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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı
Bosna Hersek, Balkanlar’ın batısında yer alan bir Avrupa ülkesidir. Bosna 
bölgesi ülke topraklarının kuzey ve merkezi kısımlarını kapsarken Hersek 
kısmı ise güney ve güneydoğu kısımlarını kapsamaktadır. Ülke iki ayrı 
siyasi entiteden oluşmaktadır fakat Bosna ve Hersek bölgeleri bu entitelerin 
sınırlarıyla örtüşmemektedir.

1988 yılında 4,5 milyonluk nüfusa ulaşan ülkenin nüfusu, savaşlarda nüfus 
kaybı yaşadıktan sonra da günümüze kadar azalmaya devam etmiştir. 
2020 verilerine göre nüfusu 3,2 milyon olan ülkenin nüfus artış hızı 
-%0,613’tür. Doğurganlık oranı kadın başına 1,2 çocuk olan ülke nüfusunun 
%49’u şehirlerde, %51’i köylerde yaşamaktadır. Ülkenin en büyük şehirleri 
Saraybosna (697 bin), Banja Luka (221 bin) ve Zenica’dır (164 bin).3

2 https://www.worldatlas.com/articles/largest-ethnic-groups-of-bosnia-and-
herzegovina.html

3 https://worldpopulationreview.com/countries/cities/bosnia-and-herzegovina
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Resmi Adı Bosna Hersek

Başkenti Saraybosna

Dili Resmî dilleri Boşnakça, Sırpça ve Hırvatçadır.

Dini
Resmî dini yoktur. Nüfusun önemli bir bölümü 
İslam’a ve Hristiyanlığın çeşitli mezheplerine 
mensuptur.

Nüfus 3.280.815

Nüfusun Etnik Dağılımı
%50,1 Boşnak, %30,8 Sırp, %15,4 Hırvat,
%3,7 Diğer2

Yüzölçümü 51.200 km2

Para Birimi Bosna Hersek Markı (konvertibl mark)

Yönetim Şekli Çift kamaralı parlamenter cumhuriyet

Hükûmet
Cumhurbaşkanı : Željko Komšić
Başbakan : Zoran Tegeltija
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Siyasi Yapısı
Bosna Hersek oldukça karmaşık bir siyasi yapıya sahiptir. Bosna Savaşı’nı 
bitiren Dayton Anlaşması’na mutabık Bosna Hersek Federasyonu (FBiH), Sırp 
Cumhuriyeti (Republika Srpska-RS) ve resmiyette bu iki entiteye de bağlı 
olan fakat fiilen özerk bir yapıya sahip olan Brčko Bölgesi’nden oluşmaktadır. 
RS merkezden yönetilirken FBiH kendi hükümeti ve parlamentosu olan 10 
kantona ayrılmıştır. Hem FBiH hem de RS birer entite olarak özerkliğe sahiptir. 
FBiH’nin 98 sandalyeli bir Temsilciler Meclisi bulunurken RS’nin 83 sandalyeli 
bir Milli Meclisi bulunmaktadır.4

Bir cumhurbaşkanlığı konseyi ve bakanlar kurulu tarafından yönetilen Bosna 
Hersek’te cumhurbaşkanlığı, ülkedeki üç büyük milletten her birinin (Boşnak, 
Sırp, Hırvat) birer üye bulundurduğu üç kişilik bir konseyin idaresindedir. 
Her bir üye ayrı listelerden; Boşnak ve Hırvat adayın FBiH’den, Sırp adayın 
da RS’den seçildiği bir sistemle işbaşına gelir ve seçilen her konseyin 
görevde bulunduğu 4 yıl boyunca bu üç aday sekizer aylık periyotlarla 
cumhurbaşkanlığı makamını alırlar. Başbakan ise cumhurbaşkanı tarafından 
parlamento onayı üzere atanır.5 Bosna Hersek’te ayrıca “Yüksek Temsilcilik” 
adı verilen bir makam da bulunur ve 1995 Dayton Barış Anlaşması’nı müteakip 
anlaşmanın ülkede uygulanmasının nezareti maksadı ile kurulmuş bir 
uluslararası kurumdur.  Şu anki Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian 
Schmidt’tir.6 Halihazırdaki cumhurbaşkanlığı konseyi 2018’de işbaşına 
gelmiştir ve konseyin Boşnak üyesi Šefik Džaferović, Sırp üyesi Milorad Dodik 
ve Hırvat üyesi Željko Komšić’tir. Cumhurbaşkanlığı görevini 20 Temmuz 
2021’den beri Željko Komšić yürütmektedir. Başbakan ise 2019’da göreve 
gelen Zoran Tegeltija’dır.7

Bosna Hersek Parlamentosu (Skupstina), Halk Meclisi (Dom Naroda) ve 
Temsilciler Meclisi (Predstavncki Dom) olmak üzere iki kamaradan oluşur. 
Halk Meclisinin 4 yıllığına dolaylı olarak seçilen 15 üyesi bulunur. Bu üyeler 5 
Boşnak, 5 Sırp ve 5 Hırvat’tan oluşur ve FBiH’nin Temsilciler Meclisi ile RC’nin 
Milli Meclisinden seçilirler. Temsilciler Meclisinin 42 üyesi ise açık liste nispi 
temsil sistemi ile 4 yıllığına seçilirler. Bu üyelerin 28’i FBiH’den, 14’ü RS’den 
seçilir.8

Karmaşık etnik ve sosyal yapısı, gerek tarih boyunca gerekse de bağımsız 
bir ülke olduğu son 30 yılda Bosna Hersek için büyük sorunlar oluşturmuştur. 

2021’in sonuna yaklaşılan bu dönemde ise ülke, bölünme ihtimali ile 
karşı karşıyadır. Mevcut durumda ülkenin önünde iki büyük siyasi sorun 
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, FBiH’deki seçim sisteminin Boşnaklar 
ve ülkedeki üçüncü ana ırk olan Hırvatlar arasında soruna sebep olmasıdır. 
Seçim sistemine göre seçmenler ırklarına bakılmaksızın hem Boşnak hem 
de Hırvat aday için oy kullanma hakkına sahiptir ve Boşnak nüfusu Hırvat 
nüfusundan çok daha fazladır. Bu durumda, son iki seçimde de görüldüğü 
gibi, Hırvat adayların seçilmesinde Hırvat oylarından ziyade Boşnak oyları 
etkili olmaktadır. Bu durumu protesto eden Hırvatlar kendi seçim bölgelerinin 
oluşturulmasını talep etmektedir ve böyle bir adımın ülkedeki mevcut 
bölünmenin daha da büyümesine sebep olacağı açıktır.9

Diğer ve daha büyük sorun ise Cumhurbaşkanlığı Konseyi’ndeki Sırp üye 
Milorad Dodik’in RS’nin birçok kritik noktada merkezi yönetimle bağını 
koparması ve dolayısıyla Bosna Hersek’ten ayrılma yoluna gitmesi tehdididir. 
Bu tehdidin altındaki görünen temel, önceki Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi 
Valentin Inzko’nun 23 Temmuz 2021’de 1995 Srebrenitsa Katliamı’nın inkârını 
ve katliamın suçlularının yüceltilmesini suç haline getiren yeni bir yasa 
getirmesidir. Mevzubahis yasa Sırplar tarafından büyük tepki çekmiş ve 
böyle bir yetkisi olmamasına rağmen RS Milli Meclisi, yasayı resmî olarak 
reddetmiştir. Yasanın çıkarılmasının ardından Sırp lider Milorad Dodik, Kasım 
ayı sonuna kadar Sırp Parlamentosunun kendi ordusu, sınır polisi, yargısı 
ve vergi idaresini kurması tehdidinde bulunmuş, diğer yüksek temsilcilik 
yasalarına da bağlılığın sürdürülemeyeceğini açıklamıştır. Sırp liderin iç 
ve dış muhalefet sebebiyle bu tarihi ileriye almasına rağmen neredeyse 
ülkeden tamamen ayrılma anlamına gelen bu planlardan geri adım atıldığına 
dair herhangi bir belirti görülmemiştir.10 11 Aralık itibarıyla RS Milli Meclisi 
tarafından da onaylanan resmî kurumlardan ayrılma kararı, uluslararası 
çevreden birçok tepki almıştır. Batılı liderlerin uyarıları ve ABD’nin ambargo 
tehdidi karşısında Dodik; ambargoları önemsemediğinin, Rusya’yla olan yakın 
ilişkilerine atıfla muhtemel ambargoların Sırpları “gerçek dostlarına” daha da 
yakınlaştıracağının altını çizen açıklamalar yapmıştır.11

Mevcut durumda 2022’nin Bosna Hersek’in kaderi açısından önemli olaylara 
şahitlik edeceği açıktır. Sırp tarafının ayrılması durumunda, gerek ülke 
topraklarının yarısına yakın bir kısmına sahip olan ve FBiH’yi boydan boya 
çevreleyen RS’nin iki yarısı arasındaki tek bağlantı olan Brčko bölgesinde 
gerekse de FBiH-RS sınırında yer alan başkent Saraybosna’da tarafların 
karşılaşması ile yeni bir savaşın başlaması muhtemeldir. Aynı şekilde 
Boşnaklar ve Hırvatlar arasında, özellikle iki ırkın karışık olarak yaşadığı 
Mostar kentinde gerilimin artması ve kaos ortamının daha da alevlenmesi 
ihtimali bulunmaktadır.12

4   https://www.theguardian.com/news/datablog/2014/oct/08/bosnia-herzegovina-
elections-the-worlds-most-complicated-system-of-government

5   https://www.electionguide.org/countries/id/28/
6   http://www.ohr.int/about-ohr/general-information/
7   https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/bosnia-and-herzegovina/

political-context
8   https://www.electionguide.org/countries/id/28/
9   https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/brewing-crisis-bosnia-and-

herzegovina
10 https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/balkans/bosnia-and-

herzegovina/grappling-bosnias-dual-crises
11 https://www.euronews.com/2021/12/11/bosnian-serb-entity-holds-vote-on-

withdrawing-from-central-institutions-in-bosnia
12 https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/balkans/bosnia-and-

herzegovina/grappling-bosnias-dual-crises
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Ekonomik Yapısı

Kaynak : Dünya Bankası (en son veriler)

Yugoslavya döneminde Bosna Hersek; ekonomisinin sahip olduğu ağır sanayi 
altyapısı ve toplam istihdamın ve üretimin yarısını karşılayacak büyüklükteki 
sanayi kuruluşları ile ekonomik olarak iyi bir noktadaydı. Ancak 1992-1995 
yıllarında gerçekleşen Bosna Savaşı, henüz yeni bağımsızlık kazanmış 
olan Bosna Hersek’e ekonomi başta olmak üzere her alanda büyük zarar 
vermiştir.13 Savaş sonrası ekonomik iyileşme sürecinde dış yardımlar ve 
bağışlar tüketim temelli olan ekonominin o dönem için gelişimini sağlamış, 
Bosna Hersek hükümetleri kalıcı ekonomik büyüme için yeni temeller 
atmamışlardır. Günümüzde dahi tüketim GSYİH’in %90’ından fazlasını 
oluşturmaktadır. Ekonominin güç kazanması için tüketim ekonomisi 
modelinden üretim ekonomisi modeline geçiş elzemdir. Ayrıca ihracat 
sektörünün ülkenin verimsiz iş ortamı, istihdamın pahalılığı ve zayıf nakliye 
imkanları gibi sebeplerle olması gereken seviyeye ulaşamamış olması da 
çözüm bekleyen sorunlar arasındadır.14

Zaten çok parlak bir durumda olmayan Bosna Hersek ekonomisi, COVID-19 
salgınından da büyük zarar görmüştür. Özellikle dış ticaretin etkilendiği ülkede 
ticaret yolları ve tedarik zincirinin aksaması yabancı şirketler karşısında yerli 
şirketlerin büyüme göstermesine yardımcı olduysa da salgın,  imalat sektörü 
için önemli sorunlara yol açmış ve değer zincirlerinin sekteye uğramasına 
sebep olmuştur. 2020’de -%0,6’ya düşen enflasyonun 2021’de %1,2’ye 
yükselmesi beklenmektedir. IMF ve AB’nin makroekonomik finansal destek 
paketlerini almaya devam eden Bosna Hersek’in öngörülebilir gelecekte de 
dış yardıma bağımlı kalacağı tahmin edilmektedir.15

Dış Ticaret

Kaynak: ITC Trademap

Bosna Hersek’in ana ihracat kalemleri mobilya, makineler, demir-çelik ve 
ahşaptır. Ana ihracat ortakları ise Almanya, Hırvatistan, Sırbistan, İtalya ve 
Avusturya’dır.

Kaynak : ITC Trademap

Bosna Hersek’in ana ithalat kalemleri mineral yakıtlar, makineler, demiryolu 
harici araçlar ve plastiktir. Ana ithalat ortakları ise Almanya, İtalya, Sırbistan, 
Hırvatistan, Çin ve Türkiye’dir.

Kaynak : ITC Trademap

13 https://www.insamer.com/tr/ulke-profili-bosna-hersek/
14 https://www.brookings.edu/blog/future-development/2015/11/05/three-reasons-

why-the-economy-of-bosnia-and-herzegovina-is-off-balance/
15 https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/bosnia-and-herzegovina/

economical-context
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  DIŞ TİCARET VERİLERİ (bin $)

2018 2019 2020

İHRACAT 7.182.146 6.578.244 6.148.985

İTHALAT 11.627.663 11.159.373 9.867.492

HACİM 18.809.809 17.737.617 16.016.477

DENGE -4.445.517 -4.581.129 -3.718.507

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $)

Ürün 2019 2020

Toplam 6.578.244 6.148.985

Mobilya ve doldurulmuş mefruşat 576.701 599.176

Elektrikli makineler ve parçaları, ses 
kayıt cihazları ve televizyon

449.844 475.577

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer 
reaktörler vb. ve parçaları

460.500 449.881

Demir ve çelik 446.340 422.735

Ahşap, ahşap ürünleri ve odun kömürü 430.183 417.791

EN ÇOK İTHAL EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $)

Ürün 2019 2020

Toplam 11.159.373 9.867.492

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri 1.564.306 954.759

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer 
reaktörler vb. ve parçaları

917.466 790.090

Elektrikli makineler ve parçaları, ses kayıt 
cihazları ve televizyon

660.933 684.248

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

826.132 620.201

Plastik ve ürünleri 601.157 587.785

GSYİH 19,788 milyar dolar

Kişi Başı GSYİH 6.031 dolar

GSYİH Büyüme Hızı -%4,327

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı -%3,739

Milli Gelir (Atlas Metodu) 19,971 milyar dolar

Milli Gelir Büyüme Hızı -%3,942

Kişi Başı Milli Gelir 6.090 dolar

Kişi Başı Milli Gelir Büyüme Hızı -%3,351

Enflasyon -%1,051

Resmi Döviz Kuru
1,717 Bosna Hersek Markı ~
1 ABD Doları

İşsizlik Oranı %15,87

Genç İşsizlik Oranı %36,64

İşgücü 1.297.577
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Türkiye-Bosna Hersek İlişkileri 
Bosna Hersek, yıllar boyu Osmanlı Devleti’nin toprağı konumunda olmuş, 
Türkiye’nin kuruluşu ve Bosna Hersek’in bağımsızlığını kazanmasından sonra 
da ülkeler arasında sağlam ilişkiler kurulmuştur. Bosna Hersek’in egemenliği 
ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde ilişkilerini bina eden Türkiye, 
Bosna Hersek ile anlaşmalar ve karşılıklı ziyaretlerle ilişkilerin dinamizminin 
korunmasını amaçlamaktadır. Bosna Hersek’e yaklaşık 82 milyon dolarlık 
kalkınma yardımı yapan Türkiye, Bosna Hersek’te üç ayrı Yunus Emre Kültür 
Merkezi’nin açılmasını sağlamıştır.

Ülkeler arasında 2002 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ile Bosna 
Hersek’te Türkiye menşeli sanayi mallarına uygulanan gümrük vergisi 
kaldırılmıştır. Bosna Hersek’te birçok Türk şirketi faaliyet göstermektedir ve 
Türkiye, Bosna Hersek’teki doğrudan yabancı yatırımlarda 9. sıradadır.16

Ülke Tarihi
Osmanlı Devleti’nin fetihlerinden önce Bizans ve Macaristan Krallığı’nın 
hâkimiyeti altında bulunan Bosna, Sultan I. Murad tarafından fethedilmiş ve 
Osmanlı’nın son döneminde, 20. yüzyılın başlarında, Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu tarafından ilhak edilene kadar Osmanlı toprağı olarak 
kalmıştır. 1914 yılında Avusturya Arşidükü Ferdinand’ın bir Sırp tarafından 
Saraybosna’da öldürülmesi sonrasında I. Dünya Savaşı patlak vermiştir. 
Bosna Hersek, savaşın sonunda Avusturya-Macaristan’ın yıkılmasını 
müteakip kurulan Yugoslavya Krallığı’nın bir parçası olmuştur.17

II. Dünya Savaşı’nda Yugoslavya Krallığı bölünüp Hırvatistan ve Komünist 
Yugoslavya kurulduğunda Bosna Hersek Yugoslavya kısmında kalmıştır. 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Yugoslavya da parçalanmış, 
Bosna Hersek’in bağımsızlık referandumundan sonra Aliya İzzetbegoviç 
liderliğindeki Bosna Hersek de bağımsızlığını ilan etmiştir. Referandumun 
hemen sonrasında Bosna Hersek’te bulunan Boşnaklar, Hırvatlar ve 
referanduma muhalif olan Sırplar arasında savaş çıkmış 1992’den 1995’e 
kadar süren Bosna Savaşı’nda binlerce insan hayatını kaybetmiştir. 1995 
yılında Sırplar, BM kontrolü altındaki Srebrenitsa’ya girmiş ve 8000’den 
fazla Müslüman katledilmiştir. Aynı yıl uluslararası arabuluculuk çalışmaları 
sonucunda Dayton Barış Anlaşması üzerinde karar kılınmış ve Bosna Hersek, 
günümüzdeki siyasi ve idari yapısını oluşturmuştur. Her ne kadar üç ırk bir 
arada yaşıyor olsa da özellikle Sırpların Bosna Hersek’ten ayrılıp Sırbistan’a 
katılma çabaları günümüze kadar sürmüştür ve halen sürmektedir.18

Ülkede İslamiyet
İslam’ın Bosna Hersek’e ilk gelişi Osmanlı döneminde olmuştur. Bölgedeki 
diğer topluluklar kendi etnik isimleri ile anılırken İslam’a giren halkın 
etnik kimliği de “Bosnalı Müslümanlar” olarak kalmış, 21. yüzyıla doğru 
“Boşnak” adı benimsenmiştir. Ülkede genel olarak bireylerin ırkları kendi 
din ve mezheplerini ifade etmektedir ve ülke halkının yaklaşık olarak %50’si 
Müslüman Boşnak’tır. Boşnaklar genel olarak Sünni olup Hanefi mezhebine 
mensuptur fakat başörtüsü ve beş vakit namaz gibi İslami uygulamalar 
toplum içerisinde sık gözlemlenmez.19

Bosna Hersek’teki etnik ve dini çatışmalar Müslümanları olumsuz 
etkilemektedir. Özellikle Sırplar arasında yaygın olan İslam düşmanlığı; 
camilere yapılan saldırılar, politikacıların söylemleri, Srebrenitsa Katliamı’nın 
inkarı ve dahi yüceltilmesi, Müslümanlara yapılan saldırı ve ölüm tehditleri 
şeklinde kendini göstermekte ve Müslümanlar arasında var olan endişeyi 
artırmaktadır.20

COVID-19
Bosna Hersek’teki ilk COVID-19 vakası 5 Mart 2020’de Sırp Cumhuriyeti’ndeki 
Banja Luka kentinde görülmüştür.21 DSÖ verilerine göre 17 Aralık 2021 itibarıyla 
283.784 vaka ve 13.091 ölü kaydedilmiştir.

Bosna Hersek’te salgınla mücadele kapsamında çok yoğun tedbirler 
alınmamıştır. Ekonominin ve sağlık sisteminin çok güçlü olmamasına 
rağmen, özellikle Bosna Hersek’in çok katmanlı ve yavaş işleyen karar alma 
mekanizması sebebiyle gerek alınması gereken tedbirler konusunda gerekse 
de aşılanma sürecinde gereken çaba vaktinde gösterilememiş, önlenebilecek 
olan vakalar veya ölümler önlenmemiştir.22

16 https://www.mfa.gov.tr/turkiye-bosna-hersek-siyasi-iliskileri-.tr.mfa
17 https://srebrenica.org.uk/what-happened/history/history-bosnia-herzegovina
18 https://www.bbc.com/news/world-europe-17212376
19 https://culturalatlas.sbs.com.au/bosnian-culture/bosnian-culture-religion
20 https://www.trtworld.com/opinion/fear-grows-among-bosnia-s-muslims-we-

will-be-the-victims-again-40600
21 https://www.aa.com.tr/en/europe/bosnia-slovenia-confirm-first-cases-of-

coronavirus/1755538
22 https://www.aljazeera.com/news/2021/3/17/a-total-collapse-bosnians-alarmed-

over-covid-19-situation
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Hafta sonu ülkemiz tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı. İkincisi Ekvator 
Gine’sinde gerçekleşen Türkiye-Afrika ortaklık zirvesinin üçüncüsü 
İstanbul’da gerçekleşti. 39 ülkenin katılım gösterdiği zirve oldukça yerinde 
ve zamanında gerçekleşmiş oldu. Uzun zamandır Afrika’dan uluslararası 
topluma bazı itiraz sesleri yükseliyor. Özellikle uluslararası alandaki Batılı 
hâkimiyetine yönelik itirazların güçlü bir şekilde yükseltildiği bir dönemde 
bu zirvenin İstanbul’un ev sahipliğinde yapılmış olması çok büyük anlamlar 
taşıyor. Katılımın niteliği de ilginin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. 

1 Yenişafak’ta Düşünce Günlüğünde yayınlanmıştır...
2 Uluslararası Siyasal, Sosyal Araştırmalar Platformu ( USSAP) Başkanı
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3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi sonuç bildirgesi ve toplantı gündemi de 
oldukça güçlü temalar içeriyor. Sonuç bildirgesinde bir sonraki zirveye kadar 
olan dönem için gerçekleştirilecek çalışmalar, barış, güvenlik ve adalet, insan 
odaklı gelişme, güçlü ve sürdürülebilir büyüme olarak vurgulandı. “Birlikte 
Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık” mottosu ile yapılan çağrı 
Afrika toplumlarına yönelik Batının kullandığı buyurgan üsluptan oldukça 
uzak ve makul bir işbirliğine vurgu yapması açısından da oldukça değerli. 

Toplantının teknik oturumları yanında en dikkat çekici sıcak etkileşim alanı da 
özellikle ülkemizin Kamu Diplomasisi kurumlarının ürettikleri alan üzerinden 
gerçekleşti. Söz konusu Afrika olduğunda diplomasiyi besleyecek en güçlü 
enstrüman tartışmasız Kamu Diplomasisi alanı. Uzun yıllardır Afrika’ya 
yönelik karşılıksız olarak sunulan Kalkınma Yardımları ve İnsani Yardımlar 
2010 yılında ortaya konulan “Afrika Açılım Planı” çerçevesinde yeni bir boyut 
kazanarak bugün etkisi çok güçlü hissedilen bir alt yapı oluşturuldu. Afrika 
açılım planının en güçlü iki aktörü YTB ve TİKA bölgede çok güçlü bir çalışma 
programı ortaya koydular. 

TİKA’nın istihsal odaklı Afrika stratejisi Afrika toplumunun üretim temelli bir 
kalkınma stratejisine dönüşmesi konusunda çok önemli bir katma değer 
ortaya koymuştur. Batı toplumunun bir taraftan sömürerek bir taraftan ta 
sözde yardımlar yoluyla var ettiği yoksulluğu sürdürme stratejisi TİKA’nın 
Afrika stratejisi ile tartışılmaya başlamıştır. Toplumların kalkınması ancak 
üretim kapasitelerinin artırılması ile mümkün olabilir yaklaşımı temelinde 
ortaya konulan devasa “Afrika Kalkınma ve Refah Artırıcı Destek Programı” 
bugün pek çok alanda karşılığı gözle görülür bir etkinin ortaya çıkmasına 
sebep olmuştur. TİKA bu çalışması ile siyasi diplomasi hizmeti ortaya koyan 
dış misyon birimlerinin toplumla doğrudan etkileşmesine imkân sağlamıştır. 
Bu yeni ve özgün Kamu Diplomasi hizmetinin ana taşıyıcı aktörü TİKA olmuştur. 
TİKA’nın açtığı yolda kısa bir zaman sonra YTB yürüyecek ve özellikle Kalkınma 
Yardımlarının ikinci ayağı olan nitelikli insan kaynağını karşılamaya yönelik 
“Türkiye Bursları” markası ile bölgede ses getirici bir bursluluk çalışması 
gerçekleştirecektir. Tüm dünyada ortaya koyulan bu burslandırma stratejisi 
her ülkenin sosyal, demografik ve bölgesel hassasiyetlerini göz önüne alan; 
ülkelerin ve toplumların temel, yapısal, acil ihtiyaçlarını merkeze alan bir 
anlayış içinde yapılandırılmıştır. Bizim de kurucu başkanı olduğumuz “Türkiye 
Bursları” kısa zaman içinde tüm dünya ile yarışan özgün bir burslandırma 

modeline dönüşmüştür. Bölgesel ihtiyaçların merkeze alındığı bursluluk 
modeli, nitelikli öğrenci seçimi, yerleştirme, barındırma, ulaşım, burs desteği, 
yan eğitimler, dil eğitimi ve sosyo-kültürel gelişimin de planlandığı özgün bir 
model olarak emsalsizdir. Değerlendirme Kurulları vesilesi ile tüm kurumların 
katkı sunduğu bir strateji ile hareket etmiş olan “Türkiye Bursları” çok önemli 
bir Kamu Diplomasisi markasıdır. 3. Türkiye–Afrika Zirvesi bu bursların 
muazzam anlam ve etkisinin göz önüne çıktığı bir imkân olmuştur. Türkiye 
Burslarından 14.000’i aşkın Afrikalı öğrenci yararlanmıştır. Bu öğrenciler 
akademik eğitim yanında sosyal ve kültürel etkileşim temelinde halkımız 
ile özel bir etkileşim içine girmişlerdir. Kendi ülkelerinde de sahip oldukları 
hasbi ve samimi toplumsal doku ile temas eden Afrikalı gençler kendilerini 
bir gönüllü kardeşlik elçisi olarak tanımlamaktadır. Türkiye-Afrika zirvesine de 
ülkeleri nezdinde ya da ülkemizden katılan Afrikalı mezun ve öğrenci gençler 
tüm boyutları ile etkileşimin altın anahtarları olarak dikkat çekmişlerdir. 
Cumhurbaşkanımız ile yapılan gençlik oturumunda gençlerin ülkemizin 
Afrika’da yaptığı çalışmaları çok doğru bir şekilde algıladıkları ve bu sürecin 
devam etmesi konusunda etkin bir gayret içinde olacaklarını ifade etmeleri 
oldukça anlamlıdır. Akademik eğitimleri yanında ülkemizin tarihi, sosyal, 
siyasi ve sivil toplum gündeminden de beslenen Afrikalı kardeşlerimizin 
ülkelerinde üretim sürecinin etkin birer aktörü olacaklarına olan inancımız 
sonsuzdur. 

Özellikle Türkiye Maarif Vakfı’nın kurulması ve bölgede çalışmaya başlaması 
bölge öğrencilerine ve ülkelerin orta tedrisat müfredatına temas etme 
imkânını oluşturmuştur. Ülkemizin imkânları ve eğitim alt yapısı konusunda 
daha erken dönemde güdülenen ve hazırlık sürecine giren Afrika gençliğinin 
üniversite eğitimi için ülkemizi seçme eğilimi büyük oranda artmıştır. Maarif 
Vakfı bünyesinde verilen ülke müfredatı yanındaki seçmeli Türkçe ve kültür 
eğitiminin Türkiye algısını inşa etme konusunda güçlü bir fırsat olduğu 
bilinmelidir. Yunus Emre Enstitüsü de, öğrenciler yanında yetişkin bireylerin 
ülkemizin dil ve kültürü ile tanışması konusunda güçlü bir enstrümandır. 
Tarihsel olarak Afrika halkının yakinen tanıdığı ecdadımız Osmanlı Devleti 
konusunda Yunus Emre Enstitüsünün dünü ve bugünü anlatmak açısından iyi 
bir fırsat olduğu düşünülmelidir. İşgalci ve sömürgeci güçlerin Afrika halkının 
idrakine zorla zerk etmeye çalıştığı yanlış bilgi ve propaganda ile en etkili 
mücadele gerçeğin en uygun yollarla anlatılmasıdır. Bu çaba toplumların 
kendi iç sosyal bilinç dönüşümleri açısından da anlamlı olacaktır. Sadece 
ülkemizin tanıtımı değil, Afrika’daki tüm ülkelerin halkımız, tüccarlarımız ve 
akademimiz tarafından izlenmesi ve bilinmesi amacıyla da tanıtım ve medya 
çalışmalarının yaygınlaşması sağlanmalıdır. Bugün en zayıf olduğumuz 
konulardan biri Afrika konusunda medya ve propaganda alt yapımızdaki 
noksanlıktır. İdeal anlamda her ülke ve bölgede yerel diller düzeyinde bir 
Afrika medya alt yapısının oluşturulması çok ivedi bir ihtiyaçtır. Son Etiyopya 
krizi bu sürecin zor bir testi olmuştur. 

Sonuç olarak 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi, ülkemizin son 10 yıldaki Kamu 
Diplomasisi mesaisinin güçlü bir görünümü olmuştur. Bu toplantının Afrika 
başta olmak üzere sonuçlarının geniş bir alanda duyurulması amacıyla tanıtım 
ve medya ağırlıklı kuruluşların güçlü bir çalışma yapması ile bu zirvenin etkili 
sonuçlar alması sağlanmalıdır. Alt çalışma ve toplantılarla kararlar sıcak 
tutulmalı, kamu ve kamu dışı tüm aktörler eliyle çıktılar işlenmelidir. Çok dilli 
bir şekilde yapılacak olan etkin propaganda, kurumlarımızın ve toplantının 
sonuçlarının etkililiği açısından oldukça önemlidir.
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Batı-İran ilişkileri geçmişten günümüze anlaşmazlıklar ve çatışmalarla 
doludur. Batı-İran ilişkilerinin bu denli çatışmalarla dolu olmasının birçok 
mühim nedeni vardır. ABD, İsrail, İngiltere gibi güçlü ülkelerden çeşitli 
nedenlerle İran’a yapılan askeri müdahaleler bilmukabele İran’ın sert tutumları 
bu anlaşmazlığın en somut nedenlerindendir. Mamafih bu anlaşmazlığın tek 
nedeni askeri saldırı ve müdahaleler de değildir. ABD başta olmak üzere birçok 
Batı ülkesinin İran’a uyguladığı ambargolar da Batı-İran ilişkilerini menfi yönde 
etkilemektedir. Batı-İran ilişkilerinde askeri müdahale, ekonomik yaptırımlar 
ve ambargolar ile birlikte diplomatik alanda da anlaşmazlıklar mevcuttur. 
ABD en yakın ortağı İsrail ile birlikte yapacağı askerî bir müdahalede İran’a bir 
hâkimiyet kurması olası değildir. Bununla birlikte İran’a yapılacak askeri bir

1 Marmara Üniversitesi, Okul Öncesi Öğretmenliği

müdahalede İran’a büyük zararlar verebilir fakat Irak’ta ya da Afganistan’da 
olduğu gibi kalıcı bir müdahale petrol ve doğalgaz fiyatlarında ciddi 
dalgalanmalara neden olacağından ABD ve İsrail’in, petrol ve doğalgaza 
bağımlı sanayileşmiş ülkelerden alacağı tepkiler kaçınılmaz olacaktır. İran’a 
askerî müdahaleyi zorlaştıran bir başka neden ise, İran’ın hem uluslararası 
güç merkezleri ile hem de yakın komşuları ile kurduğu olumlu ilişkilerdir. ‘İran, 
bir taraftan Asya’da Çin, Rusya ve Japonya ile; diğer taraftan Avrupa Birliği 
ülkeleri ile çok önemli siyasî ve ticari ilişkilere sahiptir.’2  Aralarında Türkiye’nin 
de bulunduğu pek çok ülke, ABD’nin İran’a uygulamaya çalıştığı ambargoya 
rağmen İran ile siyasî ve ticari ilişkilerini sürdürmüşlerdir. Bunların da 
ötesinde ‘ABD’nin en yakın müttefiklerinden olan İngiltere de İran’a yapılacak 
bir operasyona karşı olduğunu, bu konuda ABD’nin yanında yer almayacağını, 
diplomatik çözüm arayışını sürdüreceğini ve İran’la savaşmayacağını 
açıklamıştır.’3 Tüm bu nedenlerden dolayı İran’ın nükleer silah elde etme 
gayretlerini önlemenin en stratejik yolu diplomasiden geçmektedir. Bundan 
dolayı Batı-İran ilişkilerinin diplomatik kısmını önemli ölçüde Nükleer enerji 
oluşturmaktadır.

2 Derviş, Kemal, Daniel Gros, Mechael Emerson, Sinan Ülgen (); Çağdaş Türkiye’nin 
Avrupa Dönüşümü, Çev. Entra Dil Hizmetleri, İstanbul.

3 Yaşar Semiz - Birol Akgün, Büyük Orta Doğu Jeopolitiğinde İran-ABD İlişkileri
s.176, 2005.
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İran’ın nükleer enerji çalışmalarını başlatması ve başarılı bir şekilde 
sürdürmesi Batı’yı, bilhassa ABD ve İsrail’i tedirgin etmektedir. İran’ın nükleer 
enerji çalışmalarını askeri müdahaleyle çözemeyeceğinin bilincinde olan ABD, 
Dünya kamuoyunu İran aleyhine kışkırtma, diğer dünya ülkelerini ikna ve itiraz 
çalışmalarına katılmaya teşvik etme gibi uluslararası arenada çeşitli şekillerde 
mücadele etmektedir. İran’ın nükleer enerji çalışmalarını durdurması veya 
kısıtlaması amacıyla uzun yıllardır iki taraf arasında diplomatik ilişkiler 
sürdürülmesine rağmen henüz net bir sonuca ulaşılamamıştır. Bundan dolayı 
Batı-İran ilişkileri hala çalkantılı olarak seyretmektedir.

İran’ın nükleer enerji üretimine dair ilk adımı 1976 yılında Amerika yanlısı 
Şah Rıza Pehlevi döneminde atılmıştır. Ülkede nükleer enerji çalışmaları 
Amerika’nın desteği ile başlatılmış olmasına rağmen Humeyni önderliğinde 
1978-1979 yıllarında gerçekleşen İran İslam Devriminden sonra işin rengi 
değişmiş Amerika, Fransa ve Almanya’nın baskılarıyla İran nükleer enerji 
çalışmalarını durdurmak zorunda kalmıştır. İran İslam Devriminden sonra 
ABD ve diğer Batı ülkeleri İran’ı nükleer silah üretmeye çalışmakla suçlamış 
ve bu nedenle İran bilhassa ABD tarafından bölge ve dünya barışı için 
uluslararası arenada bir tehdit olarak lanse ettirilmeye çalışılmıştır. ‘İran, 
nükleer teknolojisini geçmişte Batı’dan transfer etmiş olmasına rağmen 
bu suçlamaların gerçek nedeni İran’ın Batı tarafından tam olarak kontrol 
edilemeyen bir ülke olmasından kaynaklanmaktadır.’4 Orta Doğu bölgesi için 
her anlamda kilit konumda olan İran’ı kontrol altına almak amacıyla ABD ve 
İsrail başta olmak üzere birçok Batı ülkesi ekonomik yaptırımlar, diplomatik 
uygulamalar, dünya ve bölge kamuoyunu İran aleyhine yönlendirme, askeri 
müdahale gibi bir çok yol deneyerek özelde İran’ı genelde tüm Orta  Doğu’yu 
kontrol altına almayı amaçlamaktadır. Bu kontrol bilhassa İran’ın başarılı 
bir şekilde sürdürdüğü nükleer enerji çalışmaları üzerinden sağlanmaya 
çalışılmaktadır. Amerika ve İsrail’in uluslararası kamuoyunda İran’a karşı 
yürüttüğü karşıt politikanın asıl nedeni İran’ın tamamen yerli imkanlarıyla 
kendi kendine yetebilen bir nükleer güce ulaşmasındaki hızlı ve başarılı 
yükselişidir. Dünyada enerji tüketiminin en yoğun olarak gerçekleştirildiği 
ülkelerden biri olan ABD, yakın zamanda tükeneceği tahmin edilen petrol 
kaynaklarının yerine kullanılabilecek en stratejik yakıtın nükleer yakıt 
oluğunun bilincinde ve her alana düşman olarak gördüğü İran’ın nükleer 
enerji üreten ülkeler arasında olmasını istememektedir.

ABD, İsrail, İngiltere, Fransa gibi İran’ın nükleer enerji üretimini desteklemeyen 
ülkelerin varlığıyla beraber genellikle karşılıklı çıkar ilişkisine dayalı çeşitli 
nedenlerden dolayı İran’ı destekleyen ülkeler de mevcuttur. ‘Rusya ve Çin 
başta olmak üzere, Pakistan ve Hindistan’da ABD’ye karşı İran’a destek 
veren ülkeler arasındadır.’5  ‘Rusya’nın İran nükleer gelişimine belirli şartlar 
ve kısıtlamalar dahilinde destek olmasıyla birlikte duraksayan nükleer enerji 
çalışmaları 1992 yılında yeniden başlamıştır.’6

İRAN’IN NÜKLEER ENERJİ TARİHİ
İran’ın nükleer enerji serüveni Şah Rıza döneminde ABD desteğiyle başlamış 
ve bu destekle belli bir seviyeye ulaşmıştır diyebiliriz. ‘İran’ı SSCB için tampon 
bölge olarak gören ABD, SSCB’yi çevreleme politikası gereği İran’ı nükleer 
enerjiyle donatmayı planlamış ve 1967 yılında İran’a 5 MW’lık ilk hafif su 
araştırma reaktörünü satmıştır. Hatta İran’a birkaç kilogram yüksek oranda 
zenginleştirilmiş uranyum dahi vermiştir.’7

Şah Rıza döneminden önce de ABD’nin desteğiyle 1958 yılında Uluslararası 
Atom Enerji Ajansı’na üye olan İran, 1968 yılında Nükleer Silahların Yayılmasını 
Önleme Anlaşması’nı imzalamıştır. ABD yanlısı Şah Rıza Pehlevi’nin ABD 
desteğiyle İran’da kurduğu Atom Enerji Kurumu daha sonra nükleer araştırma 
merkezine çevrilmiştir. İran’ın çeşitli üniversitelerinde nükleer mühendislik 
eğitimi verilmeye ve alanda uzmanlar yetiştirilmeye başlanmıştır. İran’ın 
nükleer yapılanması bunlarla kalmamış, 1977 yılında ABD, İran’la nükleer iş 
birliği anlaşması imzalayarak sekiz santral daha kurulmasını kararlaştırmıştır.

ABD yanlısı Şah Rıza Pehlevi döneminde nükleer enerji alanında İran’a verilen 
destek İran’da yaşanan devrim ve İran-Irak savaşıyla sekteye uğramış, 
ABD-İran ilişkileri gittikçe kötüleşmiştir. İran-Irak savaşında her iki tarafında 
ABD’yi taraf tutmakla suçlaması ve ABD’nin İran’ın bu savaşı kazanmasını 
istememesi ABD-İran ilişkilerini daha da kötüye götürmüştür. 

İran-Irak savaşından sonra ABD ile ilişkileri zıt yönde değişen İran, nükleer 
altyapısını tamamlayabilmek için Ruslarla anlaşarak Natanz ve Arak’da da 
nükleer tesislerini kurmuştur. İran’ı nükleer enerjiyle donatma ve çıkarları 
doğrultusunda kullanma hedefine ulaşamayan ABD, 2002 yılının Aralık ayında 
İran’ı kitle imha silahları üretmekle suçlamıştır. Karşılıklı suçlamaların ardından 
İran, UAEA (Uluslararası Atom Enerjisi)’nin ülkede denetleme yapmasına izin 
vermiştir. Denetlemeler sonucunda İran’ın nükleer silah ürettiğine dair bir delil 
olmadığını açıklansa da bu açıklama ABD’yi tatmin etmemiştir.

4 Fikret Birdişli, İran’ın Nükleer Teknoloji Politikası ve Türkiye İçin Yaratacağı Sonuçlar, 
s.33, 2012.

5 Ayşegül Ketenci, Rusya- İran Enerji İşbirliği “Kapsamlı Ortak Eylem Planı” Sonrası 
Değişen Dengeler”,2018.

6 Yaşar Semiz - Birol Akgün, Büyük Orta Doğu Jeopolitiğinde İran-ABD İlişkileri s.168, 
2005.

7 Fikret Birdişli, İran’ın Nükleer Teknoloji Politikası ve Türkiye İçin Yaratacağı Sonuçlar, 
s.36, 2012.
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‘UAEA araştırmaları sonucu 2004 yılında İran’da nükleer silah yapımında 
kullanılan polonyum–210 maddesi bulduğunu rapor etmiştir. İran bu rapor 
sonrası yapılan baskılar neticesinde uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 
durdurma sözü vermiş ama çalışmalarını durdurmamıştır.’8 UAEA İran’dan 
tekrar uranyum zenginleştirme çalışmalarını durdurmasını istemiş, ABD ise 
İran’a yaptırım uygulanması için BM’e çağrıda bulunmuştur. 2004 yılının Kasım 
ayında Tahran, AB üçlüsü ile “uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurma” 
anlaşması imzalamıştır fakat İran AB tarafından yapılan teklifleri yetersiz 
bularak reddetmiş ve uranyum zenginleştirmeye yeniden başlamıştır.

Nisan 2006’da İran Cumhurbaşkanı Mahmoud Ahmadinejad, İran’ın uranyumu 
zenginleştirebildiğini açıklamış ve 9 Nisan gününü “Milli Nükleer Teknoloji 
Günü” olarak ilan etmiştir. Hedefinin nükleer yakıt temininde kendi kendine 
yeterlilik olduğunu ileri sürmüştür.9 Aynı yılın ağustos ayında BM Güvenlik 
Konseyi İran’a uranyum zenginleştirmesine son vermezse ekonomik 
yaptırımlar uygulanacağını duyuran 1696 sayılı kararını duyurmuştur. Bu 
karara rağmen 2007 yılında İran Cumhurbaşkanı Ahmadinejad İran’ın uranyum 
zenginleştirmeye devam edeceğini hatta santrifüj sayısını artıracaklarını 
açıklamıştır. İran’ın nükleer enerji çalışmalarını durdurmaması başta ABD 
olmak üzere birçok Batı ülkesinin ekonomik ambargo ve yaptırımlarına 
maruz kalmasına neden olmuştur. Bu yaptırımlar İran halkını psikolojik olarak 
çok yıpratmış, halk arasında umutsuzluk, karamsarlık baş göstermiştir. 
İran tümeni, dolar karşısında gün geçtikçe değer kaybetmiştir. Ekonomik 
ambargolarla İran’a diz çöktürmeye çalışan Batı’nın tüm gayretlerine rağmen 
İran çalışmalarını devam ettirmeyi başarmıştır.  

‘Ekonomik ambargolara baş eğmese de bir hayli yıpranan İran Hükümeti ve 
P5+1 ülkeleri olarak adlandırılan BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, 
Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya’nın yanı sıra Avrupa Birliği arasında 
yaklaşık üç yıl süren müzakerelerden sonra Obama döneminde; Temmuz 
2015’te anlaşmaya varılmıştır.

‘İmzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ile hem İran enerji alanında kendi 
kendine yetebilen dünyanın sayılı nükleer güçlerinden olmaya devam edecek 
hem de İran’ın nükleer silah üretecek seviyede uranyum zenginleştirmeyeceği 
gözetime tabi olacaktı.’10

ABD eski Başkanı Donald Trump, 2015’te başkanlık yarışına başladığında İran 
ile yapılan anlaşmaya itirazını hemen dile getirmiştir. Obama yönetiminin 
imzaladığı anlaşmaya karşı çıkan Trump, Kasım 2016’daki başkanlık seçimi 
boyunca ve sonrasında da anlaşmayı, “dünyanın en kötü anlaşması” olarak 
nitelendirmiştir. İran’a yönelik ekonomik ambargoları daha da artıracağını 
dile getiren Trump, 2017 yılında ABD başkanı seçildiğinde İran ile yapılan 
anlaşmadan geri çekildiğini duyurmuştur. İran Cumhurbaşkanı Ruhani başta 
olmak üzere anlaşmanın diğer taraflarından Fransa ve Almanya gibi ülkelerin 
liderleri Trump’ın anlaşmadan çekilmemesi gerektiğine ikna etmeye çalışsa 
da başarılı olunamamıştır.11 Trump’tan önceki ABD başkanı Obama, Trump’ın 
aldığı bu kararın yanlış olduğunu birçok kez ifade etmiş fakat  uyarıları hiçbir 
karşılık bulamamıştır.  Trump’ın bu kararına tek destek Siyonist İsrail tarafından 
gelmiştir. ABD başkanı seçilen Trump maksimum baskı politikasına geri dönmüş 
ve İran’a yönelik yaptırımları, tehditleri ve saldırıları yeniden başlatmıştır. Trump 
döneminde İran’ın hassas nükleer tesislerini hedef alan çok sayıda sabotaj 
eylemi gerçekleştirilmiş, İran bu eylemlerden İsrail ve ABD’yi sorumlu tutsa da 
kanıtlayamamıştır. Bunlarla beraber ABD’ye ait bir drone ile İranlı General Kasım 
Süleymani’nin öldürülmesi ABD ve İran’ı savaşın eşiğine getirmiştir. 

ABD tarafından gerçekleştirilen Kasım Süleymani suikastının ardından İran 
için çok önemli bir isim olan nükleer fizikçi Fahrizade’nin 27 Kasım 2021 
tarihinde gerçekleştirilen bir suikast ile öldürülmesi İran’ı yasa boğmuş ve 
haklı bir intikam hissiyle doldurmuştur. Nükleer fizik alanında yetişmiş nadir 
bilim insanlarından olan Fahrizade’nin ölümünün ardından İran dışişleri bakanı 
Cevad Zarif bu suikastının sorumlusunun İsrail olduğuna dair açıklamalarda 
bulunmuştur. Fahrizade’nin intikamını alacağını açıklayan İran’ın nasıl bir yol 
izleyeceği tüm dünyaca tartışılsa da henüz İran tarafından bir adım atılmamıştır. 
İran bu suikaste nasıl karşılık verire versin ağırlıklı olarak kaybeden olan taraf 
olacaktır çünkü Fahrizade gibi yeri doldurulması zor bir bilim insanını yitirmiştir. 
Siyonist İsrail bu suikast ile özelde Fahrizade’ye genelde tüm bilim insanlarına 
aynı mesajı vermektedir, bilim ya bizim için bizimle yapılacak ya da bizim 
denetlememiz altında kısıtlamalarla yapılacak. 

Amerika’da yapılan son seçimde Trump’ın koltuğu Biden’a devretmesiyle 
birlikte Viyana’da AB’nin girişimleriyle yeniden bir nükleer müzakere süreci 
başlatılmıştır. ‘İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi de Nükleer görüşmeler 
devam ederken Batı’ya sert mesajlar iletmiştir. İran Cumhurbaşkanı, ABD ve 
diğer ülkelerin yaptırımları kaldırması halinde anlaşmanın sağlanabileceğini 
söyledi.’12 

Biden’in seçimi kazanması iki taraf arasındaki gerginliği kısmen azaltsa da 
yaşanan son hadiselerle sabrı bir hayli sınanan İran’ın ne gibi hamleler yapacağı 
henüz bilinmiyor.  

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılan müzakereler 7. turda sonlandırılmıştır. 
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Baş müzakereci Ali Bakıri, Viyana’da devam 
eden müzakerelerde iyi ilerlemeler kaydettiklerini belirterek, “Müzakerelere 
birkaç gün ara verilecek” demiştir13 fakat 8.turla müzakerelerin yeniden 
başlayıp başlamayacağı hakkında henüz net bir bilgi yoktur. 

8   Fikret Birdişli, İran’ın Nükleer Teknoloji Politikası ve Türkiye İçin Yaratacağı Sonuçlar, 
s.39, 2012.

9   Yusuf Zeren, İran’ın Nükleer Programı Gerçekten Sivil Amaçlı Mı?, s.6, 2007.
10  Dünden bugüne İran nükleer anlaşması, AA-09.05.2018, Erişim Tarihi 17.12.2021.
11 Trump, Ülkesinin İran’la Nükleer Anlaşmadan Ayrılacağını Açıkladı, Hakan Çopur, AA-

07.05.2018,Erişim Tarihi 17.12.2021.
12  İran’dan Batı’ya rest: Yaptırımları kaldırırsanız anlaşma sağlanabilir, Milli Gazete 

12.12.2021. 
13  “Viyana Müzakerekeri” https://www.hurriyet.com.tr/dunya/iran-duyurdu-viyana-

muzakerelerine-bir-kac-gun-ara-verilecek-41962986, Erişim Tarihi 19.12.2021.
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Kuzeyden gelen Vikingler, Volga ve Dinyeper nehirleri arasındaki ticaret 
yollarından pay almaya başladıklarında Hazar Devleti’nin (7. ve 11. Yüzyıllar 
arası yaşayan tarihteki ilk ve tek Yahudi Türk devleti) Kiev’de bir karakolu 
vardı. Hazarlar Kiev’in kuzeyini, yani Kiev’den yukarıya devam eden uçsuz 
bucaksız ormanlık alanları kontrol edemiyordu. Azak Denizi’ne dökülen Don 
Nehri ile Hazar’a dökülen Volga Nehri arasındaki en kısa mesafede kurulan 
Sarkel Kalesi zaten Hazarların elindeydi. Dolayısıyla İpek Yolu’nun tamamı 
Hazarların kontrolündeydi ve şimdi kuzeyden gelen Viking soylu Slavlar, bu 
ticaretten pay istiyorlardı. Ama onların dünyasında ticaret ile yağma aynı 
şeydi. Ticaret bir sistem meselesidir. Bu sebeple yeni kuzeyliler arasında 
devlet sistemini kuracak, gücü ele alacak rekabetin başlaması çok sürmedi.

1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Rurik Hanedanı adına Novgorad’ı yönetecek olan Prenses Olga’ya, başka bir 
Rus Viking kabilesi olan Drevlian prensi Mal evlenme teklifi etti. Mal Olga’nın 
kocası İngvar’ı (Igor) öldürmüştü. Amacı daha sonra Sarkel Kalesini’de alacak 
olan Olga’nın oğlu Svyatoslav’ı kontrol edip tüm Slav kavimlerini yönetimi 
altına almaktı. Olga teklifi kabul etti ancak Drevlian ordusunun atla değil gemi 
ile düğüne gelmesini istedi. Drevlian ileri gelenlerini de banyo yapmaları için 
saunaya gönderdi. Temiz olmalarını ve kirli insanlarla görüşmediğini söyleyen 
Olga üç hamleli planını; hamam, saray ve gemi olarak devreye koydu. 
Saraydakiler öldürülürken hamamdakiler kaynamış sularla diri diri haşlandı 
ve gemidekiler de diri diri yakıldı. Olga bir günde tüm düşmanlarından 
kurtuldu ve oğluna gelecekte kazanacağı Kiev, Novgorad ve Sarkel üçgenini 
hediye etti.

Rus tarihi yukarıda anlatıldığı gibi Novgorad’a sığmadı ve Kiev’de büyüdü. 
Moskova henüz Rus tarihinin bir parçası değilken Kiev Ruslarındı. Bu yüzden 
Ruslar Kiev’e şehirlerin anası derler. Rus tarihi Kiev’de başladı da denebilir 
ancak bu başlangıç üç şehri ve üç ırmağı birbirine bağlayan tarihtir. Kiev, 
Novgorad, Moskova; Volga, Don ve Dinyeper. Olga ve Mal arasındaki rekabet 
Rus Vikinglerinden bugünkü torunları Ruslar ve Ukraynalılara miras kaldı. Hala 
bu üç şehir ve üç nehir dün gibi çatışma halinde. Hesaplaşma daima kanlı.

Dr. Ömer AKPINAR 1

UKRAYNA-RUSYA KRİZİ
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Kaynak: http://www.aljazeera.com.tr/

Rusya ve Ukrayna Çatışmasının Arka Planı
Rusya ile Ukrayna arasındaki husumet çok eskiden beri vardır. Esasında Rusya 
için Ukrayna anavatandan koparılmış bir parçadır. Rusya’nın Ukrayna’ya 
yaklaşımını dört temel nedene bağlayabiliriz.

Birinci sebep etniktir. Ukrayna Slav kökenlidir ve Ruslarla yakın kan bağı 
vardır. Dilleri de birbirine yakındır. Bu durum Rusya için Slavlar arasında birliği 
sağlayamayan devlet anlamını taşıyor. Yani Rusya Federasyonu çok etnikli 
ve kültürlü yapı olarak henüz Rus diye tanımladığı halkları dahi bir araya 
getiremedi. Bu durum Rusya’nın Rusça konuşan halkların ve Slavların vatanı 
olma teorisini yok ediyor. Bir Rus milliyetçisi Ukrayna’ya bakınca anavatandan 
koparılmış bir toprak parçası görüyor.

İkinci sebep ekonomiktir. Şüphesiz ekonomi en temel konudur ancak burada 
daha yüzeysel bir değerlendirme yapmak gerekir. Ukrayna Don Nehri ile 
Dinyeper, aşağı Prut ve Tuna’ya kadar varan, Rusya’nın güneyi boyunca 
uzanan ve Karadeniz’i çevreleyen bir ülkedir. Bu nehirlere Bug nehri de 
eklenmelidir. Bu nehirler bol su taşıma kapasiteleri ve geniş havzalarıyla tam 
bir bereket kaynağıdırlar. Özellikle tahıl ve ayçiçeği üretimi oldukça yüksektir. 
Bu nehirler Ukrayna içinde genellikle geniş düzlüklerden geçerler. Ekonomik 
sebeplere, özellikle Donbas bölgesinde kömür, demir, magnezyum madenleri 
eklenmelidir. Donbas Savaşı öncesi bu bölge Ukrayna ihracatının %30’unu 
oluşturuyordu. Ağır sanayiye sahip bu bölge, diğer bölgeler gibi Rusya için çok 
önemlidir. Ayrıca Karadeniz limanları, enerji ve ticaret yollarının Ukrayna’dan 
geçmesi unutulmaması gereken konudur.

Üçüncü sebep dinidir. Rusya Ortodoks dünyasının lideri olduğunu iddia 
eder. Moskova tüm Ortodoks dünyasının kilisesi gibi davransa da kilise 
hiyerarşisinde yeri beşincidir. Buna rağmen çok büyük bir kitleye hitap eder. 

Bünyesinde yüz yirmi metropolitlik vardır. Bir metropolitliğin Rus Ortodoks 
Kilisesi’ne üye olabilmesi için Rusya Adalet Bakanlığı onayı gerekir. Rusya 
seküler bir devlettir. Ama Ortodoksluk Rusların kimliğidir. Öyleyse bu kimlik 
parçalanmamalıdır. Ancak Ukrayna 1995’den beri Papa Flaret liderliğinde 
Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ni kurmaya çalıştı ve kısmen de olsa başardı. 
Rus Patriği Papa Flart’i aforoz etti ancak 2018’de Fener Ortodoks Kilisesi 
(İstanbul) Ukrayna Kilisesi’ne otosefali (kendi kendini yönetme) yetkisi verdi. 
Böylece dini açıdan Rusya Ukrayna’da güç kaybetti. 2014 olaylarından sonra 
Ukrayna Kilisesi’ne ilgi arttı. Böylece Rusya’nın Rus Ortodoks Kilisesi Ukrayna 
üzerinden güç kaybetmeye başladı ve Rusya’nın en önemli yumuşak güç 
enstrümanı zafiyete uğradı. Ukrayna Ruslara göre dini olarak Rus ve Ortodoks 
birliğini tehdit etmektedir.

Dördüncü sebep coğrafidir. Buna stratejik sebep de diyebiliriz. Tarihsel olarak 
anavatan bilinen coğrafya olmasının yanında Ukrayna Karadeniz, Balkanlar 
ve Avrupa ile Rusya arasını bıçak gibi kesmektedir. Kırım’dan Tuna Nehrine 
kadar tamamen Ukrayna toprağıdır. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan NATO 
ülkeleridir. Ukrayna’nın özellikle Odesa limanı ve Karadeniz kıta sahanı NATO 
tarafından kullanılmaktadır. Tam kapasite kontrolde dahi Rusya Karadeniz’in 
ancak üçte birini kontrol etmektedir. Kaldı ki NATO’nun bu dağılımı Rus Deniz 
Kuvvetleri’nin kapasitesini aşar. Ayrıca enerji güvenliği, ticari güvenlik, 
akarsular güvenliği, hava güvenliği, Balkanlar ve Doğu Avrupa’da Rusya’ya
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yakın halklar ile kopuş vd. Ukrayna’nın Rusya için önemli bir tehdit olarak 
algılamasına sebep olmaktadır. Örnek vermek gerekirse Rusça bundan 
otuz yıl önce altın çağını yaşıyordu. Çin’den Japonya’ya, Bulgaristan’dan 
Çekoslovakya’ya, Moldova’dan Litvanya’ya herkes Rusça konuşurdu. 
Bugün bu oran yarında azdır. Sayılan coğrafyalardaki yeni nesil Rusça 
bilmemekte; daha da ilginci bazı yerlerde nefret objesi olabilmektedir. 
Rusya Ukrayna tamponu sebebiyle Balkanlarda ve Doğu Avrupa’da yeni 
jenerasyona ulaşamamakta, ticaret ve ortak kültür geliştirememektedir.

Çatışmada Mevcut Durum
Çatışmaların nasıl başladığına kısaca değinmek gerekirse, 2013 yılının 
kasım ayında Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç Avrupa Birliği ile işbirliği 
antlaşmasını imzalamayı reddetti ve onun yerine Rusya, Belarus ve 
Kazakistan ile Avrasya Ekonomik Forum’unu kurmaya niyetlendi. Protestolar 
başladı ve Euromaidan veya Maidan (Meydan) olarak isimlendirilen 
protestolar başladı. Hükümet istifa etti ancak Donbas bölgesinde Donetks ve 
Luhansk bölgelerinde ayaklanmalar başladı. Bu esnada Rusya Kırım’ı işgal etti 
ve Donbas çatışmalarında ayrılıkçılara destek verdi. Bu bölgede tüm alanlar 
isyancıların eline geçti. Ukrayna Ordusu Donbas’a ağır bir askeri operasyon 
başlattı. Sonuçları ağır oldu. On beş binden fazla insan öldü. Yüzbinlercesi 
bölgeyi terk etti. Çatışmalar hala devam etmektedir. 

Kaynak: https://www.savunmatr.com/

Haritada görüldüğü gibi Donetsk ve Luhansk Ukrayna’nın Rusya ile olan 
doğu sınırına kalıyor. Rusya bu bölgede iki devlet kurdu ve bunları tanıdı. Bu 
devletler Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’dir. Bu iki 
bölge Donbas olarak isimlendirilmektedir. Son tahlilde bu iki devlet formunun 
ortaya çıkmasıyla 16 bin kilometrekare toprak ve 4 milyon nüfus Ukrayna’dan 
ayrıldı. Kırım ise 26 bin kilometrekare ve 2 milyon nüfusa sahiptir. Böylece 
Ukrayna 42 bin kilometrekare toprağını ve 6 milyon insanını kaybetti.

Yukarıdaki haritaya bakılırsa esasında Ukrayna ülke coğrafyasının %7’sini 
kaybetmiş gibi gözükse de ekonomik ve psikolojik olarak ülkenin yarısı 
Rusya’ya geçti denilebilir. Çünkü söz konusu yerler çok önemli yerlerdir. Azak 
Denizi tamamen Rusya’nın kontrolüne geçti. Kırım’dan Rusya’ya Kerç köprüsü 

yapıldı. Ukrayna’nın önemli bir limanı olan Mariupol’da ticaret kimi kaynaklara 
göre %40 azaldı.

Donbas bölgesi özellikle kömür madeni açısından zengindir. Bu sebeple 
Sovyetler bu bölgeyi ağır sanayi olarak kullanmaktaydılar. Askeri ekipman ve 
çelik sanayi gelişmiştir. Buna bağlı olarak kalifiye insan kaynağı açısından da 
Donbas önemli bir merkezdir. Özellikle mühendislik alanında gelişmiştir.

Kırım tarım için önemli bir yerdir. Aynı şekilde Dinyeper nehri Kırım’a can verir. 
Ancak Ukrayna Kırım’a giden su kanalını kapattı. Rusya Kırım’ın sulak tarımı 
ve içme suyu için çözüm aramaktadır. Bu nedenle gelecekte Rusya için en 
önemli hedef Dinyeper Nehri’ni ele geçirmek olacaktır. Yani Rusya’nın Belarus 
tarafından asker yığması kadar Kırım’a da asker yığması tesadüfi değildir. 
Hatta hedef şaşırtıp Kırım yakınından başlayarak Dinyeper Nehri ile Donbas 
arasını bağlama çabası; böylece Don Nehri ile Dinyeper Nehri’ni birleştirmesi 
bir askeri operasyonlardaki gizli ajanda olabilir.

Sonuç 
Ukrayna ile Rusya arasındaki krize bir günde gelinmedi. Ama şurası açık ki 
Rusya agresif bir dış politika izlemektedir. Ukrayna’nın egemen bir ülke olarak 
hangi birlikte olacağı ve ne tür kararlar alacağı Ukrayna’yı bağlar. Fakat söz 
konusu NATO ve AB olunca Rusya gemileri yakmaya başlıyor. Şüphesiz bu 
Rusya için anlaşılır bir durum. Ancak kabul edilebilir değildir. Rusya esasında 
yukarıda anlatılan gerekçelerle Ukrayna’yı bir İran gibi, bir Türkiye gibi, bir 
Romanya gibi bağımsız ülke olarak görmüyor. Bir gün anavatana katılacak 
olan konjonktürel yapı olarak görüyor. Belki de krizin en önemli sebebi 
budur. Rusya’ya bu bakış açısını veren nedir sorusuna şüphesiz Ukrayna’nın 
kendisidir cevabı verilmelidir. Henüz ulus inşasını tamamlamamış ve kendi 
içinde birliği bulamamış Ukrayna Doğuda kendini Rus hisseden, Batıda 
Ukraynalı hisseden parçalı bir toplum görünümü arz etmektedir.

Ukrayna-Rusya krizi gelecekte üzerinde çok konuşacağımız bir konu 
olacaktır. Burada en genel hatlarıyla konu açıklanmaya çalışıldı. İlerleyen 
zamanlarda noktasal konularla bu çatışma incelenmeye değerdir. İkinci 
olarak genellikle bizler Rusya’yı anlamaya ve açıklamaya çalışıyoruz. Halbuki 
olayın nasıl okunduğu Ukrayna tarafından da açıklanmaya muhtaçtır. Bu 
hesaplaşmada taraflar dahil herkesin ve her devletin söz hakkı ve bir planı 
olmalı. Çünkü bu karşılaşma gemide, sarayda ve hamamda yakılan, kesilen 
ve haşlanan insanların bitmeyen savaşlarının bir devamıdır. Hiç kimse bu 
çatışmaya kayıtsız kalamaz. 
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Eşitlik, tek başına adalet değildir. Adalet; içerisinde eşitlik olgusunun da 
yer aldığı ahlâki seciyelerin bir bütünüdür. Zira, adalet insanların neyi hak 
ettikleriyle ilgili bir kavramdır.2 Buradan hareketle, adaletin ancak hakkın 
teslim edilmesi suretiyle tesis edilebileceği söylenebilir. Bununla birlikte, “hak” 
ve “hakkı üstün tutma” bağlamında eşitlik, adaletin tesis edilip edilmediğine 
ilişkin en önemli göstergelerin başında gelmektedir.

İnsanoğlu, yaratılışından itibaren adil bir düzene ihtiyaç duymaktadır. Adil 
Düzen, yeryüzüne hakkın hakim olduğu dönemlerde tesis edilebilmiştir. 
Yeryüzüne hakkın hakim olmadığı, yani adil bir düzenin tesis edilemediği 
dönemler de ise yeryüzüne emeklerini sömürmek suretiyle insanları 
köleleştiren zulüm düzenleri hakim olmuştur.

Adaletin tezahür ettiğini gösteren olgulardan biri olan “Eşitlik” ve/veya 
zulmün vücud bulduğunu gösteren bir olgu olan “Eşitsizlik” esasen toplumsal 
bir düzlemde tebarüz etmektedir. İşte bu sebeple, eşitsizliğin kökeninin ilk 
insan topluluklarının ortaya çıktığı Mezolitik/Epipaleolitik çağa kadar uzandığı 
söylenebilir. Nitekim, bu dönemde insan toplulukları göçebe hayattan 
toplumsal ve ekonomik ilişkilerin başlangıcını teşkil eden yerleşik hayata 
geçmeye başlamıştır. İnsanlar arasında toplumsal münasebetlerin inşa 
edildiği yerleşik hayat, beraberinde adaletin ve/veya zulmün bir göstergesi 
olarak eşitliğin ve/veya eşitsizliğin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. 

Eşitsizlik, Antik dönemlerden itibaren neredeyse her toplumda var olan 
kölelik sistemi3 vasıtasıyla sosyal bir zulüm sistemi olarak ortaya çıkmıştır. 
Yine eşitsizlik, Sanayi Devrimi öncesinde neredeyse tüm toplumlarda var 
olan feodal sistem4 vasıtasıyla zulmün sosyolojik olarak kurumsallaştığı bir 
olgu haline gelmiştir. Sanayi Devrimi sonrasında ortaya çıkan emperyalizm ve 
onu takip eden rakip emperyalizmler döneminde5 kurulan kolonyal devlet ve 
post-kolonyal sistemlerin küresel düzeydeki en belirgin ve ayırt edici unsuru 
hiç şüphesiz eşitsizlikler olmuştur. Bundan dolayıdır ki, günümüzün küresel 
eşitsizliği, büyük ölçüde sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan modern 
devletin beraberinde getirdiği ekonomik büyümenin bir sonucu olarak 
ortaya çıktığı söylenmektedir.6 Bugün dünyada yaşanan tüm eşitsizlikler; 
1 İstanbul Zaim Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler

uluslararası, ulusüstü, ulusal ve ulusaltı düzeydeki tüm düzenlerin niteliğini ve 
bunların adil mi yoksa zulüm düzeni mi olduğuna, ya da ne kadar adil olduğuna 
ilişkin en önemli göstergelerden birini teşkil etmektedir.

Günümüzde neredeyse her yıl tüm hükümetler tarafından ekonomik büyüme 
rakamları yayınlanmaktadır. Ancak söz konusu büyüme rakamları, bahse 
konu olan ülkelerdeki ekonomik büyümenin nüfus içerisinde nasıl dağıldığına 
ilişkin verileri ihtiva etmemektedir. Bu sebep dolayısıyla, ülkelerin büyüme 
rakamlarına konu olan milli gelirin nüfus içerisinde nasıl dağılması gerektiği 
önemli tartışmalara sebebiyet vermektedir. Tam da bu noktada, Dünya 
Eşitsizlik Laboratuvarı araştırmacıları tarafından yayınlanan “2022 Dünya 
Eşitsizlik Raporu”7 yeryüzünde yaşanan eşitsizliklere ilişkin önemli verileri 
gözler önüne sermektedir. Söz konusu rapor; küresel düzeyde yaşanan 
eşitsizlikleri takip etmeye yönelik dünyanın muhtelif ülke/bölgelerindeki 
100’den fazla araştırmacının dört yıl boyunca yaptığı araştırmaları 
içermektedir. Bu geniş araştırmacı ağı, uluslararası eşitsizlik verilerini analiz 
etmek için istatistik kurumları, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlarla 
işbirliği yapmaktadır.

Rapora göre, 2021 yılında dünya genelinde elde edilen toplam gelir ve 
sahip olunan servetin dünya nüfusuna bölünmesi durumunda, yetişkin bir 
insanın yaklaşık 16.700 Avro (23.380 ABD Doları) kazanmış olması ve kişi 
başına 72.900 Avro (102.600 ABD Doları) değerinde bir servete sahip olması 
gerekmektedir. İşte tam da rakamlar, dünya genelinde yaşanan eşitsizliği 
gözler önüne sermektedir. Şekil 1’de görüldüğü üzere, dünya nüfusunun 
en zengin %10’’luk kesimi, 2021 yılında dünya genelinde elde edilen toplam 
gelirin %52’sine sahip olurken, dünya nüfusunun en yoksul %50’si ise tüm 
gelirin sadece %8’ine sahip olabilmiştir. Ortalama olarak, küresel gelir 
dağılımının en üst %10’luk kısmı içerisinde yer alan bir kişi, 2021 yılında 87.200 
Avro (122.100 ABD Doları) kazanmıştır. Bu karşın küresel gelir dağılımının en 
yoksul %50’si içinde olan bir kişi ise yılda sadece 2.800 Avro (3.920 ABD 
Doları) kazanabilmiştir.8

2 Mustafa Erdoğan (2008) Adalet ve Eşitlik, Muhafazakâr Düşünce, Yıl: 4 - Sayı: 15, s.9
3 Saydam, Tugay (2017). Roma Cumhuriyetinde Kölelik: Spartaküs Örneği . Journal of 

Social Sciences and Humanities , 1 (2) , 76-90 . Retrieved from https://dergipark.org.
tr/en/pub/jssh/issue/35726/403523

4 Mark Haugaard (2011). Power and truth. European Journal of Social Theory, 
15(1), 73–92. doi:10.1177/1368431011423591 s.75

5 Li Sheng ve Dmitri Felix do Nascimento (2021) he Belt and Road Initiative in South–
South Cooperation: The Impact on World Trada and Geopolitics, Palgrave Macmillan, s.32

6 Angus Deaton (2013) The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality, 
Princeton University Press, s. 13

7 2022 Dünya Eşitsizlik Raporu’nun tamamına ulaşmak için: https://wir2022.wid.
world/insights/

8 World Inequality Lab (2021) World Inequality Report 2022, kaynak: https://wir2022.
wid.world s.10
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Rapora göre, dünya genelindeki toplam servetin payı dikkate alındığında 
eşitsizlik gerçeği daha görünür ve belirgin bir hal almaktadır. Buna göre, 
2021 yılında dünya nüfusunun en yoksul %50’si dünya servet toplamının 
sadece %2’sine sahip olurken, dünya nüfusunun en zengin%10’luk kesimi 
dünyadaki toplam servetin %76’sına sahip olmuştur. Ortalama olarak, dünya 
nüfusunun en yoksul %50’si içerisinde yer alan bir insana kişi başı 2.900 Avro 
(4.100 ABD Doları) değerinde bir servet düşerken, en zengin %10 içerisinde 
olan bir insana ortalama olarak 550.900 Avro (771.300 Dolar) değerinde bir 
servet düşmektedir.9 Rapora göre, dünyanın gelir ve servet açısından en 
eşitsiz bölgeleri Orta Doğu ve Afrika iken, Avrupa kıtası eşitsizlik seviyesinin 
en düşük olduğu bölgedir. Bu husus özellikle göç ve iltica gibi konular dikkate 
alındığında üzerinde düşünülmesi gereken bir gerçekliği gözler önüne 
sermektedir. 

Aşağıdaki şekilde, gelir eşitsizlik düzeyleri bölgesel olarak gösterilmektedir. 
Buna göre, dünyadaki eşitsizliğin en az olduğu bölge Avrupa iken, eşitsizliğin 
en fazla olduğu bölgeler Orta Doğu ve Afrika’dır. Avrupa’da nüfusun en 
zengin %10’luk kesimi toplam gelirin %36’ını alırken, bu oran Orta Doğu ve 
Afrika’da %58’e çıkmaktadır. Doğu Asya’da ise nüfusun en zengin %10’luk 
kesimi toplam gelirin %43’ünü alırken ve Latin Amerika’da %55’ine sahip 
olmaktadır.10 Raporda ülkemize ilişkin önemli veriler de yer almaktadır. Buna 
göre Türkiye’de ki en zengin %10’luk kesim toplam gelirin %54,5’ini alırken, 
toplumun en yoksul %50’si ise toplam gelirin %12’sini almaktadır.11

Rapora göre, devletlerin ortalama milli gelirlerine ilişkin resmi verileri yaşanan 
eşitsizliği tam manası ile yansıtmamaktadır. Zira aşağıdaki Dünya Eşitsizlik 
Haritası, milli gelir düzeyindeki rakamların eşitsizliğin en zayıf göstergelerinden 
biri olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre, aralarında ABD’nin de olduğu 
bazı yüksek gelirli ülkelerde çok yoğun bir şekilde eşitsizlikler yaşanmaktadır. 
Bu karşın İsveç gibi yüksek gelirli olup eşitsizliklerin çok az yaşandığı ülkeler 
de mevcuttur.12 Aynı durum benzer şekilde düşük ve orta gelirli ülkeler için 
de geçerlidir. 

Örneğin düşük ve orta gelirli ülkeler arasında yer alan Brezilya ve Hindistan 
gibi ülkelerde eşitsizlik oranı çok yüksek iken, Malezya ve Uruguay gibi yine 
düşük ve orta gelirli ülkeler arasında değerlendirilen ülkelerdeki eşitsizlik 
oranının görece olarak daha az olduğu görülmektedir.13 Buradan çıkartılan 
sonuç eşitsizliğin değiştirilemez bir durum olduğu değil, aksine siyasi bir 
tercih olduğudur.

Dünya genelindeki gelir ve servet eşitsizliği, farklı ülkelerde farklı biçimlerde 
uygulanan bir dizi ekonomi programına rağmen neredeyse her ülkede 
yükselişe geçmiştir. Ancak artış tek bir biçimde olmamıştır. Örneğin ABD, 
Rusya ve Hindistan gibi ülkelerde eşitsizlik konusunda olağanüstü artışlar 
yaşarken, Avrupa ülkeleri ve Çin’de nispeten daha küçük artışlar yaşanmıştır.14 

Bu husus, eşitsizliğin siyasi bir seçim olduğunu teyit etmektedir.

Sonuç olarak, eşitsizliğin siyasi bir tercih olduğu gerçeğinden hareketle, farklı 
ülkelerde uygulanan ekonomi politikalarını analiz etmek daha adil kalkınma 
yollarını bulmak için önem arz etmektedir. Dünya Eşitsizlik Raporu dünyada 
yaşanan eşitsizlere ilişkin önemli verileri göstermesi açısından önem 
teşkil etmekte birlikte, esasen tüm insanlığın adil bir düzene olan ihtiyacını 
ortaya koymaktadır. Nitekim, analiz edilen dünya eşitsizlik raporu; ideoloji, 
devlet, din, mezhep, politik tercih, etnisite, cinsiyet, sınıf, üretim araçları vb. 
farklılıklardan bağımsız olarak tüm insanlığın hakkı üstün tutan, sömürüye 
müsaade etmeyen, herkese hakkını veren, herkese karşı eşit davranan ve 
fırsat eşitliği veren, herkesin faydalı, yapıcı faaliyetlerini desteklemek ve 
teşvik etmek suretiyle dünyadaki eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlayan 
Adil Düzen mefkuresine olan ihtiyacın her zamankinden daha fazla 
olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu çerçevede Adil Düzen fikriyatının 
dünyada yaşanan tüm gelişmeleri dikkate alacak şekilde güncellenmesi 
ve toplumların siyasi tercihlerine rehberlik edebilmesine yönelik güçlü bir 
altyapının oluşturulması başta MİLKO’lar olmak üzere sömürü düzeni yerine 
adaleti önceleyen tüm toplum kesimleri açısından bir zaruret haline gelmiştir. 
Bu misyona sağlanacak her katkı adil düzen yoluna konulacak bir kilit taşı 
hükmünde olacaktır.

9  World Inequality Lab (2021) World Inequality Report 2022, kaynak: https://wir2022.
wid.world s.10

10 World Inequality Lab (2021) World Inequality Report 2022, kaynak: https://wir2022.
wid.world s.11

11 World Inequality Lab (2021) World Inequality Report 2022, kaynak: https://wir2022.
wid.world s.221

12 World Inequality Lab (2021) World Inequality Report 2022, kaynak: https://wir2022.
wid.world s.11

13 World Inequality Lab (2021) World Inequality Report 2022, kaynak: https://wir2022.
wid.world s.12

14 World Inequality Lab (2021) World Inequality Report 2022, kaynak: https://wir2022.
wid.world s.12



Kazakistan’da Kriz: KGAÖ Asker Gönderiyor, Almatı’da Çatışmalar Var

Kazakistan’da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, 
ülkenin en büyük kenti Almatı’da çatışmalara dönüştü. Ülkede akaryakıt 
zammı protestolarının çatışmalara dönüşmesi ve göstericilerin hükümet 
binalarını basmasının ardından ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan 
edildi.
Belirsizliğin sürdüğü bazı bölgelerde iş yerleri ve bankalar yağmalandı. Kazak 
yönetimi, olayların dışarıdan, belirli güçlerin desteklemesi ile alevlendiğini 
öne sürdü. Ülke genelinde fi nans işlemleri geçici bir süre ile durduruldu.
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Suud Gezisi Öncesi Kritik İddia: Prens Selman, Erdoğan’dan Ne İstedi?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Arap Dünyası ile 
normalleşme girişime uluslararası basının gündeminde kalmaya devam 
ediyor.
Geçtiğimiz Kasım ayında Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed 
el Nahyan’ın Ankara’ya gelerek temaslarda bulunmasının ardından önceki 
gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek ay Suudi Arabistan’a 
gideceğini açıkladı. Erdoğan’ın söz konusu ziyaretine ilişkin Suudi Arabistan 
makamları tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Göçmen Krizinde Yeni Gelişme! Polonya, Belarus Sınırına Duvar Örecek

Geçen sene Belarus sınırında kaçak göçmen krizi ile boğuşan Polonya, sınıra 
duvar örme kararı aldı. Duvarın inşasının haziran ayına biteceği belirtildi. Ülke 
basınına görei, Polonya İçişleri Bakanlığı ile Sınır Muhafızlığı, Polonya-Belarus 
sınırına duvar inşası için sözleşme imzaladı.
Polonya Sınır Muhafızlığından Tuğgeneral Wioletta Gorzkowska, sınırın 
güçlendirilmesinin yanı sıra lojistik açıdan stratejik bir yatırım olacağını 
dile getirdiği duvarın, Belarus sınırının 186 kilometrelik bölümünde inşa 
edileceğini söyledi.

Dışişleri: Türkiye-Ermenistan Toplantısı 14 Ocak’ta Moskova’da Olacak

İktidarın Ermenistan ile normalleşme girişiminde olumlu gelişmeler 
yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan 
Özel Temsilcileri arasında yapılması planlanan ilk toplantı hakkında açıklama 
yaptı.
Bakanlık’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
‘Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasındaki ilk toplantı 14 Ocak 2022 
tarihinde Moskova’da yapılacaktır’
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Kim Yine Balistik Füze Fırlattı! Japonya ve Güney Kore Alarma Geçti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yeni yıla balistik füze denemesiyle başladı, 
komşu ülkeler tutuştu. Japonya ve Güney Kore, komşuları Kuzey Kore’nin bu 
sabah itibarıyla balistik bir füze denemesi yaptığını açıkladı.
“Münhasir Ekonomik Bölge Dışına Düştü”
Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, balistik füzenin ulusal münhasır 
ekonomik bölge dışına düştüğünün tahmin edildiğini belirtti.

Tunus’ta Neler Oluyor? Nahda Liderlerinden Bahiri Ev Hapsine Alındı

Cumhurbaşkanı Kays Said yönetimindeki Tunus’ta muhalifl ere yönelik insan 
avı devam ediyor…
İçişleri Bakanı Tevfi k Şerafeddin, düzenlediği basın toplantısında, Nahda 
Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Adalet Bakanı Nureddin el- 
Bahiri’nin tutuklanarak ev hapsinde tutulmasına ilişkin açıklamalarda 
bulundu.
“Ev hapsi kararı gelişigüzel değil bilakis hukuka dayanmaktadır” diyen 
Şerafeddin, gelişmenin Tunuslu olmayan kişiler için vatandaşlık, doğum 
belgesi ve seyahat belgelerinin kanunsuz olarak çıkarılmasından dolayı 
olduğunu söyledi.

Lübnan-Suud Cephesinde Yeni kriz! Nasrallah, S. Arabistan’ı Hedef Aldı

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah dün yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan’ın 
Lübnan’da, Irak ile Suriye’deki projesini boşa çıkaranlar ve Lübnan’ın küçük 
bir Suudi emirliğine dönüşmesine engel olanlarla sorun yaşadığını ifade etmiş 
ve Riyad yönetimini DEAŞ ile tekfi rcilerin arkasında durmakla suçlamıştı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan’ın 
Arap, özellikle Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle ilişkilerinde daha önce 
beyan edilen resmi tutuma bağlı kaldığını duyurdu.

Libya Temsilciler Meclisi: YSK, Seçimler İçin Yeni Tarih Belirlesin

Geçtiğimiz Aralık ayının 24’ne belirlenip ancak yapılmayan Libya seçimleri 
konusunda belirsizlik sürüyor.
Seçimlere 2 gün kala emperyalistler yine fi tne oyununu sahnelemiş seçimler 
belirsiz bir tarihe ertelenmişti.
Libya Temsilciler Meclisi Sözcüsü Abdullah Buleyhık yaptığı açıklamasında, 
seçimlerin ertelenmesinin nedeni ve seçim sürecine ilişkin düzenlenen 
oturumun askıya alındığını belirtti.






