanda, Paris 
Belediye Başkanlığı, Dağlık Karabağ’ı bağımsız olarak tanıdı. Benzer 
bir adım daha sonra Fransız Senatosu tarafından atıldı. Bütün bunlar 
Azerbaycan başta olmak üzere Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in sert 
tepkisiyle karşılandı. Daha sonra Fransızlar sözlerini düzeltmeye çalıştı. 
Macron, Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğunu söyledi. Bu 
büyük olasılıkla Fransız iş çevrelerinin etkisinden kaynaklanıyordu. 
Türk-Fransız ilişkilerinin yanı sıra Fransız-İslam ilişkileri de Azerbaycan 
ile ilişkileri etkileyecek. 

• Böylece bundan böyle Azerbaycan’ın dış politikası kesinlikle Türkiye 
ile koordine edilecektir. Türkiye, Azerbaycan için kardeş ve müttefik 
bir devlettir. Güney Kafkasya’daki varlığı her geçen gün artıyor. Ancak 
Azerbaycan siyasi çevrelerinde Avrupa entegrasyonunun destekçileri 
var. Çoğunlukla Avrupa finans çevreleriyle çalışıyorlar. Ancak 
Fransa’nın Avrupa’nın önde gelen ülkelerinden biri olması Azerbaycan 
için de önemli. Bu nedenle ileride Fransa ile ilişkilerin geliştirilmesi için 
çalışmalar yapılacaktır. Ama tüm bunlar kesinlikle Türkiye ile bağlantılı 
olarak yapılacaktır. 

• Fransız siyasi otoritelerinin gelecekteki kararlarının yönü de ilişkileri 
etkileyecektir. Azerbaycan’ın gelecekteki entegrasyon eğilimlerindeki 
değişiklikler de ilişkileri etkileyebilir. Böylelikle Türkiye’nin katılımıyla 
Azerbaycan’ın Avrupa merkezli değil Türk-İslam eğilimli olması 
ihtimali giderek artıyor. Elbette bu, ülke içinde ciddi sistem reformları 
gerektiriyor.
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Bağımsızlık bir ulus için vazgeçilmez bir olgudur. Bu sebeple bağımsızlık 
uğruna mücadeleler verilir, savaşlar yapılır, iç ve dış etkenlerin etkisi ortadan 
kaldırılarak egemen bir devlet kurulur. Ulus devletlerin ortaya çıkış sürecindeki 
baskın milliyetçilik, imparatorluklar sonrası döneme yön vermiştir. Diğer 
motivasyonlarla birlikte bu milliyetçi politikalar kimi zaman saf yönünden 
uzaklaşarak ırk temelli siyasi ideolojilere dönüşmüş ve pek çok bölgede 
çatışmalar ile daha büyük ölçekteki dünya savaşlarına sebep olan en önemli 
etki haline gelmiştir.

Bağımsızlık külfetlidir. Bu külfetin karşılanması yeni ülkeler için kimi zaman 
çeşitli zorlukları beraberinde getirmiştir. İmparatorluklardan ayrılan bazı ülkeler 
geçmiş devlet tecrübeleri sayesinde toparlanma sürecini daha kısa tutmuştur. 
Coğrafi ve politik özellikleri sayesinde daha güçlü bir şekilde tarih sahnesine 
çıkan ülkelerin yanında bağımsızlık yükünü yüklenmekte zorlanan çeşitli ülke 
örnekleri de bulunmaktadır. Güney ve Doğu Asya, Latin Amerika ve Sahra Altı 
Afrika ülkelerinin emperyalist güçlerden bağımsızlık elde etmeleri sonrasında 
yaşanan siyasi kaos ve ekonomik darboğaz, bu ülkelerin hem iç hem de dış 
politikaları üzerinde belirleyici etkenler olmuştur.

1 UGSAM Afrika Araştırmaları Direktörü

Afrika ülkeleri özelinde baktığımızda, Fransa, Almanya, İngiltere, Belçika, 
Portekiz gibi ülkelerin sömürü siyasetine maruz bırakılan pek çok ülkenin 
altmışlardan sonra kazandıkları, kimi zaman silahlı kimi zaman siyasi mücadele 
ile elde edilen bağımsızlıkların dünya siyasetine bazı yansımaları olmuştur. 
Çoğu zaman Avrupa dışı alternatif dostluklar arayan bu ülkeler, Çin ve SSCB gibi 
eksenlere yönelmiş, ilerleyen yıllarda da Soğuk Savaş ikileminde iki kutup ve 
destekçileri arasında git-gel yaşamışlardır. Sorunun çözümü kimi zaman Batı 
ülkeleri ile ilişkileri derinleştirme, kimi zaman Doğu ile yakınlaşma olmuştur. 
Aslına bakılırsa politik kaosun asıl sebebinin ekonomik çıkmazlar olduğu 
açıktır. Bu sebeple Washington ve Pekin uzlaşıları arasında gidip gelen siyasi 
liderler ve temsil ettikleri ülkeler görmek mümkündür.

Afrika’da bu yeni sürecin fikirsel akımlarının en önemlisi şüphesiz Pan-Afrika 
düşüncesidir. Birleşmiş bir Afrika tasavvuru olan bu akım, fikri önderlerinin 
güçlü söylemleri ile birlikte yükselmiştir. Hele ki ırkçılık ve siyah karşıtlığının 
tüm Batı’da kabullenilen ideolojiler halinde devam etmesi, uzun süre boyunca 
birleşik Afrika hayallerini beslemiştir.

On dokuzuncu yüzyılın erken döneminde yükselen Pan-Afrika hareketi fikirsel 
bağlamda sürekli gelişmiştir. 1945’te Britanya’da toplanan Beşinci Pan-Afrika 
Kongresi, bu hareketin en önemli yapıtaşlarından biri olarak kabul edilmektedir. 
Katılımcıları arasında Kwame Nkrumah ve geleceğin Kenya kurucu lideri Jomo 
Kenyatta gibi önemli isimlerin yanı sıra başka Afrikalı liderler de bulunmaktaydı. 
Sermaye egemenliğine karşı ortak bir duruş çerçevesi üzerinden Pan-Afrika 
düşüncesini geliştiren bu konferanslar serisi bağımsızlıklara giden yolda 
önemlidir.
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1958’de yine Nkrumah, Etiyopya, Gana, Liberya, Libya, Fas, Sudan, Tunus ve 
Birleşik Arap Cumhuriyeti’ni içeren Bağımsız Afrika Devletleri Konferansı’na 
ev sahipliği yapmıştır. Konferans kıta genelinde sömürge yönetiminin 
sona ermesini sağlamak için ortak çalışma yollarını tartışmaya teşvik 
etmeyi amaçlıyordu. Bağımsızlıkların ayak sesleri duyulmaya başlarken 
Nkrumah, Afrika devletlerinin ekonomik işbirliğini artırmak ve ortak bir dış 
politika geliştirmek için önlemler almaya çağırıyordu. Gana’nın bağımsızlığı 
kazanıldığında Nkrumah, tüm Afrika’nın bağımsızlığı kazanılmadan bunun bir 
anlam ifade etmeyeceğini ısrarla vurguluyordu. Nkrumah’ın çizdiği çerçeve 
ekonomik bir birlikten ibaret yapı değildir. O açık şekilde tek bir sınırdan 
oluşan tek bir ülkeden bahsetmekteydi (Nkrumah, 1963: 149). Bununla beraber 
Nkrumah, o dönemde Afrika’nın dünyadaki tarımsal ürünlerin ve madenlerin 
üretimindeki payını biliyor ve bunun kolektif bağımsızlık için büyük bir etken 
olacağını da tahmin ediyordu. Afrika, dünyanın kakao üretiminin yüzde altmış 
altısını, palm yağının yüzde altmış beşini, sisalın yüzde elli sekizini, kahvenin 
ise yüzde on dördünü karşılıyordu. Yine madenler hususunda, elmasın yüzde 
doksan altısını, kobaltın yüzde altmış dokuzunu, altının yüzde altmış üçünü 
üretiyordu (A.g.e.: 151). Böyle bir üretim gücü bağımsızlıkla birleşmeli ve kıta 
içinde bulunduğu durumdan kurtulmalıydı.

Diğer liderler de Nkrumah’ın çabasının anlamlı olduğunu görmüştür. 
Emperyalistlerin çeşitli engellemelerine rağmen kurulan Afrika Birliği
Pan-Afrika düşüncesi için

o dönemde büyük bir anlam ifade etmekteydi. Tanzanya’nın kurucu lideri ve 
Ujamaa’nın fi kir babası Julius Nyerere, “Afrika’nın birliği, hepimizin bu güç 
siyaseti girdabına güven içinde yürümemizi sağlayacak ve bizi ezmekle tehdit 
eden ekonomik ve sosyal yükleri daha kolay taşımamıza olanak sağlayacak 
sağlam bir köprüdür.” demiştir (Nyerere, 1963: 1).

Abdoulaye Wade, Muammer Kaddafi  gibi liderlerin yakın dönemdeki çabaları 
ile bağımsızlık sonrasındaki ateşli tartışmalar ete kemiğe bürünmeye 
başlamıştır. Kuruluş yıllarında ütopya olarak bakılan Pan-Afrika, ilerleyen 
dönemde hangi temeller üzerine oturtulabilir sorusu üzerinden tartışılmaya 
devam etmiştir. Afrika Birliği’nin sonraki dönemde nispeten daha etkisiz 
görünümü, başarısızlık olarak algılansa da bölgesel bağlamda başarılı 
örnekler bulunmaktadır. Doğu Afrika Birliği, vizeler, ekonomi hamleleri, ortak 
savunma gibi konulardaki işbirliğiyle başarılı pek çok adım atmıştır.

Mesele Afrika’da uluslar üstü bir yaklaşımın nasıl sağlanabileceğidir. 
Devletler otoritelerini kendileri dışındaki bir kuruma bırakma hususunda 
isteksiz davranmaktadırlar. Bu durum Avrupa Birliği’nde kısmen ve 
belirli sınırlar çerçevesinde sağlanmış olsa da Afrika kıtasındaki bölgesel 
organizasyonlarda sağlanamamıştır. Sınır sorunları, etnik milliyetçilik gibi iç 
problemlerin, dış politikalardaki farklı müttefi k tercihleriyle başka boyutlarda 
da sorunlar oluşturması bu tip yapıların önündeki engeller olmaktadır.
Afrika’nın doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, kısacası tüm bölgeleri birbirinden 
farklı değerlendirilmelidir. En fazla yapılan hata, kıtayı yekpare bir yapıda 
değerlendirerek, bir bölgedeki çözümün diğer tüm bölgelerde aynı sonucu 
vereceği yanılgısına düşmektir.

Pan-Afrika fi kirsel büyümesi ile Afrika ülkelerine bağımsızlığı getirmiştir. 
Bundan sonraki aşama, aynı ideolojinin hem neokolonyal girişimlerin önünü 
kesmesi hem de kıtayla ilişkiler bazında dengesiz bir yol izleyen ülkeleri 
dengelemek olacaktır. Bu aşamada Pan-Afrikanizm en önemli etken olmaya 
devam edecektir. Bugünkü siyasal konjonktürde ne yazık ki siyasi liderlerin 
birleşik Afrika düşüncesinden çok iktidarlarını koruma hevesi içerisinde 
oldukları görülmektedir. Sınır çatışmalarının bitirilememesi, tek bir terör 
örgütünün bile birden fazla ülkede etkili olabilmesi, ülkelerin içlerindeki etnik 
gerilimlerin sürmesi birleşik bir Afrika hayalinin önündeki engeller olarak 
gözükmektedir.
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Gelecekte birleşik bir Afrika oluşacaksa, bu yapının nasıl bir temel üzerine 
kurulacağı tartışılmalıdır. Nkrumah, Nyerere, Lumumba, Sankara gibi liderlerin 
önerileri bugüne ve geleceğe uyacak şekilde tekrar değerlendirilmelidir. 
Böyle bir yapının başarıya ulaşması, kurulacak yapının etnik temelli 
milliyetçilikten arınmasına ve aynı zamanda da siyah milliyetçiliği üzerine 
kurulmamasına bağlıdır. Doğal zenginlikleri ve kullanılamayan ekonomik 
fırsatları kapsamında dünyanın geri kalanı ile eşit bir ilişki temelinde 
yükselecek böyle bir yapının, siyasi bağlamda da uluslararası örgütlerdeki 
sesinin yükselmesi olağandır. Günümüzde böyle yapıların bir dünya kurumu 
olmaktan çok güçlünün kurallarını diğerlerine kabul ettirme platformu 
olduğuna dair endişeler bulunmaktadır. Bu sistemin Afrika açısından olumlu 
yöne dönmesinin ilk şartı da ekonomik olarak güçlenmeleridir. Bu güçlenme, 
öncelikle bölgesel birliklerle sağlanmalı, ardından da bu bölgesel birliklerin bir 
araya gelerek oluşturdukları büyük bir örgütle olmalıdır. Afrika Birliği bugünkü 
yapısıyla daha farklı bir alternatif olarak gözükmektedir. Oluşacak yeni yapı 
hem ekonomik hem de askeri olarak caydırıcı bir güç şeklinde uluslararası 
arenaya çıktığında düzenin olumlu yönde değiştiği görülebilir.

Tüm bu anlatılanlar bir ütopya değildir çünkü Afrika ülkelerinin bağımsızlıkları 
da yirminci yüzyıl başında bir ütopya olarak görülmekteydi. Dünyanın gittiği 
nokta, Afrika ülkelerinin günden güne büyüyen dış borçları ve eşitsiz müttefik 
ilişkileri yakın gelecekte olmasa bile orta ve uzun vadede yeni bir birleşik 
Afrika düzeninin mecbur kılacaktır.

Peki, bu yeni düzenin yakın gelecekte gerçekleşmesinin önünde bulunan 
engeller nelerdir?

1. Batı ülkeleri tarafından oluşturulan ülke sınırları çoğunlukla yapaydır. 
Bu yapaylık aynı kabileden, aynı milletten insanların farklı ülkelerde 
yaşamasını gerektirmektedir. Yapay sınırlar, ülkeler arasındaki sınır 
çatışmalarını tetiklemektedir. Pek çok ülke içerisindeki otonom 
bölgelerde silahlı çatışmalara varan problemler yaşanmaktadır. Sınır 
çatışmalarını aşamayan ülkelerin herhangi bir birlikte ortak tutum 
almaları mümkün olmamaktadır.

2. Ülkeler egemenliklerinin bir kısmını başka bir ortak yapıya devretmek 
istemezler. İçerideki düzenlemelerin uzun süreli iktidar partileri ve hatta 
parti-devlet haline gelen yapılar tarafından yapılması varken uluslar 
üstü bir örgüt tarafından yapılması pek çok ülkede siyasi değişimlerin 
önünü açacaktır. Bu husus iktidarlar tarafından olumlu görülmeyecektir.

3. Dış politikadaki ekonomik müttefiklikler birleşmenin önünde engeldir. 
Çin ve Tayvan’ın kıtadaki rekabeti üzerinden okunabilecek bu madde 
batı ülkelerinin tutumlarına da yansıtılabilir. Çin, kıta ülkelerinin 
kendisinden yardım almasını Tayvan ile ilişkilerin durdurulması şartına 
bağlamaktadır. Tayvan ile ilişkiye devam eden çok az ülke kalmıştır. 
Böyle bir durumda müttefiklik ilişkilerinin ortak bir temelde kurulması 
güçleşmektedir. Yeni oluşacak yapı içerisinde ülkelerin farklı ülkelerle 
siyasi, askeri ve ekonomik ortaklıkları arasında konsensüs sağlamak 
zor olacaktır.

4. Üç binden fazla dilin konuşulduğu bir kıtanın böyle bir birleşmede 
kullanacağı ortak dil problemi nasıl çözülebilir? Böyle bir durumda 
İngilizce veya Fransızcanın birleştirici bir unsura dönüşmesi gerçek bir 
bağımsızlık anlamına gelebilir mi? Şüphesiz bu soruların cevaplanacağı 
zaman dilimi diğer maddelerin gerçekleşmesinden sonra olmalıdır. 
Ancak etnik farklılıkların eritilmesi ne kadar zorsa, dil farklılıklarının da 
eritilmesi bir o kadar zordur.

Sonuç olarak Nkrumah’ın, Nyerere’nin ortak hayalinin desteklenmesi ve bu 
yönde en azından fikri çalışmaların altmışlar düzeyinde yeniden tartışılması 
elzemdir. Gerçekçi bir bakış açısı ile belki birleşik ve tek bir ülkeden oluşan 
devlet kurulamayacak olsa da uluslar üstü güçlü bir yapının oluşturulması ve 
bu yapının yetkilerinin gerçekten temsil boyutuna çekilmesi ileride kaçınılmaz 
olacaktır. Böyle bir yapının hangi sütunlardan oluşacağı ve bu sütunlara dair 
alanların ne kadarının egemenliğinin bu ulus üstü yapıya devredileceği 
konusu Afrikalı düşünürlerin ve halkların uzun uzadıya tartışması gereken bir 
husus olacaktır.
---
Nkrumah, K. (1963); 1998. Africa Must Unite. London: Panaf.
Nyerere, J. (1963).The Journal  of  Modern African Studies Vol. 1, No. 1: 1-6 
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2020 yılı, bütün dünya açısından birçok şeyin değiştiği veya gözden geçirildiği 
bir yıl oldu. Bütün dünya, yılın son 3 çeyreğinde koronavirüs ile uğraşırken, aynı 
zamanda kendi iç dinamikleri açısından da birçok önemli olaya şahitlik ettiler. 
Sınır komşularımızdan İran için 2020 yılı irdelenecek olursa, Ocak ayından 
itibaren yaşananların İran açısından pek de iç açıcı olduğu söylenemez. 
Önce General Süleymani’nin ABD’ye ait bir dron aracılığı ile öldürülmesi, 
akabinde ekonomik yaptırımlardan kaynaklı baş gösteren ekonomik 
sıkıntılar, sonrasında halkın sokağa çıkması, İranlı yöneticilerin artık sesli 
şekilde eleştirilmesi derken Tahran için çok önemli bir yer tutan Fahrizade’nin 
öldürülmesi. Ve yaklaşan 2021 yılı seçimleri. Hepsini altalta koyduğunuz 
zaman ise, huzurun en çok kaçtığı ülkelerden birinin İran olduğunu söylemek 
pek de yanlış olmasa gerek. 

1 Kanal 42 Genel Müdürü

Aralık ayı içerisinde nükleer fizikçinin öldürülmesi, Ocak ayında öldürülen 
General Süleymani’nin öldürülmesinden çok daha ağır bir darbe oldu İran için. 
Süleymani, İran’da hiyerarşide üçüncü sırada yer alıyordu. Suikasttan sonra 
ise, yıllardır birbirlerine el ense çekmekten bir adım öteye geç(e)memiş olan 
İran ve ABD gerçek bir savaşın eşiğine gelmişlerdi. Öte yandan Süleymani 
İran için çok değerli olmakla beraber, Fahrizade gibi yeri doldurulamayacak 
biri değildi. İran’ın yıllardır çalıştığı nükleer programına vakıf Fahrizade 
kalibresinde bir bilim insanı, sadece İran’da değil, diğer birçok ülkede de her 
gün doğmuyor.

Fahrizade’nin öldürülmesinden sonra, herkes suçu pek tabii İsrail’e buldu. 
Ki birincil önceliğinin İsrail’i yok etmek olduğunu her fırsatta dile getiren İran 
için bu senaryo pek de hayal ürünü sayıl(a)mazdı. ABD basınına konuşan 
İsrailli bir istihbaratçı “İran’ın baş nükleer bilimcisini öldürdüğümüz için 
dünya bize teşekkür etmeli” diyerek Fahrizade’nin ölümünden duyduğu 
memnuniyeti –İsrail adına– tüm dünya ile paylaşmıştı.2 İsrail Başbakanı 
Netanyahu ise 2018’de yaptığı bir konuşmada, Fahrizade’yi işaret ederek, 
“Bu ismi unutmayın” demişti.3 Yani Fahrizade takip ediliyordu. Fahrizade, aynı 
zamanda ABD’nin Foreign Policy Dergisi tarafından yayınlanan “Dünyanın En 
Etkili 500 İsmi” arasında yer alan 5 İranlıdan biri idi.4

2 https://tr.euronews.com/2020/11/29/israilli-yetkili-iran-n-nukleer-program-
sorumlusunu-oldurdugumuz-icin-dunya-bize-tesekkur-

3 https://foreignpolicy.com/2013/04/29/the-fp-power-map/
4 https://time.com/5915912/iran-javad-zarif-mohsen-fakhrizadeh/
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Suikast, dünyada çok çeşitli şekillerde yorumlandı. Her şeyden önce, en katı 
İran düşmanları dahi, İran’ın elinde nükleer silah üretmeye yetecek kadar 
uranyum olmadığını kabul etmekte. İran’ın nükleer silah programı, Amerikan 
istihbaratına göre, 17 sene önce bitmiş olsa da, bu silahları kullanıma 
sokabilmek için gereken uranyumun  “şimdiye kadar” olmadığı aşikâr. Bu 
durumu da, başta  Amerika ve İsrail  olmak üzere, hemen her ülke biliyor.

İran’da son yıllarda uranyum üretimi arttı; ama bu artış, bir program dâhilinde 
olan veya doğal bir süreçten ziyade,  ABD’yle imzalanan nükleer anlaşmadan 
Donald Trump’ın çekilmesine bir tepkihamlesiydi. Ayrıca, son yapılan 
seçimlerden sonra, 20 Ocak itibari ile Amerika’nın yeni başkanı olacak Biden 
döneminde İran, uranyum üretimini eski seviyeye çekeceğinin de taahhüdünü 
verdi.

Bu süreçte Biden’ın, özellikle seçim sürecinde verdiği demeçlerle, İran 
ve çevresini yeni keşmekeşlere sürükleyecek adımlardan kaçınacağını 
söylemek herhalde yanlış olmaz. Ki çiçeği burnunda başkan daha şimdiden 
İran’a tek bir şey öğütlüyor: Sabırlı olmak. İran şimdilik bu tavsiyeye uymuş 
gözüküyor. Bu çıkarımın yapılma- sındaki ana iki sebep, İran’ın uranyum 
üretimini eski seviyeye çekeceğini taahhüt etmesi ve İran Cumhurbaşkanı 
Hasan Ruhani’nin Fahrizade’nin intikamının uygun görüldüğü zaman 
alınacağını açıklaması.

Biden’in seçimi kazanması, olası gerginliğin tırmanma sürecini kısmen de 
olsa dondurdu. Ya da olası barış için –en azından–  süre kazanıldı. Lakin 2020 

başındaki Kasım Süleymani cinayetinden beri de İran’ın sabrının  sınandığı 
da ortada. Tüm bunların yanısıra, bir de Temmuz ayında “gizemli” bir şekilde 
patlayan nükleer tesis(ler) var. 

Kamuoyuna yansıyan tarafında, İran bütün bu saldırılara ya göstermelik tepki 
verdi ya da sessizliğini korudu. Ancak İran halkı da artık bir şeyler yapılması 
kanaatinde ve yönetime bu noktada baskı yapmaya başladı. 

İran’ın son günlerde izlediği strateji tamamen ortamı yumuşatmaya yönelik. 
Zira Trump’ın giderayak yapmak istediği & isteyeceği şey İran ve coğrafyasını 
karıştırmak. İran yönetimi bunu çok iyi bildiği için, ortamı sakinleştire- 
bilmek adına elinden gelen her şeyi yapıyor. Zira 2020 yılının başından beri 
gerçekleşen olayların öcünü almaya kalkarsa, Trump’ın ekmeğine yağ 
sürüleceğinin farkındalar. Bu sadece dışarıdan görülen veya tetkik edilen 
bir durum da değil. Amerika basını, İran’a müdahil olunması gerekliliği (!) ile 
ilgili kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Ortadoğu uzmanı olarak bilinen New 
York Times yazarı Tom Friedman,“Nükleer silahları bir yana  bırakın; asıl, 
hedefi isabetli vuran İran üretimi füzelere bakın. İran’ın nükleer santrali, 
havalimanları,  limanları, güç santralleri, yüksek teknoloji fabrikaları ve 
askeri üsleri, bunların hepsine topyekün bakılırsa, Hizbullah her an İsrail’e 
saldırabilir.” diyor.5

İsrail hükümetinin ise, özellikle Amerika basınındaki iddiaları  ve Trump’ın 
giderayak kalkışabileceği deliliği göz önüne  alarak, Washington’un İran’ı 
vurma ihtimaline karşı, orduya  “hazırlıklı olun” talimatını verdiği iddia ediliyor. 
Trump’ın görev süresi dolmadan önce İran’ın vurulması emri  vereceğine 
ilişkin net  bir istihbarat olmamasına rağmen; İsrailli yetkililer, 20 Ocak’a kadar 
geçecek sürenin “hassas bir dönem” olduğunu dile  getiriyor.6  Ve olası saldırı 
ihtimaline karşı, İsrail ordusunun Tahran’ın doğrudan ya da Suriye, Lübnan ve 
Gazze’deki  İran’a yakın gruplar üzerinden İsrail’i hedef alabilecek saldırılarına 
karşılık hazırlıklı olunması talimatı verdiği de öne sürülüyor. ABD’nin  İran’ı 
vurması durumunda  ise,  bunu önceden İsrail’e bildireceği, ancak Tel Aviv 
yönetiminin  bu duruma tam olarak hazır olmamaktan  endişe duyduğu, bu 
nedenle de orduya gerekli  hazırlıkları yapması talimatının verilmiş olabileceği 
de söylenenler arasında.

Tüm bunlar komplo teorisi gibi gelse de, New York Times gazetesi Trump’ın 
önceki günlerde İran’ın nükleer tesisini vurmaktan danışmanlarının  tavsiyesi 
üzerine vazgeçtiğini  yazmıştı.7

Gelelim İran, İsrail ve Amerika arasındaki gerilimin,  dünya kamuoyundaki 
tartışılan boyutlarına. İsrail’e  yakınlığı ile bilinen ülkeler, İsrail’in yaptığı kesin 
bilinmeyen olaylarda dahi “Oh olsun!” modunda iken,  daha tutarlı ülkeler bu 
çatışmalara biraz daha orantılı yaklaşmakta. Hollanda basınından Arkadijus 
Vinokuras, Delfi’deki yazısında, İsrail’in düşmanlarını öldürme hakkı olduğunu 
savunuyor ve bunu eleştirenlerin üç çok önemli olguya değinmediğini 
söylüyor: “İran onlarca yıldır bütün dünyaya herkesin duyacağı şekilde, 
hedefinin İsrail’i yok etmek olduğunu haykırıyor.

6 https://www.axios.com/israeli-military-prepares-trump-iran-0d0a5725-c410-
4f5c-a0ea-9c6f9add4966.html

7 https://www.nytimes.com/2020/11/16/us/politics/trump-iran-nuclear.html?
searchResultPosition=22

5 https://www.nytimes.com/2020/11/29/opinion/iran-biden-nuclear-scientist.html
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4. Cenevre Sözleşmesinin birinci ek protokolünde, devletlere askeri unsur 
ve askerlere karşı askeri yöntemlerle karşılık verme hakkı tanıyor. Düşmanı 
(hedefe başka türlü erişmek mümkün olmadığı takdirde) hedef alarak 
öldürmeyi de. İran, İsrail’in düşmanı mı? Kuşkusuz evet. İsrail’in ülkesini 
düşmanlara karşı koruma hakkı var mı? Kuşkusuz evet.”8

Özellikle yaptırım kararlarından sonra gitgide kötüleşen İran ekonomisinin, 
herhangi bir baskı unsuru olmadan serbestçe geliştirebilmesi için, nükleer 
ve füze programlarını sürekli ve denetlenebilir bir hale getirmesini isteyen 
yaptırım sahiplerini memnun edebilme yolunda bir takım yeni stratejiler 
üretilmesi şart. Bu strateji başarıyı İran’ın bölgede iddialı bir konum isteyerek 
de elde edebileceğini öngörmekte.Tabi burada önemli olan, belirlenen yeni yol 
haritasında yaptırım sahiplerinin belirlediği sorumlulukları üstlenilmesi elzem 
görünüyor. 

Biden hükümeti ile Tahran hükümeti arasında gerçekleşmesi muhtemel 
görünen normalleşme adımlarının atılabilmesi için, İran’ın bu yolu tercih 
etmesinin gerekli olduğu konuşuluyor. Çünkü normalleşme adımları 
atılmadığı takdirde, İran’ın sonsuza kadar Çin’in ve –kriz bölgelerinde ortak 
çıkarları söz konusu olduğunda–  Rusya’nın jeo-ekonomik etki alanına terk 
edilmiş olacağını düşünmek pek de abes olmaz. Dolayısıyla, Biden’in seçim 
çalışmalarında kullanmış olduğu üslup, İran’ı da kucaklayan bir üslup. Zira 
kutuplaştırılmaya çok elverişli bir ortamda, İsrail’i yok etmeyi bir numaralı 
hedef olarak koymuş bir ülkeyi karşı cenahta görmek istemiyor.9 Trump’ın ise, 
başkanlığı bırakana kadar İran ile Amerika’nın, dolaylı olarak da İran ile İsrail’in 
ilişkilerini germeye çalışacağını da pekala düşünebiliriz.

Şöyle bitirelim; şu andaki görüntüde İsrail, Tahran’ın vereceği karardan 
bağımsız olarak, her durumda kazançlı çıkacak gibi duruyor. İran, şu an için 
herhangi bir somut adım atmasa ve sadece tehdit etmekle kalsa dahi, en 
nihayetinde yıllardır nükleer programının başında bulunan insanı kaybetti. 
Nükleer ve füze planlamasının bundan sonrası için ne olacağı muamma. 
Ama halen İsrail’in en büyük ve en güçlü düşmanlarından birisi İran. Tüm 
bunların yanı sıra, İran’daki nükleer programda görevli bütün bilim insanlarına 
da bir mesaj verilmiş oldu. Hem de ciddi bir mesaj. Bu mesajı kimin verdiği 
ise – şimdilik– muamma. Şayet İran eyleme geçerse ve Trump henüz Beyaz 
Saray’dan ayrılmadan bu eyleme karşı hızla tepki gösterirse –ki şu anda 
Amerika kamuoyunun beklentisi bu yönde– İsrail’in nefret ettiği İran ile olan 
nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma fi kri Biden için çok zor olacak.10

Tüm bunların yanında, İran devleti adına bu terör eyleminden başka bir 
şey değil. Devlet terörü idiyse, daha da kötü ve tiksindirici. İran, asıl şimdi 
askeri nükleer programını genişletecek olursa pek şaşırılmaz. Ki İran’ın bu 
suikastlara karşı vermiş olduğu en sert tepki de bu olur herhalde.

8 https://www.delfi .lt/news/ringas/lit/arkadijus-vinokuras-tarptautine-teise-
nedraudzia-gintis-kestuti-girniau.d?id=85876127

9 https://www.youtube.com/watch?v=qirRi0YIXGg ESAF başkanı Mehmet Nurullah
IŞIK beyin analizleri

10 https://krant.volkskrant.nl/titles/volkskrant/7929/publications/1120/articles/
1257257/14/2
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Dünya Genelinde Kovid-19 İstatistikleri! Koronavirüs’te Son Durum Ne?
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip 
Koronavirüs (Kovid-19) salgınında kış aylarının gelmesiyle birlikte durum gün 
geçtikçe daha kötüye gitmeye devam ediyor. Son 24 saate dünya genelinde 
tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 77 milyonu aştı, can kaybı ise 1 milyon 700 
bine dayandı! 
Abd Liderliği Koruyor
Kovid-19 verilerinin derlendiği “Worldometers” internet sitesine göre son 
24 saatte dünya genelinde tespit edilen vaka sayısı 77 milyon 180 bin 187’ye 
çıktı. Virüs nedeniyle 1 milyon 699 bin 726 kişi hayatını kaybederken, virüs 
saptanan 54 milyon 94 bin 946 kişi sağlığına kavuştu. Amerika Birleşik 
Devletleri salgının merkez üssü olma liderliğini yine korudu. Son 24 saatte 
ABD’de 18 milyon 267 bin 579 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 
324 bin 869 kişi öldü. Kovid-19 vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler Türkiye, 
2 milyon 24 bin 601 vaka sayısı ile 7. yerde yerini almaktadır.
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Suudi Arabistan ve Rusya İş Birliğini Arttırıyor
Rusya-Suudi Arabistan arası İşbirliği Komitesi, Riyad’da Suudi Arabistan 
Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman bin Abdulaziz ile Rusya Başbakan 
Yardımcısı Aleksandr Novak’ın başkanlığında toplandı.
Ekonomik İşbirliğini Arttırma Konusunda Anlaştılar
Toplantının ardından Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’dan yapılan 
açıklamaya göre yetkililerin, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, sanayi ve 
yatırım iş birliğini artırmak için çalışmaya devam etme konusunda anlaştı.

KKTC’de Yeni Kurulan Koalisyon Hükümeti Güvenoyu Aldı
KKTC Cumhuriyet Meclisinde yapılan güven oylamasında, UBP-DP-YDP 
koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu, güvenoyu aldı.  Meclis İç Tüzüğüne 
göre, açık oyla yapılan oylamada, 24 “kabul”, 20 “ret”, 3 de “çekimser” oy 
kullanıldı.
Anayasa’ya göre, güven oylaması, yeni hükümet programının Meclis’te 
görüşülmesinin tamamlanmasından 24 saat sonra açık oyla yapılırken, 
hükümetin güvenoyu alabilmesi için toplantıya katılanlardan güvenoyu 
verenlerin sayısının, ret oyu verenlerden fazla olması gerekiyordu.

ABD Başkanı Trump: “Saldırıların Arkasında Çin de Var”
Trump, sosyal medya platformu Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 
resmi kurumlara yapılan siber saldırılar hakkında, “Siber saldırı gerçekte 
sahte haber medyasında olduğundan çok daha büyük.” ifadelerini kullandı.
“Her Şey Kontrol Altında”
Trump, “ Rusya, Rusya, Rusya. Herhangi bir şey olduğunda öncelikli terane 
bu, çünkü ana akım medya, çoğunlukla mali nedenlerden ötürü, Çin’in 
de (saldırıların arkasında) olabileceği olasılığını tartışmaktan korkuyor 
(olabilir!).” paylaşımında bulundu.
“Bu Durum Benim Kazandığımı Gösterir”
3 Kasım başkanlık seçimleri sırasında oy kullanma makinelerinin de hedef 
alınmış olabileceğini belirten Trump, “Ki bu durum (seçimlerin) ABD için daha 
da yozlaşmış bir utanç haline geldiğini ve açık bir şekilde benim kazandığımı 
gösterir.” iddiasını dile getirdi.
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Siyonist İsrail Ajan Devşirme Derdinde! Netfl ix Mossad’a Yaradı!
Filistin topraklarını işgal altında tutan Siyonist İsrail’in dış istihbarat teşkilatı 
Mossad, dijital yayın platformları üzerinden kendisi için çalışacak yeni ajanlar 
peşine düştü. Mossad’ın Netfl ix, Hulu ve Apple TV gibi yayın platformları 
üzerinden eleman alımı yapma arayışına girdiği ortaya çıktı.
Mossad Acemi Ajanların Peşinde
Washington Post’da yer alan habere göre, Siyonist İsrail’in gizli servisi Mossad, 
yeni personel ihtiyacını karşılamak için dünya genelinde popülaritesini 
arttırma arayışına girdi. Apple TV Plus’taki Tahran, Netfl ix’teki The Spy ve 
Hulu’daki False Flag gibi yapımlarda Mossad’ın anlatıldığı belirtilen haberde 
özellikle acımasız ve başarılı bir teşkilatmış gibi sergilendiği aktarılıyor. 
Mossad’ın bu imaj ile daha çok acemi ajan elde etme amacı taşıdığı belirtiliyor. 

Harita Yayınlandı! İşte Çin’in Doğu Türkistan’daki İşkence Kampları
Çin Doğu Türkistan’da başta Müslüman Uygurlar olmak üzere bölge halkını 
baskı altında tutma politikası izliyor. Bu kapsamda camiler ve mezarlıklar 
yıkılırken, milyonlarca insan cezaevlerinde ve toplama kamplarında 
tutuluyor.
Mepa News, bölgede bulunan cezaevlerinin, toplama kamplarının, yıkılan 
cami ve mezarlıkların konumlarını derledi. Hazırlanan interaktif haritada, 
Uygur aktivistlerin paylaştığı haritalardan ve yerel kaynakların aktardığı 
bilgilerden faydalanıldı.
Kırmızı: Toplama kampları
Siyah: Cezaevleri
Mavi: Yıkılan mezarlıklar
Yeşil: Yıkılan camiler

Darbeci Darbeciyle Beraber! Sisi, Hafter İşbirliği
Mısır’ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye 
darbe yapan Abdulfettah es-Sisi’nin Libya’da darbeci General Hafter’le 
arasından su sızmıyor. Sisi’nin istihbarat şefi  Libya’da Hafter’le görüştü. 
Mısır Ve Hafter Bir Araya Geldi
Mısır İstihbarat Şefi  Abbas Kamil, Libya’nın Bingazi kentinde, Libya Ulusal 
Ordusu adlı oluşumun lideri Halife Hafter ile bir görüşme gerçekleştirdi. 
Hafter’e bağlı kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Libya’da 
son durum ve Mısır ile Hafter arasındaki ilişkilerin ele alındı. Abbas Kamil, 
Hafter’in ardından Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile 
de bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye’den Yunanistan’a ‘Casusluk’ Kınaması!
Yunanistan, geçtiğimiz hafta Rodos adasında Yunanistan aleyhinde casusluk 
yaptıkları şüphesiyle iki kişinin tutuklandığı açıklamıştı. Yunan Savaş 
gemilerinin hareketlerini fotoğrafl andığını iddia eden Yunanistan casuslardan 
birsinin Türk Konsolosluğunda çalışan sekreter olduğunu söylemişti. Dışişleri 
Bakanlığı’ndan Yunanistan’a yanıt geldi.
“Tutuklanan Konsolosluk Çalışanının Haklarını Koruyacağız”
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Türkiye’nin 
Rodos Başkonsolosluğu’nda görevli sekreterin Yunanistan’da casusluk 
suçlamasıyla tutuklanmasını kınandı. Açıklamada “Personelimizin 
haklarının korunması yönünde gerekli adımlar atılacaktır.” denildi. 
Bakanlık yazılı açıklamada, Türkiye’nin Rodos Başkonsolosluğu’nda görevli 
Sözleşmeli Sekreter Sebahattin Bayram’ın, Yunan makamlarınca gemi 
fotoğrafl arı çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla tutuklandığı belirtildi. 
Tutuklama kararının Viyana Sözleşmesi hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nde aykırı olduğu belirtilen açıklamada özgürlük ve güvenlik 
haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Yunanistan’ın kınandığı söylendi.






