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COĞRAFİ KONUM
Resmi adı United Kingdom of Great Britain andNorthernIreland (Büyük 
Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı) olup kısaca Büyük Britanya veya 
Birleşik Krallık şeklinde de söylenir; dünya genelinde yaygınlıkla kullanılan 
İngiltere ise aslında devletin ana topraklarını meydana getiren dört millî-
coğrafî bölgeden en büyüğünün adıdır1.

Kıta Avrupa’sının kuzeybatısında yer alan Britanya Adaları 244.100 km2’lik bir 
yüzölçümüne sahip bulunmaktadır. Bu adaların en büyüğü Büyük Britanya, 
ikinci en büyüğü ise Büyük Britanya adasının batısında bulunan ve üzerinde 
Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti’nin yer aldığı adadır. 

Ana adanın kuzeyinde bulunan İskoçya’nın batısında Hebrides takımada 
topluluğu yer alırken İskoçya’nın kuzeydoğusunda Orkney ve Shetland 
adaları sıralanmaktadır. Bütün bu adalar İngiltere’ye bağlıdır. Ancak, İngiltere 
ile Fransa arasında yer alan Channel Adaları ile İrlanda Denizindeki Isle of 
Man adası, uluslararası ilişkiler ve güvenlik bakımından Birleşik Krallığa bağlı 
bulunmaktadır. 

Birleşik Krallık’ın 244.100 kilometrekarelik yüzölçümünün 130.400 
kilometrekarelik kısmı İngiltere’ye aitken, İskoçya 78.800, Galler 20.800 ve 
Kuzey İrlanda 14.100 kilometrekarelik alanı kapsamaktadır. 

Başkenti Londra olan ülkenin diğer önemli şehirleri Birmingham, Leeds, 
Glasgow ve Sheffield’dır. Ülke topraklarının yaklaşık % 71’lik kısmı ekilmeye 

müsait alan ve çayırlardan, % 10’luk kısmı ormanlık alanlardan % 19’luk kısmı 
ise şehirlerden oluşmaktadır2 .Yüz ölçümü büyüklüğü bakımından dünyada 
78. Avrupa’da 11. sırada yer almaktadır. 

DEMOGRAFİK YAPISI
Nüfusu 66.619.916 olanİngiltere, popülasyon bakımından ise dünyada 21. 
sıradadır. Nüfusun %81,2’sinin şehirlerde yaşamaktadır3. BK Resmi İstatistik 
Kurumu’na göre 2018 yılında nüfus artış hızı % 0,6’dır. Nüfusun yaklaşık % 
84,3’ü İngiltere (56 milyon), % 4,7’si Galler (3,14 milyon), % 8,2’si İskoçya (5,44 
milyon), % 2,8’i Kuzey İrlanda’da (1,9 milyon) yerleşiktir4. Birleşik Krallıktaki 
etnik unsurlar; beyazlar, siyahiler, Pakistanlılar, siyah Karayipliler, siyah 
Afrikalılar, Çinliler ve diğer siyahlar olarak sıralanmaktadır. Müslümanların 
etnik dağılımı ise; beyaz İngilizler, diğer beyazlar, karma ırk, Pakistan asıllılar, 
Hint kökenliler, Bangladeş asıllılar, diğer Asyalılar, Karayip kökenliler, Afrika 
kökenliler, Araplar, Türkler ve İranlılar şeklindedir. 

Genel olarak İngilizcenin kullanıldığı ülkede, İskoç İngilizcesi, İskoçça, Galce, 
İrlandaca, Kernevekçeresmi olarak tanınan yerel dillerdendir. Muhtelif dinî 
gruplara ev sahipliği yapan Birleşik Krallık’ta %59,5 Hristiyan (Anglikan, 
Roman Katolik, Presbiteryen, Metodist), %4,4 Müslüman, %1,3 Hindu ve %2 
diğer dinlere mensup bireyler mevcuttur. Nüfusun %7,2’si inandığı dini açıkça 
tanımlamazken, %25,7’si ise kendisini ateist olarak tanımlamaktadır5.

1-Azmi Özcan, “İngiltere Tarihi” TDV İslam Ansiklobedisi Cilt No:22 s. 239, İsam 
Yayınları,2000, https://islamansiklopedisi.org.tr/ingiltere#1
2-Birleşik Krallık Ülke Bülteni, Eskişehir Ticaret Odası, http://www.etonet.org.tr/
uploads/birlesikkrallik.pdf (Erişim Tarihi:16.10.2019) s 2
3-Zülfiye Zeynep Bakır, “Birleşik Krallık ve Müslümanlar”, Ekim 2018, İnsamer Yayınları, 
https://insamer.com/tr/birlesik-krallik-ve-muslumanlar_1671.html
4- Birleşik Krallık Ülke Bülteni, Eskişehir Ticaret Odası, http://www.etonet.org.tr/
uploads/birlesikkrallik.pdf (Erişim Tarihi:16.10.2019) s 3
5-Zülfiye Zeynep Bakır, “Birleşik Krallık ve Müslümanlar”, Ekim 2018, İnsamer Yayınları, 
https://insamer.com/tr/birlesik-krallik-ve-muslumanlar_1671.html

3

İNGİLTERE
ÜLKE RAPORU
Abdurrahman GENÇLER



2019

SİYASİ VE İDARİ YAPISI
İngiltere; Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık, Meşruti 
Monarşi ve Parlamenter Demokrasi ile yönetilen bir ülke olup, anayasa adı 
altında düzenlenmiş tek bir anayasa metni bulunmamaktadır. Bunun yerine 
ülke, anayasa gücündeki yazılı mevzuat, yıllar itibariyle oluşan içtihatlarla 
örf ve adet hukuku ile uluslararası sözleşme hükümlerine dayalı olarak 
yönetilmektedir. 

Anayasa niteliğindeki anılan mevzuat Meclis tarafından çıkarılan yeni kanunlar 
ve anlaşmalarla değiştirilebilmektedir. Devlet Başkanı Kraliçe II.Elizabeth’dir. 
Başbakanlık görevi 24 Temmuz 2019 tarihinde TheresaMay’denBoris 
Johnson’a geçmiştir. 

İngiltere Parlamentosu Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası’ndan 
oluşmaktadır. Toplam 645 üyesi bulunan Avam Kamarası’nın üyeleri beş 
yılda bir yapılan seçimlerle belirlenmektedir. İşçi Partisi çoğunluk hükümeti 
tarafından gerçekleştirilen reformlarla soydan geçme asilzadelerin Lordlar 
Kamarasına katılma hakları sona erdirilmiş, vasiyet yoluyla devredilen Lordluk 
unvanı (hereditarypeer) feshedilmiştir. 

Diğer taraftan, Blair hükümeti tarafından hayata geçirilen ayrı bir reformla, 
Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’ya merkezden bir dizi yetki devri anlamı 
taşıyan değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 1997 yılında Galler 
ve İskoçya’da yapılan referandumla, Merkezi Hükümetin ekonomi ve para 
politikası, dış politika, savunma ve ulusal güvenlik dışında kalan, eğitimden 
sağlığa, adalet hizmetlerinden ulaşım ve tarım politikalarına kadar bir dizi 
yetki 6 Mayıs 1999 tarihinde İskoçya Parlamentosu ve Galler Assamblesine 
aktarılmıştır. 

1998 yılında imzalanan ‘TheGoodFridayAgreement’ adıyla bilinen anlaşmanın 
Kuzey İrlanda’da yapılan referandum sonucunda onaylanması ile yapılan 
seçimler sonucunda oluşturulan Kuzey İrlanda Assamblesi ise Aralık 1999 
itibarı ile çalışmalarına başlamıştır.İngiltere’nin 31 Ekim 2019 tarihi itibarı 
ile anlaşmalı ya da anlaşmasız olarak Avrupa Birliği’nden ayrılışının (Brexit) 
gerçekleşmesi beklenmektedir6.

TARİHİ
İngiltere’nin tarihi, adanın milâttan önce 6000 yılları civarında Avrupa ana 
küresinden kopmasıyla başlatılmaktadır. Arkeolojik bulgular daha önce 
burasının buzlarla kaplı olduğunu, fakat avcılık için gelen insanların yaşadığını 
göstermektedir. Milattan önce 4000 dolaylarında adaya gelen göçmenlerin 
güneye ve İrlanda’ya yerleşerek ilk defa toprağı işledikleri, milattan önce 
2500 civarında Kuzey Avrupa’dan tunç kullanan insanların gelip madencilik 
yaptıkları belirtilir. 

Milattan önce 1000 yıllarında Avrupa’da yurtlarından çıkarılan Keltler’in adayı 
istilâ etmeleri, milattan önce 50’de Romalılar’ın buraya yönelik saldırıları ve 
istilâları, milâttan sonra 43’te İmparator Claudius zamanında Roma idaresinin 
kurulması İngiltere’yi tarihî bakımdan ön plana çıkardı. Roma döneminde 
eyalet statüsünde yönetilen İngiltere’de Londra merkez oldu ve önemli Roma 
şehirleri kurulmuştur7. 

Galler ve Güney İskoçya’ya egemen olan Roma’nın Britanya üzerindeki 
hâkimiyeti MS 406-10 döneminde sona ermiş; bu dönemde Britanya gelişmiş 
ticari bağlantılar kurmuş, Londra ise bölgenin denizaşırı ticaret merkezi haline 

dönüşmüştür. Roma’nın yıkılışıyla birlikte Britanya geçimlik ekonomiye geri 
dönmüş, ülkede şiddetin egemen olduğu bir toplum ortaya çıkmıştır.

Roma’nın egemenliğini yitirmesiyle istilaya açık hale gelen bölgeye Kavimler 
Göçü’nün de etkisiyle Germenlerin iki kolu olan Angllar ve Saksonlar 
yerleşmiş, böylelikle Britanya’da Anglo-Sakson dönemi başlamıştır. 1066 
yılında ise İskandinavya’dan yola çıkarak Fransa’nın kuzey kıyılarına 
yerleşen Normanlar İngiltere’yi işgal etmiş, Fatih William olarak adlandırılan 
Normandiya Dükü, Anglo-Saksonları hezimete uğratınca, bölgede Norman 
hâkimiyeti başlamıştır. Zaman içerisinde Normanlar ve Anglo-Sakson 
unsurların karışması, bugünkü İngiltere’nin etnik yapısını oluşturmuştur.

14 ve 15. yüzyıllarda Fransa ile girdiği savaşlarda siyasi, sosyal ve dinî 
karışıklıklar yaşayan İngiltere’nin birliği VII. ve VIII. Henry dönemlerinde tekrar 
sağlanmıştır. İngiltere’de 18. yüzyılda insan ve hayvan gücüne dayalı üretim 
tarzından makineye dayalı üretim tarzına geçiş yaşanmıştır. Sanayi Devrimi 
adı verilen bu değişikliğin bir başka Avrupa ülkesinde değil de İngiltere’de 
ortaya çıkmış olması, İngilizlerin donanmalarının gücü sayesinde Fransa, 
İspanya ve Hollanda’yı geride bırakarak geniş bir sömürge imparatorluğu 
kurmalarından kaynaklanmıştır. 

Bununla birlikte feodal toplum yapısından ticari toplum yapısına, yöneticilerin 
piyasadan yana taraf tutmaları neticesinde başarılı bir geçiş yapılması; coğrafi 
keşiflerin, köle ticaretinin ve o dönemde meydana gelen savaşların İngiltere’yi 
zenginleştirmesi; icat edilen teknolojilerin korunması adına millî bir patent 
sisteminin oluşturulması; hızlı nüfus artışı; fikirsel anlamda bir dönüşümün 
yaşanması; İngiliz yönetiminin kapitalizme sempatiyle yaklaşması; özel 
mülkiyetin yaygınlaştırılması gibi unsurlar, Sanayi Devrimi’nin İngiltere’de 
ortaya çıkmasının sebepleri arasındadır.

1750-1900 yılları arasında hem toprak bakımından hem de ekonomik 
bakımdan dünyadaki en büyük güçlerden biri haline gelen İngiltere’de 
üretimin yanı sıra tüketim de bir hayli artmış, köyden kente yaşanan göçler, 
ülkede toplumsal anlamda birtakım değişimlere yol açmıştır.

19. yüzyılın başlarında Avustralya, Kanada, Hindistan, Afrika, Karayip Adaları 
ve Hong Kong gibi dünyanın büyük bir kısmına yayılan ve emperyalist bir 
imparatorluk kuran İngiltere’nin sömürgelerinin bazıları 19. yüzyılın sonu 
ve 20. yüzyılın başlarında bağımsızlıklarını ilan etmiştir. 1. Dünya Savaşı 
sonrasında imparatorluğunun en geniş sınırlarına ulaşan İngiltere, 2. Dünya 
Savaşı akabinde süper güç olma özelliğini yitirmiştir8.

DOĞAL KAYNAKLARI
Ilımlı bir deniz iklimine sahip olan Birleşik Krallık ’ta, Kuzey İskoçya’nın dağlık 
alanları, Galler ve İngiltere’nin bazı kuzey bölgeleri dışında kalan tüm bölge 
toprakları, tarım ve hayvancılık için elverişlidir.

6-Birleşik Krallık Ülke Bülteni, Eskişehir Ticaret Odası, http://www.etonet.org.tr/
uploads/birlesikkrallik.pdf (Erişim Tarihi:16.10.2019) s 3
7-Azmi Özcan, “İngiltere Tarihi” TDV İslam Ansiklobedisi Cilt No:22 s. 240, İsam 
Yayınları,2000, https://islamansiklopedisi.org.tr/ingiltere#1
8-Zülfiye Zeynep Bakır, “Birleşik Krallık ve Müslümanlar”, Ekim 2018, İnsamer Yayınları, 
https://insamer.com/tr/birlesik-krallik-ve-muslumanlar_1671.html
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Bununla beraber, Doğu Anglia haricindeki arazilerin engebeli olması, büyük 
ölçekli geniş tarımsal üretime izin vermemektedir. Geçtiğimiz yüzyıllar içinde 
ülkede tarımsal üretim yaygınlaştıkça, yaprak döken ağaçlardan oluşan 
ormanlık araziler giderek azalmıştır. 

Birleşik Krallık, zengin petrol, doğal gaz ve kömür kaynakları ile AB içinde en 
fazla enerji kaynağına sahip ülke konumundadır. Ancak üretim, 1990’lardan 
itibaren giderek azalmıştır, yerel talebi karşılayamamaktadır. Ülke giderek 
artan oranda ithalata bağımlı hale geldiği için yükselen global enerji fiyatları 
ekonomi için risk oluşturmaktadır. 

1980’li yıllar boyunca enerji bakımından kendi kendine yeterli olan ülke 
günümüzde net enerji ithalatçısı haline gelmiştir. Ülkenin diğer mineral 
kaynakları ise son derece sınırlıdır. Ülkede enerji ve temel kimyasalların 
üretimi için kullanılan doğal kaynaklar, kömür, petrol ve doğalgazdır. 

18. yüzyıldan bu yana tam kapasitede üretim yapılmasına rağmen ülkede 
halen çok zengin kömür rezervleri bulunmaktadır. Ülkede üretilen elektriğin 
üçte ikisi kömür ve doğal gazdan sağlanmaktadır. Bununla beraber, 
İngiltere’de yenilenebilir enerji kullanımı konusuna giderek artan bir önem 
verilmekte olup, hükümet, yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji oranını 
artırmak yönünde politikalar geliştirmektedir. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının artan enerji talebini karşılaması henüz 
mümkün görünmemekle birlikte kullanım oranı giderek artmaktadır. Özellikle 
rüzgar enerjisi kapasitesi hızla artmıştır. İngiltere dünya kıyı rüzgar enerjisi 
kapasitesi açısından birinci sırada yer almaktadır9.

EKONIMİK YAPISI
İngiltere 2,8 trilyon dolarlık GSYİH’sı ve yaklaşık 40.000’lık kişi başına düşen 
milli geliri ile dünyanın 5. Büyük ekonomisidir. Hane halkı tüketimi 2017 yılı 
itibarı ile 1,7 trilyon dolar olan ülkede kişi başına hane halkı tüketimi ise 26.090 
$’dır.

1992’den beri sürekli büyüyen İngiliz ekonomisinde 1997-2004 yılları arasında 
özel tüketim, GSYİH’da yaşanan büyümeden daha yüksek oranda artmıştır. 
Bu da hane halkı borçlarının artmasına neden olmuştur. Borç/gelir oranı 
2007 yılında 1980’lerden beri en yüksek seviyesine ulaşmıştır, bu durum da 
piyasanın faizlerdeki değişikliklere daha hassas hale gelmesine yol açmıştır. 
Bunlara ek olarak dünyada genelinde yaşanan ekonomik kriz, İngiltere’nin 
ekonomisini oldukça olumsuz yönde etkilemiştir. 

2009 yılında GSYİH % 4,9 oranında daralmıştır, söz konusu oran II.Dünya 
Savaşı’ndan beri ülke ekonomisinde yaşanan en büyük gerilemedir. 2010 
yılında ülke ekonomisi % 1,3 oranında büyüyerek resesyondan çıkmıştır. 
2016’da 1,9 olan büyüme oranı 2017’de % 1,8 olarak gerçekleşmiştir.

İngiltere ekonomisi özellikle 2014 yılı ortalarından itibaren petrol fiyatlarındaki 
gerileme nedeniyle iyileşme sürecine girmiş olsa da ülke ekonomisindeki 
yapısal sorunlar nedeniyle orta vadede ihtiyatlı bir yaklaşımı gerektirmektedir. 
İngiltere’de son yıllardaki temel ekonomi politikaları bütçe açığını azaltmak 
üzere hazırlanan mali sıkılaştırma programlarına dayanmaktadır. Bütçe açığı 
konusunda beklenenden daha yavaş bir şekilde azalma yaşanmıştır.

EĞİTİM YAPISI
Birleşik Krallık’ta okullar, dolayısıyla eğitim, 1833 yılından itibaren devletin 
eline geçene kadar, kilisenin denetimi altındaydı. Eğitim müfredatı içerisinde 
okuma, yazma ve matematiğin baskın bir şekilde yer alması gerektiği fikri de 
1862 yılında ortaya çıkmıştır.

1870 yılında yürürlüğe giren Eğitim Yasası ile de ekonomik anlamda 
dezavantajlı konumda bulunan bölgelere devlet desteğiyle okul açılması 
öngörülmüştür. Söz konusu okullarda Hristiyanlık eğitimi ve öğretimi 
yapılması şartı bulunmaktadır. İngiltere’de ilköğretim ilk kez 1880 yılında 
zorunlu hale getirilmiştir. 1890 senesine gelindiğinde öğrencilerin eğitim 
hakkından daha geniş ölçüde yararlanabilmeleri adına okullar büyük oranda 
ücretsiz hale getirilmiştir.

İngiltere’de birincil, ikincil ve ileri eğitim olmak üzere günümüzde de 
halen geçerli olan üç aşamalı eğitim modeline 1944 yılında geçilmiştir. Bu 
tarihten itibaren ortaokullar yaş, yetenek ve beceri gibi kıstaslar göz önünde 
bulundurularak düzenlenmiş ve ücretsiz hale getirilmiştir. 1947 senesinde 
eğitim 15 yaşına kadar zorunlu tutulmuş, 1960’lı yıllarda eğitimde öğrenci 
merkezli yaklaşım modeli uygulanmıştır. İlerleyen zamanlarda zorunlu 
eğitimin yaşı 16’ya çıkarılmıştır. 

1980 yılında İngiliz hükümeti yerel otoritelerin sorumluluğunu azaltarak 
eğitim alanındaki ağırlığını arttırmıştır. 1988 senesinde ulusal müfredat 
oluşturulmuş, ebeveynlerin çocuklarını gönderecekleri okulları seçmelerini 
sağlayacak bir kayıt sistemi düzenlenmiştir. 2007 yılına gelindiğindeyse 
resmî sorumluluk yerel otoritelerde olmak üzere, isteyen ailelerin çocuklarına 
evde eğitim verebilmelerinin önü açılmıştır10.

9-Birleşik Krallık Ülke Bülteni, Eskişehir Ticaret Odası, http://www.etonet.org.tr/
uploads/birlesikkrallik.pdf (Erişim Tarihi:16.10.2019) s 3
10-Zülfiye Zeynep Bakır, “Birleşik Krallık ve Müslümanlar”, Ekim 2018, İnsamer 
Yayınları, https://insamer.com/tr/birlesik-krallik-ve-muslumanlar_1671.html
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İNGİLTERE’DE DİN EĞİTİMİ
İngiltere’de din dersleri temel ders olarak sayıldığından, bütün okullar din 
eğitimi vermek durumundadır. Bu eğitimin, ulusal müfredat kapsamında 
okutulan derslerin %5’i oranında olması gerekmektedir. İngiltere’de dinî 
eğitim çok dinli ve çok kültürlü bir toplum perspektifinden ele alınmakta, din 
eğitimi verilirken bütün inanç grupları göz önünde bulundurulmaktadır.

Müfredattaki dinler arasında Hristiyanlık, Hinduizm, Yahudilik, İslam ve 
Budizm yer almaktadır. Ne var ki okullarda okutulan din derslerinin %50’sinde 
Hristiyanlık konusu ele alındığından, ülkede dinî eğitim noktasında adaletsizlik 
olduğuna dair birtakım tartışmalar gündeme gelmektedir.

2000 yılından bu yana muayyen bir dinî inancı öğretmek amacıyla ortaya çıkan 
bu okulların sayısında artış yaşanmıştır. 2017 yılında yapılan bir çalışmada 
bu artışın oranı ilkokullarda %35, ortaokullarda %16 olarak kaydedilmiştir. 
Bugün İngiltere’de 6.177’si ilkokul, 637’si ortaokul olmak üzere toplam 6.814 
belirli bir dinî inancı öğretmek için hizmet veren okul bulunmaktadır. İlkokul 
seviyesindeki bahse konu dinî temelli okulların en yaygın olanları %26 gibi bir 
oranla İngiliz kilisesine aittir. Ortaokul düzeyinde en çok okula sahip olanlarsa 
%9 oranla Roma Katolikleridir. Hristiyan olmayan okullar, İngiltere’deki bu 
okullar arasında azınlık konumunda yer almaktadır.

2007 yılından bu yana Hristiyan okullarının sayısında çok az da olsa bir düşüş 
yaşanırken, azınlık dinlerine ait olan okulların sayısı artmıştır. Söz konusu 
bu artışa rağmen, Ocak 2017’den itibaren ülke içerisinde azınlık dinlerine 
ait yalnızca Yahudilerin 48, Müslümanların 27, Sihlerin 11, Hinduların 5 okulu 
olduğu bilinmektedir. Birleşik Krallık’ta Sihler 1999, Hindular 2008 yılından 
itibaren okul açmaya hak kazanırken Yahudi okulları, İngiltere’de modern 
ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının açılmasından bu yana, yani 20. 
yüzyılın ilk yarısından itibaren kurulmuştur.

İNGİLTERE’DE İSLAMİYET
İngilizler’in İslâmiyet’le temaslarının daha önceki yüzyıllarda başlamasına 
ve Britanya adalarında XVII. yüzyıldan itibaren Türk ve Kuzey Afrika kökenli 
esirlerin, diplomatik misyonlara mensup kişilerle bunların ailelerinin ve 
daha sonraları da müslüman öğrencilerin bulunmasına rağmen ülkeye 
düzenli biçimde yerleşen ilk müslüman topluluklarına ancak XIX. yüzyılın 
ikinci yarısında rastlanmaktadır. İngiltere’de İslâmiyet’in geç görülmesinin 
en önemli sebebi buraya sadece deniz yoluyla ulaşılabilmesi ve İngilizler’in 
zihinlerinde, müslümanlar hakkındaki ön yargıların XVIII. yüzyılın ortalarından 
itibaren Hindistan ve çevresini idareleri altına almalarıyla başlayan yakın 
temaslar sonucu değişmesidir denilebilir. 

Tanınmış bir avukat olan William H. Quilliam, 1882’de tatil için gittiği Fas’ta 
İslâmiyet’e ilgi duyarak bu konuda bilgisini arttırır; 1887’de de müslüman olup 
ismini Şeyh Abdullah olarak değiştirir. Ülkesine dönünce İslâmiyet’i yaymaya 
başlayan Quilliam İran, Afganistan ve Osmanlılar’dan destek görür. 1890’da 
İstanbul’a davet edilir ve kendisine İngiliz adaları şeyhülislâmlığı unvanı verilir; 
daha sonra da Liverpool Camii ve Enstitüsü’nü kurar. Ancak etrafına çok 
sayıda eğitim görmüş insanı toplaması, ihtida edenlerin çoğalması, kiliseyi 
ve Sudan’a giren İngiliz ordusunu kınaması gibi sebeplerden ötürü basın ve 
kilisenin yoğun baskısına mâruz kalır. Nihayet 1908’de İngiltere’den ayrılır. 
Liverpool Camii ve Enstitüsü Quilliam’ın ayrılmasından sonra yavaş yavaş 
işlevini kaybetmiştir.

İngiltere’deki asıl müslüman kitlesi, II. Dünya Savaşı’nın ardından başlayan 
işçi akını sonucunda ortaya çıkmıştır.  Savaş sonrasında ekonomik durumları 
bozulan Hindistan (daha sonra Pakistan ve Bengladeş) gibi eski İngiliz 
sömürgelerinden gelen müslümanlar Birmingham, Manchester, Bradford, 
Bolton, Preston, Sheffield ve Halifax gibi sanayi şehirlerine yerleşerek işçi 
açığını kapattılar. Bu göç, 1950’li yılların sonlarındaki ekonomik krize kadar 
düzenli biçimde devam etmiş ve 1962’de çıkarılan göçmen yasasından 
hemen önce zirveye ulaşmıştır. Hindistan alt kıtası kökenli müslümanların 
bir kısmı doğrudan İngiltere’ye gelirken bir kısmı da önce Uganda, Tanzanya 
gibi Doğu Afrika ülkelerine yerleşmiş ve 1960’lı yıllarda oralardan göç etmiştir. 
Müslüman göçmenlerin bir başka grubunu ise 1950’lerden itibaren göçe 
başlayan Kıbrıslı Türkler teşkil eder. Malezya, Batı Afrika, Fas, Yemen ve İran 
gibi ülkelerden gelenler de siyasî veya iktisadî sebeplerden dolayı müslüman 
azınlığa eklenmişlerdir11.

İngiltere’de 2,7 milyona yakın Müslüman yaşamaktadır. Yaklaşık 67 milyon 
nüfuslu ülkede Müslümanlar Hristiyanlardan sonra en büyük ikinci azınlık 
dinî grubu oluşturmaktadır. Ne var ki bu topluluğun büyüklüğü, Britanyalı 
Müslümanların ekonomik anlamda ülkedeki diğer azınlıklara nazaran daha 
dezavantajlı konumda oldukları gerçeğini değiştirmemektedir.

Ülke içerisinde Müslümanlara ait okullar 1998 yılında İngiltere’de gerçekleşen 
genel seçimlerde iktidarın Muhafazakâr Parti’nin elinden çıkmasından bir 
süre sonra Londra ve Birmingham’da açılmıştır. 2006 yılında sayısı 7’ye, 2017 
yılında ise 27’ye çıkan bu okulların giderlerinin bir kısmı devlet tarafından 
karşılanmaktadır. Bugün 4.000’i ilkokul ve 7.000’i ortaokul seviyesinde olmak 
üzere 11.000’den fazla Müslüman öğrenci, bahse konu okullarda eğitim 
görmektedir.

Birleşik Krallık’taki bağımsız İslami okulların sayısı ise 130’dur. Bu okullar 
devlet tarafından fonlanmamaktadır. İngiltere’deki bazı İslami okulların 
tercihen devlet fonuna başvurmaması, bu durum nedenleri arasındadır. 
Bunun sebebi devlet tarafından fonlanan okulların İngiliz ulusal müfredatına 
göre eğitim verme zorunluluğudur. Ahlaki, millî ve dinî değerlere dair eğitimleri 
tam anlamıyla gerçekleştirmek isteyen bu okullar, kendi müfredatlarını 
uygulayabilmek adına çoğu zaman devlet fonuna başvuru yapmaktan 
kaçınmaktadır. Bunun yanı sıra ülkede cami okulları olarak da adlandırılan 
2.000’den fazla medresenin bulunduğu, bu medreselerde yaklaşık 250.000 
çocuğun eğitim aldığı bilinmektedir12.

11-Şükrü Selim Has, “İngiltere’de İslamiyet” İsam Yayınları, 2000, s 310, https://
islamansiklopedisi.org.tr/ingiltere#1
12-Zülfiye Zeynep Bakır, “Birleşik Krallık ve Müslümanlar”, Ekim 2018, İnsamer 
Yayınları, https://insamer.com/tr/birlesik-krallik-ve-muslumanlar_1671.html
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ÖZET
Dünyada enerji kaynaklarına olan ihtiyaç her geçen gün artarak devam 
etmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde nüfus artışı, sanayileşme, 
insanların refah seviyesinin yükselmesi ve teknolojik gelişmelere paralel 
olarak önümüzdeki yıllarda enerji talebi daha da yoğun olacaktır. Fosil enerji 
kaynaklarının dünyada ciddi çevre sorunlarına yol açması, rezervlerinin 
yakın gelecekte tükenecek olması, kaynak ülkelere bağımlılığın çeşitli siyasi 
ve ekonomik sorunlara yol açması ve fiyat istikrarsızlıkları gibi nedenlerden 
dolayı yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi artmıştır. Özellikle gelişmiş 
ülkelerde yenilenebilir enerji kaynakları olan hidrolik, rüzgâr, jeotermal, 
güneş, biokütle, dalga, hidrojen vb. enerji kaynaklarından başta elektrik 
üretimi olmak üzere çeşitli yollarla yararlanılmaktadır. 

Tüm bu gelişmelere rağmen fosil enerji kaynaklarının dünya birincil enerji 
kaynakları tüketimindeki üstünlüğü tartışmasız bir şekilde devam etmektedir 
ve kısa vadede bu üstünlüğünü korumaya devam edecektir. Gelişmekte 
olan bir ülke olan Türkiye’nin de artan nüfus ve büyüyen ekonomisine paralel 
olarak enerji kaynakları tüketimi yükselerek devam etmektedir. Mevcut enerji 
yapısı % 72 oranında dışa bağımlı olan Türkiye, bu oranı azaltabilmek için bir 
yandan sınırları içinde fosil enerji kaynakları hammaddesi arama çalışmaları 
yürütürken, diğer yandan da yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyelinin 
belirlenmesi ve kullanımı konusunda çalışmalar yapmaktadır.

1. GİRİŞ
19. yüzyıldan sonra hızlı sanayileşme ve kentleşme sonucunda açığa çıkan
sera gazlarının güneş ışınlarını geri yansıtması nedeniyle yeryüzünde ve 
atmosferin alt bölümlerinde oluşan sıcaklık artışına küresel ısınma adı 
verilmektedir [1]. 

Başka bir tanıma göre, fosil yakıtların yoğun bir şekilde yakılması ile başta 
karbondioksit olmak üzere, atmosferde sera gazlarının giderek artması ve 
buna bağlı olarak dünyamızın ısınması, sera etkisi (küresel ısınma) olarak 
tanımlanmaktadır. Sera etkisi yapan gazlar arasında, karbondioksit, metan, 
karbon monoksit, hidrokarbonlar ve klorofloro karbonlar sayılabilir [2].

Endüstriyel faaliyetler sonucunda her yıl atmosfere yaklaşık 20 milyar ton CO2, 
100 milyon ton kükürt bileşikleri, 2 milyon ton kurşun ve diğer zehirli kimyasal 
bileşikler salınmaktadır. Özellikle kömür ve petrol gibi fosil yakıtlardan havaya 
atılan kükürt dioksit, azot oksitler ve karbon gazları, yağmur damlaları ile 
birleştirilerek sırayla sülfürik asit, nitrik asit ve karbonik asit oluşturur. Asit 
yağmurlarının Atmosfere salınan bu zehirli gazlar hem küresel ısınmaya sebep 
olan sera etkisine yol açmakta, hem de asit yağmurları şeklinde yeryüzüne 
inip toprağı, havayı, suyu kısacası bütün canlıları zehirlemektedirler [2].

Enerji ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan fosil yakıtlar gün geçtikçe 
azalmaktadır. Dünyanın sahip olduğu petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil 
yakıtların özellikle 20. yüzyılda yoğun bir şekilde kullanılması ile ozon tabakası 
delinmesi, asit yağmurları, küresel ısınma gibi etkileri, dünyayı belki de geriye 
dönüşü zor bir çevre kirliliği ile karşı karşıya bırakmıştır. Ayrıca fosil yakıtların 
sonlu bir rezerve sahip olması nedeni ile önümüzdeki yıllarda bu yakıtların 
tamamen tükeneceği de bilinmektedir [2].
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1973 yılında meydana gelen birinci petrol krizinin ardından enerjinin 
önemi tüm dünya ülkeleri tarafından daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Bu 
tarihten sonra ülkeler enerji kaynaklarını çeşitlendirme ve alternatif enerji 
kaynakları kullanma noktasında önemli adımlar atmış özellikle enerji ithal 
eden ülkeler enerjinin sürdürülebilir kullanımı adına çeşitli politika arayışları 
içine girmişlerdir. 2000’li yıllara gelindiğinde alternatif enerji arayışları büyük 
bir ivme kazanmış ve yenilenebilir enerji konusundaki çalışmalar artmaya 
başlamıştır.

2. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
Yenilenebilir enerji, “enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya 
kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilen 
enerji kaynağı” olarak tanımlanır [1].

Yenilenebilir enerjiyi diğer enerji çeşitlerinden ayıran en önemli özellik doğal 
bir şekilde kendisini yenileyebilmesi ve yok olmamasıdır. Bunun yanı sıra 
yenilenebilir enerji çeşitleri çevreye zarar veren karbon salınımının azaltılması, 
yerli kaynaklar oldukları için ithal edilmeye ihtiyaç duyulmaması ve bu sayede 
enerji konusunda dışa bağımlılığın azaltılması gibi hususlar açısından oldukça 
önemlidir [3].

Yenilenebilir enerji kaynaklarını şu şekilde sıralayabiliriz: Güneş enerjisi, 
rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, biokütle enerjisi, okyanus enerjisi, hidroenerji 
ve hidrojen enerjisi.

Yenilenebilir enerji kaynakları, sürekliliği nedeni ile sürdürülebilir olmasının 
yanında dünyanın her ülkesinde bulunabilmesi ile de büyük önem 
taşımaktadır. Ayrıca çevresel etkileri, yenilenemeyen enerji kaynaklarına 
oranla çok azdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, mevcut teknik 
ve ekonomik sorunların çözümlenmesi halinde 21. yüzyılda en önemli enerji 
kaynağı olacağı kabul edilmektedir [2].

3. TÜRKİYE VE DÜNYADA ENERJİ
Dünyada enerji tüketimi, önemli bölgesel değişikliklere karşın, ekonomik 
büyüme, teknolojik gelişme ve nüfus artışına paralel olarak sürekli bir artış 
eğilimi içindedir [4],[5],[6].

Dünya birincil enerji kaynakları tüketimi 1980 yılında 7.224 Mtep iken, 2000 
yılında 10.034 Mtep’e ve 2011 yılında bir önceki yıla göre % 3,1 artarak 
13.113 Mtep’e ulaşmıştır [8]. Bu tüketim içinde %31,5 lik bir pay ile petrol ilk 
sırada gelir. Onu kömür (%28,8), doğal gaz (%21,3), biokütle (%10), nükleer 
enerji (%5,1), hidrolik enerji (%2,3) ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları 
(%1) takip etmektedir (Çizelge 1). Bu değerler içinde fosil yakıtların payı 
%86,7, yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ise %13,3 tür. Uluslararası Enerji 
Ajansı’nın (IEA) yapmış olduğu çalışmalara göre, dünyada birincil enerji 
kaynakları tüketiminin 2035 yılında 18.676 Mtep’e ulaşması öngörülmektedir. 
Bu öngörülere göre, 2035 yılında birincil enerji kaynakları içinde kömür 
tüketimi ( %30) ilk sıraya yükselecektir. Petrol ise %27’lik pay ile ikinci sıraya 
gerileyecektir. Ayrıca doğal gazve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının 
genel enerji tüketimi içindeki oranları da artmaya devam edecektir. Bu 
süreçte nükleer enerji, biokütle enerjisi ve hidrolik enerjinin payları ise 
azalacaktır (Çizelge 1).

Yenilenebilir enerji kaynakları başlıca “güneş”, “rüzgâr”, “jeotermal”, “hidrolik”, 
“biokütle”, “dalga” ve “hidrojen” enerjileri olarak gruplandırılmaktadır. Güneşin 
bu enerji çeşitlerinin büyük bir bölümünün ana kaynağı olduğu ve bunlara 
dolaylı veya dolaysız etkisinin bulunduğu söylenebilmektedir. Hatta fosil yakıt 
olarak bilinen kömür, petrol ve doğalgaz da esasında güneş enerjisinin şekil 
değiştirmiş halleridir. Bu nedenlerden ötürü güneşi dünyanın en önemli enerji 
kaynağı olarak tanımlayabilmek mümkündür. Aşağıda yenilenebilir enerji 
çeşitleri ve bunların kaynakları listelenmektedir (Tablo 1)
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1. Direkt Güneş Enerjisi (ısı, ışık)
2. Biyolojik (Fotokimyasal)
   a) Odun
   b) Tahıl ve hayvanlar
   c) Organik atıklar
   d) Biyolojik gaz
   e) Hayvan ve insan gücü
3. Dolaylı Güneş Enerjisi
   a) Su ve Hidrolik
   b) Rüzgar
   c) Dalga
   d) Termik ısı farkı
   e) Gelgit
4. Jeotermal (ısı akışı)

YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI

1. Fosil Yakıtlar
   a) Gaz (doğal gaz)
   b) Sıvı (petrol, katran)
   c) Katı (kömür)
2. Nükleer
   a) Fizyon
   

   b) Füzyon (deteryum, lityum)
3. Jeotermal (ısı kapanı)
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Yenilenebilir enerji kaynakları bu denli geniş bir potansiyele sahip olmasına 
rağmen, dünya genelinde tüketilen enerji çeşitlerine bakıldığında ilk 
sırayı petrol almakta ardından sırasıyla kömür ve doğalgaz gelmektedir. 
Yenilenebilir enerjinin toplam birincil enerji tüketimi3 içerisindeki payı ise 
sadece yüzde 9,5 (hidroelektrik ve yenilenebilir toplamı) kadardır (Grafik 1).

Yenilenebilir kaynaklar grubunda yer alan hidrolik, jeotermal ve güneş enerjisi 
potansiyeli açısından Türkiye, varlıklı ülkeler grubuna girmekte olup, brüt 
hidroelektrik potansiyeli ile dünya hidrolik potansiyeli içerisinde % 1,2 paya 
sahiptir. Ekonomik hidroelektrik potansiyeli de Avrupa potansiyelinin % 14’ü 
kadardır [10]. 

Yenilenebilir enerji dünya elektrik üretiminde de önemli bir yere sahiptir. 
Toplam küresel elektrik üretiminin yüzde 23,7’si yenilenebilir kaynaklardan 
elde edilmektedir. Bu oranın yüzde 16,6’lık kısmı hidroelektrik santralleri, 
yüzde 3,7’si rüzgâr, yüzde 2’lik kısmı biyoenerji, yüzde 1’i fotovoltaik 
güneş sistemleri ve yüzde 0,4’ü ise jeotermal ve diğer yenilenebilir enerji 
kaynaklarından sağlanmaktadır.

Teknolojik ilerlemeler, finansal gelişmeler ve yeni pazar imkânlarırüzgâr 
ve güneş (fotovoltaik) başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarını 
kullanarak elektrik üretimi ile ilgili maliyetleri azaltıcı etki yapmaktadır. 
Özellikle kıyı bölgelerindeki rüzgâr ve güneş enerjisi kullanımı, dışsallıklar 
hesaplanmadan bile fosil yakıtlar ile maliyetler açısından rekabet edebilir 
hale gelmektedir [9].

Türkiye’de 2002 yılında yenilenebilir enerji kaynakları kurulu gücü 12 bin 277 
MW olan Türkiye’nin 2016 yılı itibarıyla bu gücü yüzde 172 oranında artırarak 
33 bin 352 MW seviyelerine çıkardığı görülmektedir. Yenilenebilir kaynaklar 
kullanılarak elde edilen elektrik üretimi 2002 yılında 34 milyar kWh iken 
2015 yılında bu rakam 84 milyar kWh düzeyine getirilerek bu alanda ciddi 
bir ilerleme gerçekleştirilmiştir.10 Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı 
kapsamında Türkiye’nin 2023 yılı için toplam enerji tüketimi 1,2 trilyon 
MWh olarak tahmin edilmekte ve bu tüketimin 252 milyar MWh’lık kısmının 
yenilenebilir kaynaklardan karşılanması öngörülmektedir. Bu ilerlemeler 
göz önüne alındığında Türkiye’nin 2023 hedefleri kapsamındaki toplam 

enerji tüketiminin en az üçte birini (1/3) yenilenebilir enerji kaynaklarından 
karşılaması adına önünde son derece önemli bir sürecin olduğu söylenebilir.

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı yüzde 70 civarındadır. Bu oranın ilerleyen 
dönemlerde artabileceği varsayımı altında yerli ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanılmasını teşvik etmek kaçınılmaz bir hal almaktadır. 
Bunun yanında enerjinin verimli bir şekilde kullanılması da özellikle Türkiye 
gibi enerjiyi dışarıdan satın alan ülkeler açısından oldukça önemlidir.

Türkiye’de elektrik enerjisi üretim aşamasında kömür ve doğalgaz 
kaynaklarının üstünlüğü bulunmaktadır. Bunların ardından ise barajlar ve 
hidroelektrik santraller vasıtasıyla elektrik üretimi gelmektedir. Rüzgâr, 
güneş, jeotermal ve diğer enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimindeki 
payları ise yüzde 10’u geçmemektedir (Grafik 4). Genel olarak toplam 
üretimin yaklaşık yüzde 35’lik kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından 
karşılanmaktadır.

Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) üye ülkeler arasında Türkiye, elektrik 
üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı açısından 13. sırada 
bulunmaktadır.

Önümüzdeki 30 yıllık dönemde birincil enerji kaynaklarının tüketiminde fosil 
enerji kaynakların oranı (%80) biraz azalmakla birlikte hala önemini koruyacağı 
öngörülmektedir [6]. Bu süreçte yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla 
önem kazanması beklenmektedir. Ayrıca fosil kaynakların neden olduğu 
küresel iklim değişikliği ve daha farklı çevre sorunları yüzünden özellikle 
karbon emisyon oranı yüksek olan gelişmiş ülkelerin Kyoto Protokolü’ndeki 
taahhütlerine bağlı olarak bu emisyonları azaltmaları gerekmektedir. Örneğin, 
AB ülkelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının oranının 2020 yılında %20 
oranında olması hedeflenmiştir [11].

4. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
4.1. GÜNEŞ ENERJİSİ
Güneş enerjisi yeryüzünde en yaygın bulunan yenilenebilir enerji 
kaynaklarından biridir. Bu enerji çeşidinden elektrik ve ısı elde etmek için 
faydalanılır. Diğer taraftan fotovoltaik panel kullanımı fosil yakıt tüketmekten 
daha maliyetli olduğu için yeryüzüne gelen güneş enerjisinin yalnızca
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yüzde 0,04’ü insanlar tarafından kullanılmaktadır. 13 Ancak son dönemde 
gerçekleştirilen güneş enerjisi üretim ve depolama teknolojilerindeki ilerleme 
ile birlikte maliyetlerin hızlı bir şekilde düşmesi bu alandaki yatırımların 
sayısını artırmaktadır.

Güneş enerjisi piyasasının özellikle 2014 yılından sonra yüzde 25’lik bir 
büyüme kaydettiği görülmektedir. 2015 yılında güneş enerjisinde 50 GW’lık bir 
kapasite artışı gerçekleştirilmiş ve küresel ölçekte toplam 227 GW kapasiteye 
ulaşılmıştır.

Güneş enerjisinden ısı elde etme kapasitesi açısından ilk sıralarda bulunan 
Çin, ABD ve Almanya’yı Türkiye takip etmektedir.

4.2. RÜZGAR ENERJİSİ
M.Ö 5000 yıl kadar önce rüzgâr enerjisi yelkenlileri hareket ettirmede, mısır 
ve buğday öğütmede ve sulama işleminde kullanılmıştır. Günümüzde ise 
rüzgâr enerjisinden elektrik üretiminde yararlanılmaktadır.

Rüzgâr enerjisi yenilenebilir enerji kapasitesi açısından en geniş kullanıma 
sahip kaynakların başında gelmektedir. Ayrıca rüzgâr enerjisi elektrik 
üretiminde önemli bir etkendir ve elektrik talebini karşılamada gelişen bir 
role sahiptir. 2015 yılında Danimarka’nın toplam enerji üretiminin neredeyse 
yarısı rüzgâr enerjisi tarafındankarşılanmıştır. Almanya’nın bazı bölgelerinde 
bu oran yüzde 60’a çıkmaktadır. Uruguay, Portekiz, İrlanda ve İspanya’da ise 
yüzde 15 civarlarındadır. Diğer taraftan dünyanın en büyük rüzgâr enerjisi 
üreticilerinden biri olan ve bu enerjiyi dış piyasalara satan ABD’de ülke 
içerisinde rüzgâr enerjisinden üretilen elektriğin oranı yüzde 4,5’te kalırken, 
Çin’de ise bu oran yüzde 3,2 civarlarındadır [12]. Ülkeler yıllar itibarıyla 
elektrik üretiminde rüzgâr enerjisi kullanım oranlarını giderek artırmaktadır. 
IEA verilerine göre 2050 yılına gelindiğinde dünya üzerinde kullanılan 
elektriğin yüzde 18’lik kısmının rüzgâr enerjisi tarafından sağlanacağı tahmin 
edilmektedir [13].

4.3. JEOTERMAL ENERJİ
Jeotermal Enerji, yerkabuğunun ince olduğu yerlerden çıkan sıcak sulara ve 
gayzerlere dayalı bir enerji türüdür. Kaynağını, 1.500-10.000m derinliklere 
yaklaşan magmanın derin yeraltı sularını ısıtmasından alır. Elektrik enerjisi 
üretimi için gerekli sıcaklıklara nadir yerlerde rastlanmakla beraber, ısıtma 
gereksinimine yönelik olarak kullanılabilir.

Yerkürenin içindeki bu enerji derinlerde iletim yoluyla kayaçlara, yeryüzüne 

yaklaştıkça akışkanlar aracılığı ile taşınım yoluyla gerçekleşmektedir. 
Yeryüzüne yakın olağan dışı sıcak bölgeler jeotermal alanlar oluşturmaktadır. 
Jeotermal alanlardaki sıcak kayaçlar ve yüksek sıcaklıklı yeraltı suyu diğer 
alanlara göre daha sığ derinliklerde bulunmaktadır. Düşen yağışların bir kısmı 
geçirimli bölgelerden ısıtıcı kayaçların bulunduğu derinliğe kadar inerler ve 
ısınarak tekrar yüzeye kendiliğinden çıkar veya çıkarılırlar. Küresel ölçekte 
jeotermal enerjiden elektrik üretim oranı yaklaşık yüzde 0,04 civarındadır. 
IEA’nın yaptığı tahminler doğrultusunda ise 2050 yılına gelindiğinde toplam 
elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 3,5’i jeotermal enerjiden elde edilecektir 
[14].

2015 yılında 13,2 GW olan toplam jeotermal enerji kapasitesine yaklaşık 315 
MW miktarında bir kapasite artırımı gerçekleşmiştir. Dünyada jeotermal 
enerji kapasitesi bakımından ilk sırada ABD yer alırken onu sırasıyla Filipinler, 
Endonezya ve Meksika takip etmektedir. 21 Türkiye ise genel kapasite 
bakımından sekizinci sırada yer almakla birlikte 2015 yılında gerçekleşen 
kapasite artışı bakımından ise dünyada ilk sıradadır. Türkiye’nin bu kapasite 
artışı yukarıda bahsedilen 315 MW’lık artışın neredeyse yarısı kadardır. 
Türkiye’den sonra küresel ölçekte en fazla kapasite artışını sırasıyla ABD, 
Meksika ve Kenya gerçekleştirmiştir.

Jeotermal enerji buhar ve sıcak su boruları ile güç santraline taşınarak 
elektrik enerjisi üretiminde veya konutların ısıtılmasında kullanılmaktadır.
Ayrıca konut ısıtımı dışında üretimde proses ısısı olarak, absorbsiyonlu 
soğutma sistemlerinde, tarımda, seracılıkta, kültür balıkçılığında ve karların 
eritilmesinde doğrudan kullanılır.

4.4. HİDROLİK ENERJİ
Hidrolik enerji suyun akış ve düşüş hızı sayesinde elde edilen bir enerji 
çeşididir. Diğer bir ifadeyle hidrolik enerji, su enerjisinin elektrik enerjisine 
dönüştürülmesi yoluyla elde edilmektedir. Maliyet açısından diğer 
yenilenebilir enerji çeşitlerine göre daha avantajlı olmasından ötürü hidrolik 
enerji dünya çapında kullanılan en yaygın yenilenebilir enerji kaynağıdır. IEA 
Hidrojen Programı Yürütme Komitesi başta olmak üzere çeşitli kuruluşlar ile 
ABD, Japonya ve Almanya gibi ülkeler hidrolik enerjinin kullanım ve maliyet
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sorunlarının çözülmesine yönelik araştırma ve çalışmalar yapmaktadır. 
Özellikle Amerika ve Güney Doğu Asya gibi bölgelerde meydana gelen 
kuraklık problemi hidrolik enerji üretimini olumsuz olarak etkilemektedir. Bu 
doğrultuda hem çevre hem de sürdürülebilir enerji temini açısından hidrolik 
enerji oldukça hassas bir yere sahiptir.

2015 yılındaki 28 GW’lık artış ile küresel hidrolik enerji kapasitesi yaklaşık 
1.064 GW olarak gerçekleşmiştir. Diğer bir ifadeyle dünya elektrik enerjisinin 
yüzde 16,4’ü hidrolik enerji tarafından karşılanmaktadır.

Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarında olduğu gibi hidrolik enerjide de 
ülkenin dünya üzerinde bulunduğu coğrafi konumu oldukça önemlidir. 
Özellikle engebeli araziler ve sulak bölgelerdeki ülkeler bu enerji çeşidinin 
potansiyeli açısından avantaja sahiptir. Bu özellikleri bünyesinde bulunduran 
Brezilya, Türkiye, Hindistan, Vietnam ve Malezya gibi ülkeler de hidrolik enerji 
bakımından önemli kapasite artışları gerçekleştirmektedir.

4.5. BİOKÜTLE ENERJİ
Biokütle dünyanın yenilenebilir enerji potansiyeli içinde oldukça ciddi bir 
teknik potansiyele sahiptir. Ana bileşenleri karbon-hidrat bileşikleri olan 
bitkisel ve hayvansal kökenli tüm maddeler Biokütle Enerji Kaynağı ve bu 
kaynaklardan üretilen enerji de Biokütle Enerjisi olarak adlandırılır. Bitkisel 
biokütle, yeşil bitkilerin güneş enerjisini fotosentez yoluyla doğrudan kimyasal 
enerjiye dönüştürerek depolanması sonucu oluşur. Yılda fotosentez yoluyla 
oluşan enerji dünya enerji tüketiminin yaklaşık 10 katıdır.

Isınma, enerji ve ulaşım gibi birçok alanda faydalanılan biokütle enerjisi 
yeryüzünde tüketilen toplam enerjinin yüzde 14’ünü oluşturmaktadır. Bu 
oranın yüzde 4’ü hidrojen ile işlem görmüş bitkisel yağlar, yüzde 22’si biodizel 
yakıtlar ve yüzde 74’ü de etanol yakıtlardan meydana gelmektedir [15].

IEA’nın yaptığı projeksiyonlarda 2050 yılında biyoenerji üretiminin bugünkü 
üretimin üç katına çıkması öngörülmektedir. Bu bağlamda biokütle enerjisinin 
dünya elektrik üretiminin yüzde 7,5’ini veya ulaşımda kullanılan yakıtın yüzde 
27’sini karşılama potansiyeline sahip olabileceği tahmin edilmektedir [16].

5. TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN DURUMU
Türkiye’de özellikle 2009 yılından sonra yenilenebilir enerji konusunda 
önemli gelişmeler kaydedildiği görülmektedir. Türkiye’nin yenilenebilir enerji 
üretimindeki toplam kurulu güç kapasitesi 2009 yılında 15,5 GW iken 2015 yılı 
itibarıyla bu rakam 31,7 GW seviyelerine getirilerek bu alanda gözle görülür 
bir ilerleme yaşanmıştır.25 2016 yılsonu itibarıyla ise Türkiye’nin yenilenebilir 
enerji toplam kurulu gücü 34,2 GW olarak kayıtlara geçmiştir [17].

2015 yılı itibarıyla Türkiye’nin toplam enerji kaynaklarının yaklaşık olarak 
yüzde 32’sini yenilenebilir kaynaklar oluşturmaktadır. Bu oranın büyük bir 
çoğunluğunu hidroelektrik enerji kaynakları oluştururken en düşük pay 
güneş enerjisine aittir.

 5.1. HİDROLİK ENERJİ
Hidrolik enerji suyun akış veya düşüş hızı neticesinde güç kazanması ve bu 
gücün elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle elde edilen bir enerji çeşididir. 
Ayrıca hidrolik enerji temiz ve düşük maliyetli bir yenilenebilir enerji kaynağı 
olması nedeniyle sera gazı salınımı ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltıcı 
etkiye sahiptir.

Türkiye hidrolik enerji bakımından oldukça yüksek bir potansiyele sahiptir. Bu 
durumu enerji üretim aşamasında avantaja çeviren Türkiye’de yenilenebilir 
enerji kaynakları arasında en büyük pay hidrolik enerji kaynaklarına aittir. 
Hammadde olarak su enerjisinden faydalanan hidroelektrik sistemler (HES) 
diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha düşük maliyet oranlarına 
sahiptir. Buna ek olarak hidroelektrik, pahalı elektriği ucuza üretme imkânı 
sayesinde fiyat dengeleyici bir rol üstlenmektedir. Tamamen yerli ve 
yenilenebilir bir kaynak olan hidrolik enerji ülkenin özellikle elektrik üretimi 
anlamında en fazla katkı yapan kaynakları arasındadır.

2017 yılı sonu itibariyle, işletmede bulunan 27.273 MW’lık kurulu güce 
sahip 628 adet HES Türkiye toplam kurulu gücün yaklaşık %32’sine karşılık 
gelmektedir. Hidroelektrik üretimi ise 2017 yılında 58,5 milyon MWh olarak 
gerçekleşmiş olup elektrik üretiminin %19,8’i hidrolikten elde edilmiştir [18].

5.2. GÜNEŞ ENERJİSİ
Türkiye coğrafi konumundan ötürü güneş enerjisi bakımından yüksek 
bir potansiyele sahiptir. Türkiye’nin güneşlenme süreleri sene içerisinde 
değişiklik gösterse de yıllık olarak yaklaşık 2 bin 738 saattir.

Ortalama olarak günlük 7,5 saat güneşlenme süresine sahip olan Türkiye’nin 
Almanya’dan yüzde 60 daha fazla güneş ışınlarından yararlanma olanağı 
vardır. Ancak 2015 yılı kurulu güç kapasite artışı bakımından Almanya’nın 
binde 6’sı kadar bir ilerleme kaydedilmiştir.

Türkiye’nin güneşten elektrik üretim potansiyeli yapılan hesaplamalar 
doğrultusunda en az 500 bin MW olarak tahmin edilmektedir [19]

Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılaştırıldığında güneş Türkiye’de 
en fazla potansiyele sahip enerji kaynağıdır. 2016 yılsonu itibarıyla elektrik 
enerjisi toplam kurulu gücünün yaklaşık 79 bin MW olduğu göz önüne 
alındığında güneş enerjisindeki potansiyelin üretime dönüştürülmesinin 
önemi bir kez daha anlaşılmaktadır.
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Türkiye’nin yeryüzündeki coğrafi konumu gereği yıl içerisindeki güneşli gün 
sayısının fazla olması, teknik açıdan bu denli yüksek bir potansiyele sahip 
olmasında en büyük etkenlerin başında gelmektedir [20].

Türkiye’nin 2014 yılında yaklaşık 40 MW olan kurulu güç kapasitesi 2015 
yılı itibarıyla yüzde 519 artarak 249 MW’a yükselmiş ve 2016’da ise 830 MW 
seviyesine ulaşmıştır [21].

Türkiye’nin şu anki toplam elektrik ihtiyacını karşılayabilmek adına 790 km 
uzunluğunda bir alana yayılacak güneş panellerine ihtiyaç vardır [22].

5.3. RÜZGAR ENERJİSİ
Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olması nedeniyle rüzgâr enerjisi 
potansiyeli bakımından oldukça önemli bir konumdadır. Türkiye’nin 
hesaplanan rüzgâr enerjisi potansiyeli 88 bin MW civarındadır ve bu 
potansiyelin büyük çoğunluğu Ege, Doğu Akdeniz ve Marmara bölgelerinde 
bulunmaktadır.

OECD ülkelerinin geneline bakıldığında en yüksek rüzgâr enerjisi potansiyeline 
sahip olan ülke Türkiye’dir. Teknik potansiyel bakımından Türkiye; Almanya’nın 
yaklaşık 7 ve İspanya’nın ise 2 katı daha fazla potansiyele sahiptir. Buradan 
hareketle Türkiye’nin elindeki potansiyeli bütünüyle ve etkin bir şekilde 
kullanarak bugün Almanya’nın ürettiği rüzgâr enerjisinin yaklaşık 7 katı daha 
fazla enerji üretebilecek kapasitesi bulunmaktadır. Ancak toplam kurulu güç 
kapasiteleri açısından Türkiye bu ülkelerin çok gerisindedir. Örneğin Almanya, 
Türkiye’den yaklaşık 8,5 kat daha fazla toplam kurulu güce sahiptir.

2017 yılı sonu itibarıyla 6.516 MW toplam kurulu güce sahip 207 adet rüzgâr 
enerji santrali (RES) devrede olup, Türkiye toplam kurulu gücünün %7,6’sına 
karşılık gelmektedir. 2017 yılında rüzgâr enerjisi kaynaklı 17.909 GWh elektrik 
üretilmiş olup, bu değer toplam üretimin yaklaşık %6’sını oluşturmaktadır 
[18].

Potansiyelin yüksek olmasının yanında bir ülkede rüzgârın hızının fazla olması 
da rüzgâr enerjisinden faydalanma noktasında önemlidir. Türkiye’de rüzgâr 

hızı ortalama 7,5 m/s olarak hesaplanmaktadır. Bu özelliği ile Türkiye yine 
birçok ülkeye göre rüzgâr enerjisi üretiminde önemli bir avantaja sahiptir.

Görüldüğü üzere birçok ülkeye göre yüksek rüzgâr enerjisi potansiyeline 
sahip olan Türkiye’de elektrik üretiminde rüzgâr enerjisinin payı düşük 
seviyelerdedir.

5.4. JEOTERMAL ENERJİ
Türkiye coğrafi ve jeopolitik konumu nedeniyle bu yenilenebilir enerji 
kaynağının yaygın olarak bulunduğu bir bölgede yer almaktadır.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) yaptığı hesaplamalara 
göre Türkiye toplam 31 bin 500 MW termal ısı potansiyeline sahiptir.(33) 
Bu özelliği ile Türkiye, Avrupa’da birinci ve dünyada ise yedinci sırada yer 
almaktadır [23].

2002 yılında 17,5 MW olan kurulu güç 2016 yılsonu itibarıyla 821 MW seviyesine 
gelmiştir  [21].

2017 yılı sonu itibariyle, işletmede bulunan 1.064 MW’lık kurulu güce sahip 40 
adet jeotermal enerji santrali Türkiye toplam kurulu gücün yaklaşık %1,2’sine 
karşılık gelmektedir. Jeotermal enerjiden elektrik üretimi 2017 yılında 5.970 
GWh olarak gerçekleşmiş olup elektrik üretiminin yaklaşık %2’si jeotermal 
kaynaklardan elde edilmiştir [18].

5.5 BİYOKÜTLE ENERJİSİ
Ülke genelinde potansiyeli yüksek olan biokütle enerjisi diğer yenilenebilir 
enerji çeşitlerine nazaran kullanım açısından daha geri plandadır. 2016 
yılsonu itibarıyla Türkiye’nin biokütle enerjisi kurulu gücü yaklaşık 467 MW 
seviyelerinde bulunmaktadır [24].

Özellikle kıyı kesimleri orman bakımından zengin olan Türkiye’nin bu 
ormanlardan elde edilebilecek toplam atık miktarı yaklaşık olarak 4,8 milyon 
ton yani 1,5 MTEP’dir.

Yine ormanlarda kurulabilecek gazlaştırma tesisi kapasitesi ise 600 MW 
civarındadır. Diğer bir ifadeyle sadece Türkiye’deki orman kaynaklı biokütle 
potansiyeli bile tam anlamıyla kullanılacak olursa hâlihazırdaki toplam 
biokütle enerjisi kurulu gücünden daha fazla bir kapasiteye ulaşılabilir.
Türkiye’de 2017 yılı sonu itibariyle, işletmede 634,2 MW’lık kurulu güce sahip 
122 adet yenilenebilir atık enerji santrali bulunmakta, bu da Türkiye’nin toplam 
kurulu gücünün yaklaşık %0,7’sine denk gelmektedir. Biyoenerji kaynaklı 
elektrik üretimi 2017 yılı sonunda 2.796,6 GWh (%0,95) olarak gerçekleşmiştir 
[18].

Türkiye’de henüz modern teknikler kullanılarak biokütle enerjisi üretimi 
gelişme aşamasında olması ve önceliğin diğer yenilenebilir enerji 
kaynaklarının finansmanına verilmesinden ötürü bu alanda pek fazla ilerleme 
kaydedilememiştir.
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6. TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI İLE İLGİLİ 
     UYGULANAN POLİTİKALAR
Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili ilk kanun, 5346 sayılı kanun 
ile 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun kapsamında yenilenebilir 
enerji kullanımı, bu enerji kaynağı ile ilgili serbest piyasa mekanizması ve 
bu kaynakların toplam enerji tüketimi içindeki kullanım payının artırılması 
çerçevesinde yasal süreç işlemeye başlamıştır. Ayrıca, bu kanunla 
yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımına 
ilişkin düzenleme getirilmiştir. 5346 sayılı kanun üzerinde ilk revizyon 2007 
yılında gerçekleşmiştir. Bu yılda 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ile 
yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik üretimine ilave teşvikler getirilmiş, bu 
kaynaklardan üretilen elektrik alımında taban fiyat uygulamasına geçilmiştir. 
Ayrıca küçük ölçekli tesislerin kurulması konusunda ko-jenerasyon tesislerin 
kurulması planlanmıştır. Bu kapsamda şirket kurma ve lisans alma gibi 
yükümlülükler konusunda muafiyet alma prosedürü belirlenmiştir. Ayrıca 
5346 sayılı kanun, 8 Ocak 2011 tarihinde 6094 sayılı kanunuyla ikinci kez 
revize edilmiştir. Bu revizyon sonucunda yenilenebilir enerjinin elektrik 
üretimini destekleme mekanizması yeniden belirlenmiştir. Bu mekanizmanın 
geliştirilmesiyle bu kaynaklardan üretilen elektrik maliyetinin ileri 
teknolojilerden faydalanarak düşürülmesi planlanmıştır.

Yenilenebilir enerji kaynakları enerji arz güvenliği açısından önemli olduğu 
için, 2009/11 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı eki sayılan “Elektrik Enerjisi 
Piyasası ve Arz Güvenliği Stratejisi Belgesi” kapsamında yenilenebilir enerji 
kaynakları konusunda hedefler belirlenmiştir. Bu hedefler bağlamında;

- Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimi içerisindeki payını %30’a 
yükseltmek, 
- Hidroelektrik potansiyelinin tamamının elektrik enerjisi üretiminde 
kullanmak, - Rüzgâr enerjisine dayalı kurulu gücün 20.000 MW’a yükseltmek, 
- 600 MW’lık jeotermal potansiyelini işleme almak, 
- Güneş ve diğer yenilenebilir kaynaklarının kullanımı için gereken 
düzenlemeleri yapmak, 
-Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için alınması gereken 
tedbirler sonucunda elektrik üretiminde doğalgaz payının %30’un altına 
düşürülmesi amaçlanmıştır [25].

Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda ulusal eylem planının 9 Şubat 2015 
tarihinde yürürlüğe girmesiyle bu kaynakların bütün sektörlerde kullanımı 
teşvik edilmiştir. Bu bağlamda “Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı”, 
2009/28/AT sayılı AB direktifinden yararlanarak hazırlanmıştır. Adı geçen 
eylem planı kapsamında 2023 hedeflerine ulaşmak üzere ülkede yenilenebilir 
enerji kullanımının teşvik edilmesine yönelik strateji belirlenmiştir.Bunun 
sonucunda Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı, 2015-2019 dönemi için 
stratejik plan hazırlayarak ülkenin enerji ile ilgili hukuki ve kurumsallaşma 

kapsamında endişelerini dile getirmiştir [26]. 

Stratejik planda iki önemli husus dikkat çekmektedir: Birincisi güvenlik, 
refah ve ulusal ekonominin enerji ve doğal kaynaklarla ilişkisi üzerinde 
durulmuştur. İkincisi ise bu plan ile enerji ve doğal kaynaklar konusunda, 
yatırımların, araştırmaların usule uygun bir şekilde genişletilmesi ifade 
edilmiştir. Bu kapsamda enerji etkinliğini artırmak için politika ve stratejilerin 
belirlenmesi, yenilenebilir enerji dikkate alınarak stratejilerin planlanması ilgili 
bakanlığın ana amacını oluşturmaktadır [26]. 

Bu eylem dışında, “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023” kapsamında 
ülkenin uzun dönemli enerji vizyonu belirlenmiştir. Bu belgede stratejik 
hedefler ve enerji etkinliği konusu önemsenerek, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının konut sektöründe önemi vurgulanmış, binalarda karbon 
emisyonu ve enerji talebinin düşürülmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
tüketilmesiyle çevre dostu binaların yapılması ifade edilmiştir [27]. 

Yapılan çalışmaların birçoğunda Türkiye’de yenilenebilir enerji sektörü 
konusunda üç önemli sorun tespit edilmiştir [28]: 

- Hidroelektrik sektörünün çok maliyetli ve yüksek teknolojiye ihtiyaç 
duyduğu ve çevre dostu olmaması, 
- Jeotermal enerjinin ucuz olmasına rağmen elverişli olmaması, 
- Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda düzenleme ve mali kaynakların 
yetersizliği.

6.1. TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK
        TEŞVİKLER
Sabit Fiyat Garantisi: Dünyada ve Türkiye’de yenilenebilir enerjiye yönelik 
en yaygın biçimde kullanılan teşvik, sabit fiyat garantisidir. Yenilenebilir 
enerji kaynaklardan elektrik üretenler, ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri 
elektrik enerjisini dağıtım sistemine göndermeleri halinde Tablo 5’te yer 
alan I sayılı cetveldeki fiyatlardan 10 yıl süre ile yararlanmaktadırlar. Bu 
tabloda, 2010 yılında kabul edilen 6094 sayılı kanunun ekinde bulunan I sayılı 
cetvelde yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretime uygulanacak fiyatlar 
bulunmaktadır.

Lisans sahibi yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi için yatırım yapacak 
olanlara, 2020 yılı sonuna kadar işletmeye giren üretim tesislerinde 
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yararlanılan mekanik veya elektro-mekanik aksamın yurt içinde üretilmesi 
halinde, bu tesislerden elde edilip iletim ve dağıtım sistemine gönderilen 
elektrik enerjisi için, I sayılı cetvelde belirtilen fiyatlara ek olarak II sayılı 
cetvelde (Tablo 6) yer alan yerli katkı ilavesi eklenmektedir.

Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri (arazi 
kullanım ücreti teşvikleri) için 2020 yılına kadar, ilk on yıl yatırım ve işletme 
dönemlerinde izin, irtifak hakkı, kira ve kullanım izni bedellerine %85 indirim 
uygulanmaktadır [29].

Lisanssız Üretim Hakkı: Sabit fiyat garantisinden sonra, yenilenebilir 
enerjiye yatırım yapanları bu piyasaya çekmek için kullanılan bir başka 
teşvik uygulamasıdır. Lisans alma ve şirket yükümlülüğünden muaf olarak 
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurulu gücü 500 kW’tan 1 
MW’a çıkartılmıştır. Ayrıca rekabetin gelişmesi ve arz güvenliğinin sağlanması 
açısından yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisinin kurulu gücü 
Bakanlar Kurulu tarafından beş (5) kata kadar (5 MW) yükseltilebilmesinin önü 
açılmıştır. İlave olarak şebekeye enerji vermeden kendi tüketimini karşılayan 
yenilebilir enerji tesisleri için herhangi bir sınırlama getirilmemiştir [29].
Teşviklerle birlikte enerji sektörü hareketlenmiş kurulu gücü düşük lisanssız 
elektrik üretimi de giderek artmıştır.

7. SONUÇ
Gelişmekte olan ülkemiz için de enerji, tüm dünyada olduğu gibi en önemli 
stratejik konulardan biridir. Türkiye petrol ve doğalgaz konusunda dışa 
bağımlıdır. Enerji konusunda dışa bağımlılığımızı azaltmak ve tükenen 
enerji kaynaklarının yerine yenilerini koymak için üniversitelerimiz ve 
sanayicilerimiz işbirliği yaparak araştırma geliştirme çalışmalarına öncelik 
vermelidir. Bunun için öncelikle Türkiye yenilenebilir enerji politikasını en 
kısa zamanda oluşturmalı ve elinde mevcut olan çok değerli yenilenebilir 
enerji kaynaklarını değerlendirmek için zaman kaybetmeden çalışmalara 
başlamalıdır. 

Şu an Türkiye en çok hidroenerjiden yararlanmaktadır. Oysaki ülkemizin 
çok büyük bir jeotermal kaynak potansiyeli vardır. Jeotermal kaynaklardan 
ısınma ve elektrik üretimi amacıyla yararlanmak enerji ihtiyacımızın büyük 
bir bölümünü karşılamamızı sağlayacaktır. Ülkemiz yıl içindeki güneşlenme 
süreleri bakımından birçok ülkeden daha şanslıdır. Bu da Türkiye’nin güneş 
enerjisi kullanarak elektrik enerjisi üretmesine imkân vermektedir. Türkiye’nin 
bu büyük güneş enerjisi potansiyelini değerlendirebilmesi için bu konudaki 
bilimsel çalışmalara önem vermesi ve bütçe ayırması gerekmektedir. 
Öncelikle buna mikro boyutta önem verilerek başlanılabilir. Evler ve diğer 
kuruluşlar sıcak su elde etmek için güneş enerjisinden yararlanmaya teşvik 
edilmelidir. Akdeniz bölgesinin güneşlenme süresi göz önüne alınarak başta 
Akdeniz bölgesi olmak üzere büyük çapta projeler hazırlanmalıdır. 

Ülkemiz bir tarım ülkesi olduğundan, tarımsal atıklar, yağ atıkları ve evsel bazı 
atıklar sayesinde biyolojik yakıt elde edebilir. Biokütle enerjisini görmezden 

gelmemek, hem tarımsal ve evsel atıklarımızın değerlenmesini sağlayacak 
hem de ısınma ihtiyacımızın çoğu biokütle enerjisinden sağlanarak doğalgaza 
bağımlılığımız azalacaktır. 

Rüzgâr enerji kapasitesinin de çok azını kullanan ülkemiz artık yenilenebilir 
enerji kaynağı kullanımı için gerekli çalışmaları yapmalı, gerçekçi rüzgâr 
haritaları çıkarılarak bu bölgelerdeki uygunluğa bakılmalıdır. Uzun vadeli 
düşünerek yüksek maliyeti göze almalı ve gelecek kuşaklara enerji 
konusunda dışa bağımlı olmayan, temiz hava sahalı bir ülke bırakmalıdır. 

Hidrojen enerjisi “21. yüzyılın enerji taşıyıcısı” olmaya en büyük adaydır. 
Türk bilim adamları ülkemiz sularından hidrojen elde etmek için çalışmalar 
yapmalı ve 21. yüzyılın gerektirdiği teknolojiden ülkemizin de yararlanması 
sağlanmalıdır.
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EKİM

Terör  ve cihad kavramlarının retorik olarak kullanılmasının yol açtığı sorunları, 
bu retoriklerin, medeniyetlerin arasında iletişimsel sürecin kurulmasını 
nasıl engellediğini  bu iletişimsiz ve yanlılgılar üzerine kurulu aklın nasıl bir 
medeniyet krizi kurduğunu görmemiz gerekiyor.

Soğuk savaşın sona ermesi ile birlikte küreselleşmenin önündeki tüm 
engellerin kalktığına dair ciddi bir iyimserlik havası hakim olmuştu. Ancak, 
Pandora’nın kutusu 11 Eylül 2001’de açıldı;   küreselleşen dünyanın Leviathan’ı 
olarak gözüken ABD’nin kalbindeki iki kuleyle beraber  iyimserlik havası da 
çöktü. Bu olayla, 1991’de meydana gelen Körfez Savaşı nedeniyle, hakim 
olan iyimser bakışa zaten şüpheli yaklaşmakta ve “medeniyetler çatışması” 
tezini savunmakta olanların yaklaşımı daha çok ön plana çıktı. Bu olayın 
tetiklediği tartışmalar din felsefesinden siyaset felsefesine, dil felsefesinden 
etik ve hermeneutiğe, uluslararası ilişkilerden teolojiye kadar birçok ayrı alanı 
ilgilendirmektedir.

“TERÖR” KAVRAMININ RETORİK OLARAK KULLANILMASI
Bir araştırmada terörün 109 farklı tanımının olduğu tespit edilmiştir. 
Günümüzde şu şekilde ifadelere oldukça sık rastlamaktayız: “Terörün gerçek 
tarifi….”, “Asıl terörist…… yapandır”, “Onlar bize terörist diyorlar, oysa ki….”. 
Tüm bu tanımlamalarda, “terör”, Platonik bir “idea”ymış gibi ve onun “gerçek 
anlamını” garanti eden de sanki “ideası”ymış gibi ele alınmaktadır. Aslında 
Wittgenstein’ın göstermiş olduğu gibi, dilin, toplum tarafından paylaşılan ve 
toplum içinde öğrenilen bir “aletler” (tools) koleksiyonu olduğunu ve hepimizin 
büyük bir dil oyununun parçası olduğunu unutmamalıyız. Dilin sosyolojik 
yapısını kavradıktan sonra, terörün tanımıyla ilgili cümlelerimizi şu şekilde 
düzeltebiliriz: “İnsanlar terör kelimesiyle genelde şunu kastetmektedirler….”, 
“FBI’ın tanımına göre teröristler ….  Bu şekildeki ifadeler, terörün tanımlarının 
masum olmadığını, bu tanımların belli çıkarlar ve ideolojiler ile bağlantılı 

olduğunu  fark etmemizi sağlayacaktır. Foucault’un dediği gibi “Doğrunun 
güç vasıtasıyla üretimi ile karşı karşıyayız”. Gücün bir vasıta olarak kullanılma 
yollarından biri de dilin nasıl kullanılması gerektiğinin dikte edilmesidir. Kriz 
aynı şekilde devam eder ve Keşmir halkı direnişten öteye geçip söz hakkı elde 
edemezse Keşmir krizinin çözümü uzak bir ihtimal söz konusudur.

“Terör” kavramı ilk kez 1789 Fransız Devrimi sırasında gündeme gelmiştir. Bizim 
günlük kullanımımızın aksine, burada Jakobenler tarafından kullanılan “terör” 
kavramı pozitif bir anlam taşıyordu, çünkü Jakobenler ortaya koydukları 
“terör” denen şiddet içeren eylemleri, barış dolu bir ortama erişmek için 
gerekli görüyorlardı. Günümüzde ise “terör”, hepimizin çok iyi bildiği gibi, 
negatif bir anlam taşımaktadır.”Terör”ün bu negatif anlamından dolayı 
herkes mücadele içinde olduğu rakiplerini “terörist” olarak nitelendirmeye 
çalışmaktadır. Bu durum ise bir kişinin, kimine göre “özgürlük savaşçısı” 
olarak, kimine göre de “terörist” olarak algılanmasına sebep olmaktadır.

FBI terörü şöyle tanımlamaktadır: “Terör, siyasal yahut toplumsal bir takım 
amaçlar uğruna, bir hükümeti, sivil nüfusun tamamını ya da bir bölümünü, 
sindirmek yahut zorlamak için, bir kişi ya da mülke karşı gücün ve şiddetin 
kanun dışı kullanımıdır.” FBI’ın tanımında “masum insanlar” yerine “sivil 
nüfus” teriminin kullanılması, yahut hükümete (devlete) karşı yürütülen 
faaliyetlerin üzerinde durulması FBI’ın konumu ile alakalıdır. Tarihsel olarak 
terör kavramı ilk kez Fransız Devrimi’nde, devletin uyguladığı terörü belirtmek 
için kullanılmıştır. Diğer yandan, 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başına ait 
Hague Antlaşmaları ve 1949’da imzalanmış olan Cenevre Antlaşmaları gibi 
uluslararası antlaşmalar devletlerin de suç içeren faaliyetlere karışabileceğini 
göstermektedir. Şu halde, terör, kullanıcılarının kimliklerinden değil 
metotlarının ve kurbanlarının doğasından doğan ahlaki bir sorundur. Sivillere 
saldırmak etik açıdan kötü kabul edilir, çünkü ordular güçlü silahlar ve 
toplar ile donanmışken, siviller onlara ancak zayıf ve çıplak elleriyle karşılık 
verebilirler. Ancak, diğer bir yandan da, yüksek teknoloji ile donanmış ordulara 
karşı savaşan pek çok asker veya militan da aslında, orduların karşısındaki 
sivillerden pek de farklı durumda sayılmazlar, çünkü onlar da gelişmiş 
bombardıman uçakları karşısında aynı güçsüz ve umutsuz durumdadırlar. 
Habermas, bu asimetrinin ortaya çıkardığı ahlaki soruna şu şekilde dikkat
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çekmiştir: “Ancak, elektronik olarak kontrol edilen tasarım harikası ve çok 
amaçlı kullanıma uygun füze kümelerinin havadaki yok edici gücü ile karadaki 
Kalaşnikoflar ile donanmış ilkel sakallı savaşçı kümelerinin asimetrisi ahlaken 
tiksindirici bir görüntü olarak öylece durmaktadır.” 

“Terör” kavramının retorik olarak kullanımının en ilginç örneklerinden biri 
Amerikalıların Afgan mücahitlere karşı tavrında görünmüştür. Amerika Afgan 
mücahitleri “kutsal savaşçılar” olarak ilan etmiş ve onlara Sovyet işgaline 
karşı verdikleri savaşta yardım etmiştir. Taliban’ın saldırıları Amerika’yı hedef 
almaya başladığında ise “kutsal savaşçılar” “teröristler”e dönüştüler ve 
“teröre karşı savaş”ın da ilk hedefleri haline geldiler.

Her şiddet eylemi taraflar arasında diyaloğun kurulmasını daha da 
güçleştirmekte; her sivil yahut masum insanın ölümü, ulusların, yahut 
kurbanların kabilelerinin üyelerinin intikam duygusunu körüklemekte ve 
böylece zincirleme şekilde intikamcı reaksiyonlar şiddet dalgalarına sebep 
olmaktadır. Derrida, dünyadaki her “terörist” faaliyetin, kendisinkinden daha 
önce devlet tarafından gerçekleştirilmiş olan bir “terörizm”e  -terörizmden 
farklı isimler alan ve inanılırlığı az ya da çok olan meşrulaştırmaların altına 
gizlenmiş bir terörizme- nefsi müdafaa olarak karşılık verdiğini iddia ettiğini 
söyler Lafın özü; terörün anlamı,İktidar tacını kimin giydiğine bağlıdır.
 
Teröre dair retorik yalnızca gücün dilini bilir. Kendilerini dayanılmaz 
adaletsizliklerin kurbanı ve kendilerine baskı yapanları da kabul edilebilir 
tavizler ile anlaşmaya varmaya isteksiz görenler ise, şiddete daha çok 
şiddet ile cevap vermeye kalkarlar.” İntihar eylemcilerinin arasında yapılan 
bir araştırma, bu eylemcilerinin birçoğunun savaşta yakın bir akrabalarını 
yahut sevdikleri bir kişiyi kaybettiğini göstermektedir. Bu araştırma, Dünya 
barışının her şiddet eylemi sonucunda -bu eylemler zincirleme intikam hissi 
uyandırdığından- daha da çok tehlikeye girdiğini doğrulamaktadır.

“Terör” kavramının retorik olarak kullanılmasının, bu retoriği kullananlar 
açısından zararlı olabilecek bir sonucu ise, birbirinden farklı hatta birbirine 
düşman olan grupların şiddet eylemleri çevresinde birleşmelerinin, ortak 
koalisyonlar kurmalarının kolaylaştırılmasıdır. 

“CİHAD” KAVRAMININ RETORİK OLARAK KULLANILMASI
Hiç şüphesiz “terör” kavramı gibi İslam dinine ait pek çok kavram da -özellikle 
de “cihad”-  retorik olarak kullanılmıştır. Fakat Müslümanlara göre, Kurani 
kavramların ontolojik statüleri ile insanlar tarafından üretilmiş kavramların 
ontolojik konumları arasında önemli bir fark vardır.  “Terör” kavramının 
anlamını ancak sosyolojik araştırmayla saptamaya çalışabiliriz. Sosyolojik ve 
tarihi bir araştırma yapmak ve siyaset-toplum ilişkilerini tespit etmek, İslami 
terminolojinin nasıl kullanıldığını anlamak için de bir zorunluluktur. Fakat 
İslami kavramlar, “terör”den farklı olarak, kendisinden bu kavramların “gerçek 
anlamlarının” öğrenilebileceği bir metinde -Kuran’da-  kullanılmıştır. İslam’a 
göre Kuran, Allah’ın insanlarla ilişki kurduğu metindir ve Hz. Muhammed’in 
(sav) en temel görevi de bu mesajı insanlara iletmektir. Kuran, kaynağı 
Allah olduğu için insan-üstüdür; ancak dili, harfleri ve cümleleri ile insanlar 
içindir. O’nun, bu insan-üstü boyutu, dini terimlerin “gerçek anlamları” 
için bir güvencedir. O’nun insanlar için olması ise bu “gerçek anlamların” 
anlaşılması için tutarlı bir yaklaşım geliştirilmesini zaruri kılar. Ancak, insani 
olan yorumların Tanrısal vahiy gibi garanti altında olmadığı unutulmadan bu 
konudaki çalışmalar yapılmalıdır.

İnsani menfaatler, yanlış anlamalar, eski geleneklerin tesiri ve politik 
ihtiyaçlar Kuran’ın yanlış anlaşılmasına, anlamının kaydırılmasına veya diğer 
dinselleştirilmiş kaynakların (mevzu hadisler, İsrailiyat veya fetvalar) önüne 
geçirilmesine sebep olmuşsa da; Kuran, “gerçek anlamları” taşıyan kitap 
olarak varlığını sürdürmektedir.

Hasan Sabbah ve Haşhaşiler (12.-13. yüzyıllar) dini terminolojinin siyasal 
çıkarlar için retorikleşmesinin ünlü bir örneğidirler. Yakın dönemde de dinsel 
kavramların retorikleşmesinin birçok örneği görüldü. 1991’deki Körfez Savaşı 
sırasında Saddam Hüseyin’e karşı Amerika’nın başını çektiği koalisyona 
katılan Müslüman ülkelerin liderleri, bu davranışlarını meşrulaştırmak için din 
adamlarından fetva almışlardır. Diğer yandan, Usame bin Ladin, Müslüman 
din adamlarının fetvaları ile yapılan Körfez Savaşı’nı, Amerika’ya karşı verdiği 
mücadelenin (cihadın) nedenlerinden biri olarak göstermiştir. Bu olaylar 
“cihad”ın ve diğer İslami kavramların  retorik olarak kullanıldığı sayısız 
örnekten sadece birkaçıdır. Aslında Ortadoğu’da İslami meşrulaştırmalar 
kullanılmadan bir savaşın açılması, bir mücadelenin verilmesi çok zordur. 
Bunun sebebi, İslam’ın kabulünden günümüze kadar İslam dininin kesintisiz 
olarak bu bölge kültürünün en önemli unsuru olmasıdır. Savaş söz konusu 
olunca, en seküler olanlar bile kendilerine halk desteği oluşturabilmek için 
dinsel kavramları retorik olarak kullanmışlardır. David Rapoport, Saddam 
Hüseyin’in kökten-dincilere karşı savaşan seküler bir lider olmasına rağmen, 
Irak halkını mobilize etmek gerekince “cihad”ı nasıl kullandığını şöyle 
anlatmaktadır: “Suudi Arabistan’ın kutsal yerlerini şeytandan ve işgalden 
kurtarmak, kafiri (Batılılar) bu topraklardan çıkartabilmek için cihad çağrısı 
yapmıştı. Hüseyin’in Mekke’deki mescidi öperkenki gömleksiz halini gösteren 
bir renkli fotoğraf, İslam’ın en kutsal mescidinde asker kıyafeti içinde namaz 
kılarken  gösteren bir başkası ile birlikte konuşmasının okunduğu sırada 
arka fonda yer değiştiriyordu. Krizin başladığı 1990 Ağustos’undan beri 
kullandığı dilde dini referanslar yoğunluk kazandı. Bu olgular pek çok ironi 
barındırmaktadır: Hüseyin’in Hıristiyanlar tarafından kurulmuş olan partisi 
Irak’ı seküler bir devlet haline getirmek için ciddi uğraşlar vermişti ve de 
Hüseyin bu konuşmaları yaptığı sırada İslamcı kökten-dincilere karşı oldukça 
yüksek maliyetli bir savaştan henüz yeni çıkmıştı.”
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KUR’AN ve AHLAK SAVAŞI
Kuran’ın savaşa yaklaşımının etik açıdan kabul edilir olup olmadığı hakkında 
pek çok tartışma yapılmaktadır. “Öteki”ne karşı -barış durumu dışındaki 
yaklaşımlar- birazdan da göstereceğimiz gibi dört farklı şekilde olabilir. 
Kuran’ın yaklaşımının kabul edilebilir olmadığını savunan bir kişi, diğer 
alternatiflerden hangisinin daha doğru olduğunu göstermelidir. Kuran’ın 
savaş karşısındaki tavrının -tarih boyunca yaşamış tüm Müslümanlarınkinin 
değil- etik açıdan kabul edilebilir ve sağduyuya en uygun yaklaşım olduğu 
kanaatindeyiz. Bahsettiğimiz dört farklı yaklaşım şöyledir:

1-Rasyonel veya makul bir sebep olmaksızın savaşmak: Bu durum, daha önce 
gösterdiğimiz gibi Kuran’a aykırıdır. Tarihte, Thugslar, bu davranış tarzına 
uygun bir örnek teşkil ederler. Onlar, tanrıça Kali’ye adak  olarak yakaladıkları, 
yakınlarından geçen birçok masumu öldürdüler. Thugsların varlıklarını 
sürdürdükleri 1200 yıl boyunca bir milyon kadar insanı öldürdükleri 
zannedilmektedir. 

2-Rasyonel sebepler için savaşmak: Genelde ekonomik çıkarlar gibi rasyonel 
sebeplerin savaşların en önemli nedenini oluşturduklarında şüphe yoktur. 
Rasyonel sebepler için savaşanlar, adalet veya adaletsizlik kaygılarını bir 
yana bırakarak, esas amaç olarak güç kazanmak ve kazanılan gücü elde 
tutabilmek için savaşmışlardır. Tarih boyunca bu yaklaşım, yaygın olarak 
uygulanmış olmasına rağmen, genelde felsefi açıdan onaylanmamıştır. 
Machiavelli bu tip bir yaklaşımı açıkça destekleyerek ünlü olmuştur ve ondan 
sonra da birçok felsefi yaklaşımda benzer fikirler ifade edilmiştir (örneğin 
Sosyal Darwinizm’de). Kuran’ın yalnızca saldırı karşılığında savaşma izni veren 
ayetleri ( 22-Hac-39 gibi) bu yaklaşıma onay vermez. Ancak şimdiye kadar 
incelediğimiz örneklerde görüldüğü gibi, dinin siyasi amaçlar için kullanılması 
sonucunda Kuran’ın otoritesi, fakihlerin, nasih-mensuh iddialarını ve mevzu 
hadisleri kullandıkları yorumlarıyla aşılmıştır.Halkın savaşa teşvik edildiği 
birçok durumda hep çıkara dayalı rasyonel sebepler, dinsel retorikle örtülmüş 
ve savaşın makul sebeplere dayandığı savunulmuştur.

3-Her şartta pasivizm: Her şartta pasivizm: Kuran, mutlak bir pasivizme karşı 
olmakla beraber bağışlamayı cezalandırmaya üstün tutar. Bunu aşağıda 
alıntılanan ayetlere bakarak anlayabiliriz:

İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen, en güzel olan bir tarzda kötülüğü uzaklaştır; o 
zaman, görürsün ki seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki 
sıcak bir dost oluvermiştir. 41- Fussilet, 34

Kim sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz bu, azme değer işlerdendir. 42- Şura, 43

Kuran bağışlamayı üstün tutar, fakat her durumda pasif kalmayı onaylamaz. 
Bireysel olarak uygulanan -Gandi örneğinde olduğu gibi- veya küçük 
bir topluluğun uyguladığı pasiflik ile, bir toplumun toptan yok edilmeye 
çalışıldığı sırada uygulanan pasiflik farklı perspektiflerden ele alınmalıdır. 
Müslümanlar, saldırıya uğradıklarında ve yok edilmek istendiklerinde savaşa 
çağrılmışlardır. Mutlak pasivizm, saldırganların azgınlığını arttıracaktır ve 
çocukların, kadınların ve yaşlıların öldürülmesine izin verilmesi anlamına 
da gelir. Bu yüzden böyle bir pasivizm hem sağduyuya aykırıdır, hem de etik 
açıdan da sorunludur.

4-Makul sebepler için savaşmak: Kuran ayetleri makul bir sebebin varlığı 
durumunda savaşa izin vermiştir ve bu makul sebep saldırıya uğramaktır. 
(Müslüman olmayan herkese karşı savaşı meşru görenler, makul neden 
arayışını anlamsızlaştırmışlar ve böylece istediklerine savaş açma konusunda 
özgürlüğe kavuşmuşlardır.) Kuran’ın saldırıya bağlı olarak savaş açma tavrı 
etik açıdan, yukarıda sayılan mevcut şıklar içinde, sağduyuya en uygun ve en 
tutarlı olandır. Uluslararası hukukta dahi meşru-müdafaa insanların en doğal 
hakları arasında sayılır. Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51. maddesine göre 
saldırıya uğrayanların meşru-müdafaa hakkı vardır. 

Kuran’da, savaş sırasında olsa bile, neden insanların öldürülebileceğine dair 
ifadelerin geçtiğini merak edenler olmuştur. Gerçekçi bir dinin, savaş gibi 
istenmeyen fakat kimi zaman kaçınılamayan bir durumla ilgili açıklamalar 
yapması çok önemlidir. İslam öldürmeyi yasaklamıştır; dolayısıyla eğer 
Kuran’da savaş, öldürmenin serbest bırakıldığı istisnai bir durum olarak 
gösterilmeseydi, o zaman İslam’ın mutlak bir pasivizmi desteklediği sonucuna 
varılabilirdi.

Kuran’da, savaşın, önce karşı tarafın saldırması  şartına bağlanmasının 
dışında da, “savaş” konusunu ilgilendiren önemli hususlar vardır. Bunların en 
önemlilerinden biri Kuran’da Hz. Muhammed(sav) dışında kararlarına vahiy 
ile onay verilen hiçbir insanın bulunmadığının bilinmesidir. Bu yüzden, hiçbir 
insan diğerlerinden epistemolojik olarak farklı bir konumda olduğunu iddia 
ederek savaş açılması ile ilgili kararlarının tartışılmaz olduğunu savunamaz. 
Tarih içinde farklı dinlerden pek çok dini otorite, toplumun geri kalanından 
farklı bir epistemolojik durumda olduklarını iddia etmişlerdir. Örneğin 
Kilise, Kutsal Ruh’un (Cebrail) koruması altında olduğunu söyleyerek, kendi 
epistemolojik konumunun halktan farklı olduğunu ileri sürmüş ve tüm karar 
ve görüşlerinin doğruluğunu böylelikle temellendirmeye çalışmıştır. 

Savaş ahlakı açısından savaşın başlatılma şartlarının yanı sıra, savaşın 
nasıl sürdürüleceği  (jus in bello) de önemlidir. Bir savaş makul nedenlerle 
başlatılmasına rağmen savaş içinde haksız eylemlerde bulunulabileceği gibi, 
bir savaş makul olmayan nedenlerle başlatılmasına rağmen adil bir şekilde 
sürdürülebilir. Kuran’ın şu ayeti, savaşın sürdürülme şekline dikkat edilmesi 
konusunda göz önünde bulundurulmalıdır:
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Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda savaşın, ancak aşırı gitmeyin. Elbette 
Allah aşırı gidenleri sevmez. 2-Bakara, 190

Görüldüğü gibi Kuran savaş başlatanlara karşı savaşma izni verirken, 
savaş başladıktan sonra her yolun mübah olduğunu söylemez, aksine 
savaş sırasında da aşırı  gidilmemesini öğütler. Her savaş yeni bir fenomen 
oluşturmaktadır. Eski savaş araçlarıyla yeni savaş araçlarının farklılığı da 
savaşın nasıl sürdürüleceği tartışmasını güçleştirmektedir. Kuran’ın savaşın 
sürdürülmesiyle ilgili belli ana prensipler dışında detaylar vermemesi, 
dönemin şartlarına uygun metotlar geliştirme esnekliği verir. “İslam ve savaş” 
konusunu karşılaştırmalı ahlak çalışmaları açısından ele alan John Kelsay’in 
de söylediği gibi: “Modern savaşın nasıl sürdürülmesi gerektiğine dair şartlara 
İslam dünyasının yaptığı katkı halen gelişme halindedir.

Kuran’da savaşın başlatılması ve sürdürülmesi ile ilgili prensipler olduğu 
gibi, karşı tarafın barış istemesi durumunda savaşın devam ettirilmemesi de 
söylenir. Bu konuyla ilgili iki ayet şöyledir:

Eğer onlar barışa eğilim gösterirlerse, sen de ona eğilim göster ve Allah’a 
tevekkül et. 8-Enfal, 61

Allah, sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp-
çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi 
sakındırmaz. Çünkü Allah adalet yapanları sever. 60-Mümtehine, 8

İslam’ın, “Hiçbir devletin makul sebepler dışında rasyonel sebepler için 
savaşma hakkı yoktur.” diyen John Rawls ile -ki savaş ahlakı üzerine 
çalışanların çoğu da aynı fikirdedir- aynı doğrultuda emirler vermiş olduğunu 
söyleyebiliriz. Ancak, İslam ile Müslümanlar arasında net bir ayrım yapmak 
zorundayız. Müslümanlar her ne kadar İslam dininin takipçileri olsalar da, 
sonuçta onların da -birçok zaman birçoğunun dini vazifelerinin önüne geçen- 
rasyonel çıkarları vardır; aslında toplumu çoğu zaman mobilize eden siyasal 
elitin çıkarları olmuştur.  

Savaşın nedeni rasyonel sebepler olduğu birçok durumda da fakihler, 
müftüler savaşların dini nedenler için gerekli olduğunu bildiren fetvalar 
vermişlerdir. Bu fetvaları almak önemliydi, çünkü böylelikle savaşacak halkın 
gözünde savaşı meşrulaştırıyorlardı ve ayrıca insanları mobilize etmek için 
İslam’ın ontolojisinden ve eskatolojisinden de yararlanıyorlardı. İslam’ın 
ontoloji ve  eskatolojisine göre herşeyi yaratan, herşeye gücü yeten bir İlah 
vardır; İlah, bu dünyadan sonra ahirette ebedi bir yaşam hazırlamıştır ve de 
herkesin ahiretteki yaşantısındaki yerini bu dünyada yaptıkları belirleyecektir. 
İslam’a göre Allah adına yapılan savaşta ölen şehitler ahirette cennet ile 
müjdelenmiştir. Sonuç olarak İslam, dünyevi çıkarlar üzerine kurulmuş 
hedeflerin üstesinden gelecek aşkın hedefleri ontolojisi ve eskatolojisinde 
barındırmaktadır. 

İslami inanışa göre, şehitler kısa dünyevi hayatlarını feda ederek mükemmel 
bir ebedi yaşama sahip olma olanağı kazanırlar. Kendi güç hesapları için 
savaş yapmak isteyenler, bu ontoloji ve eskatolojiyi kullanarak kitleleri 
savaş için mobilize etmeye çalışmışlardır. Sonuç olarak, cihad bir ikna etme 
mekanizması olarak kullanılmıştır ve cihadın bir retorik olarak kullanıldığını 
söyleme sebebimiz de budur.

TERÖR VE CİHAD KAVRAMLARININ RETOTİK KULLANIMININ
GÜNÜMÜZE YANSIMASI
Terör ve Cihad kavramlarının küresel siyasi elitin rasyonel amaçlarına hizmet 
etmek maksadıyla birlikte kullanılması, 11 Eylül olayından beri dünyada 
yürütülen karşı İslam algısının oluşması için ortaya konmuş küresel bir 
projedir. İnsanlığın medeniyet krizi, medeniyetlerin çatışma ve gerilme 
yaşaması ve insanlığın tüm modern tıkanmalarına karşı tek canlı fikrin islam 
oluşu batıyı daha çok krize ve saldırganlığa iten durumdur. Batı İslamın batıda 
ve tüm dünyada insanların kendi iradeleriyle seçmeleri neticesinde hızla 
yayılması ve insanlığın geleceğini dizayn edecek yegane düşüncenin islam 
oluşu, bir yönüyle batıyı kendi toplumsal hafızasına müdehaleye yöneltmiş 
ve yeni bir küresel adım olarak “Terör ve Cihad” “terror ve İslam” bir birleşik 
kavram olarak küresel iktidar diline dönüştürülmüştür. 

Bu durum karşısında insanlığın en büyük kırılması ise Müslüman düşünürlerin, 
alim ve fakihlerin bu kadar uzun zamandır. Cihad, terör, modern sorunlar ve 
medeniyet krizlerine yönelik bir bilgi üretememesi ve daha derin bir kriz 
olarak tüm yaşanan sorunların ana sebibinin islam dünasının siyasi birlik 
krizi içinde olduğunun apaçık görülmesine rağmen bu konuda sistematik 
suskunluk göstermesidir. 

Bilgi, ahlak, kültür ve Siyaset üretmedeki bu suskunluk geldiğini hissettiğimiz 
büyük dalganın hızını artırmaktadır. İslama karşı oluşturulan küresel iktidarın 
sosyolojik ve siyasi iktidarının dolayısıyla kuresel terror medeniyetinin 
tek çözümü İslam Dünyasının siyasi, kültürel ve iktisadi bir birlik ve dil 
oluşturmasıdır.

Kaynakça :
1.Caner Taslaman, Terör ve cihadın retoriği
2.Abdullah Azzam, Cihad Dersleri
3.Civelek, Mehmet Ali. Küreselle!me ve Terör, Saldırganlık Gerçe”i,
   (Ütopya Yayınevi, 2001)
4.Bekir Karlı!a, Cihad ve Terör, (Karizma, Mart, 2002)
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Bir ülkede, ekonomik büyümenin nüfusun sadece küçük bir kısmına 
yaradığını, çoğunluk için ise giderek daha ümitsizleşen şartlara yol açtığını 
biliyoruz artık. Bu etki, sistemi yönlendiren büyük büyük sanayicilerin, özel bir 
statüye sahip olmaları gerektiği inancı tarafından körüklenmektedir. Kişiler 
açgözlülüklerinden dolayı ödüllendirildikçe, açgözlülük baştan çıkarıcı bir hal 
alır.

Dünya kaynaklarının oburca kullanımı kutsanmakta, meşrulaştırılmakta, 
ahlakileştirilmekte iken çocuklarımıza dengesiz hayatlar süren insanları 
örnek almalarını öğrettiğimiz ve nüfusun büyük bir kısmını seçkin bir azınlığa 
köle olarak tanıttığımız sürece bela arıyoruz demektir. Ve bela bizi bulur.

Bugün dünya üzerinde toplumların, milletlerin ekonomik oyunlar ile nasıl 
köleleştirildiğini örnek bir vaka üzerinden anlatacağım.

SUUDİ ARABİSTAN - ABD
Mısır ile Suriye, 6 Ekim 1973 günü, en kutsal Yahudi bayramı olan Yom Kippur’da 
İsrail’e karşı eş zamanlı bir saldırı başlattı. Bu, Arap-İsrail savaşlarının 
dördüncüsü ve en yıkıcısı, aynı zamanda dünya üzerinde diğerlerine kıyasla 
en büyük etki oluşturacak olan Ekim Savaşı’nın da başlangıcıydı. Mısır 
başkanı Enver Sedat, Suudi Arabistan Kralı Faysal’a, İsrail ile suç ortaklığı 
yaptığına inandığı ABD’ye misilleme olarak, kendisinin “petrol silahı” olarak 
adlandırıldığı gücü kullanması konusunda baskı yaptı. 16 Ekim’de İran ve 
Suudi Arabistan’ın da katıldığı beş körfez ülkesi, petrolün liste fiyatına %70 
zam yaptıklarını duyurdu. “Akabinde gelen petrol ambargosu” 

Ambargonun sona ermesinden neredeyse hemen sonra Washington, 
Suudiler ile müzakerelere başlayarak onlara petrodolarlar ve en önemlisi, 
bir daha petrol ambargosu olmayacağına dair güvence karşılığında, teknik 
destek, askeri teçhizat, eğitim ve ülkelerin 20. yüzyıla taşımak için fırsat 
önerdi. Müzakereler olağandışı bir kuruluşun oluşturulmasına neden oldu. 
Birleşik Devletler-Suudi Arabistan Ortak Ekonomik Komisyonu (JECOR) olarak 
bilinen kuruluş, geleneksel dış yardım programlarının tam tersi olan yepyeni 
bir kavram içeriyordu: Suudi Arabistan’ı imar edecek Amerikan şirketlerine iş 
verilmesi için Suudi parasını kullanmak. 

Her ne kadar genel yönetim ve finansal sorumluluk ABD Hazine Bakanlığı’na 
devredilmiş olsa da, bu komisyon son derece bağımsızdı. Sonunda 25 yıldan 
fazla bir süre içinde, meclis kontrolünün neredeyse tamamen dışında kalarak 
milyarlarca dolar harcayacaktı. 

ABD’nin Suudi Arabistan’a karşı yaklaşımı diğer ülkelere olduğu gibi 
ödeyemeyeceği borç yükü altına sokmak türünden değildi. Onun yerine 
petrodolarların büyük kısmının ABD’ye geri dönmesini sağlamaktı. Süreç 
içinde Suudi Arabistan oltaya takılacak, ekonomisi gittikçe ABD ekonomisine 
bağımlı bir hale gelecek, Batılılaşarak ABD sistemine karşı daha anlayışlı ve 
entegre hale gelecekti. 
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ABD bu süreci şöyle planladı: Ham petrolü ihraç edebilir mamul ürüne 
çevirmeye odaklı bir endüstriyel sektör oluşturmak için para tahsis edilecekti. 
Çölün ortasında büyük petro-kimya tesisleri ve onların etrafında da devasa 
sanayi siteleri elektrik üretim kapasitesinin, enerji nakil ve dağıtım hatlarının, 
otoyolların, boru hatlarının, iletişim ağlarının, ulaşım sistemlerinin, yeni 
havaalanlarının, gelişmiş limanların, bunlara yönelik hizmet endüstrisinin ve 
tüm çarkların dönmesi için elzem olan altyapının inşasını planladı.

Bu planın dünyanın geri kalan kısmında da işlerin nasıl yapılacağına dair 
bir model oluşturacağı hakkında Amerikan Üst Aklının beklentisi yüksekti. 
Dünyayı gezen Suudiler, ABD’den ve yaptıklarında övgüyle bahsedecek, 
birçok ülke liderini Amerika’nın Suudi Arabistan’da başardığı mucizelere 
tanıklık etmeleri için Suudi Arabistan’a davet edecekti ki, o liderler sonra kendi 
ülkeleri için benzer planlar yapmalarına yardım etmeleri için ABD’ye gidecek 
ve ABD onları finanse etmek üzere Dünya Bankası kredileri ya da başka borç 
yükleme yöntemleri ayarlayacaktı. 

Suudi Arabistan’ı giderek ABD’ye daha bağımlı hale getirmek için başka 
yöntemler de kullanıldı. Yeni geliştirilecek projelerin hemen hepsinin sürekli 
güncelleme ve bakıma ihtiyacı olacaktı ve o kadar yüksek teknolojiyle 
gerçekleştirileceklerdi ki, bakım ve modernizasyon ihtiyaçlarını ancak o 
projeleri geliştiren firmalar karşılayabilecekti.

Ayrıca Suudi Arabistan petrodolarlarını ABD devlet tahvili almak için 
kullanacak, karşılığında ise bu tahvillerden elde edilecek faiz geliri ABD Hazine 
Bakanlığı’nca Suudi Arabistan’ın bir Orta çağ toplumu olmaktan çıkıp, modern 
ve sanayileşmiş dünyaya adım atmasını sağlamaya yönelik kullanılacaktı. 
Başka bir deyişle, krallığın petrol gelirlerinin milyarlarca dolara varan bileşik 
faizi, Suudi Arabistan’ı modern bir endüstriyel güce çevirmek için ABD 
firmalarına ödenecekti. 

ABD ve onun üst akıl olarak nitelendirdiği kimseler bunları ekonomik 
operasyonlar olarak nitelendirmektedir. Bu operasyonların “ Küresel 
İmparatorluk” a hizmet ettiğini söylemektedirler.
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ANA HATLARIYLA KOSOVA SEÇİMLERİ
17 Şubat 2008 tarihinde tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş ve 110’dan fazla ülke 
tarafından tanınmış olan Kosova, erken genel seçimle yeniden gündeme 
geldi.

Kosova’nın önceki başbakanı RamushHaradinaj, 1998-1999 yılları arasında 
yaşanan Kosova Savaşı ve sonrasında işlenen suçları araştırmak üzere 
Hollanda’nın Lahey kentinde kurulan Kosova Savaş Suçları Özel Mahkemesi 
tarafından soruşturmaya çağırılması nedeniyle 19 Temmuz 2019’da istifa 
etti. Bunun üzerine Kosova Meclisi, 22 Ağustos’ta yaptığı oylamada oy 
çokluğu ile meclisin feshedilmesini ve erken seçime gidilmesini kararlaştırdı. 
Cumhurbaşkanı HashimThaçi de 26 Ağustos’ta bu kararnameyi onayladı ve 
seçimin tarihini 6 Ekim 2019 Pazar günü olarak belirledi.

6 Ekim’de gerçekleştirilen seçimlerden Kendin Karar Al Hareketi %25,49 oy 
oranı ile birinci olarak çıktı. Bu grubu %24,82 oy oranı ile Kosova Demokratik 
Birliği takip etti. Uzun süredir ülke siyasetinde önemli bir konuma sahip olan 
Kosova Demokratik Partisi ise %21,24 oy oranı ile üçüncü oldu.

Önümüzdeki günlerde Kendin Karar Al Hareketi Genel Başkanı AlbinKurti 
önderliğinde Kendin Karar Al Hareketi ile Kosova Demokratik Birliği arasında 
bir koalisyon hükümeti kurulması bekleniyor.

SEÇİM SÜRECİ
6 Ekim 2019 seçimleri Kosova’nın yedinci seçimi ve dördüncü erken seçimidir.
Partiler ve ittifaklar seçim öncesinde genellikle ülkenin mevcut sınırlarla 
AB’ye entegrasyonu, hukukun üstünlüğü, yolsuzluk ve organize suçlarla 
mücadele, ekonomik kalkınma ve istihdam, özellikle gençlerin ülkeden göç 
etme eğilimini durdurma gibi vaatlerde bulundu.

Oy kullanma işlemi 6 Ekim 2019’da yerel saatle saat 07.00’de başladı ve 
19.00’da sona erdi. Kosova Merkez Seçim Komisyonu’nun verilerine göre 
ülkede 1.937.869 seçmen bulunurken bu seçmenlerin %43,2’si oy kullandı. 
Yurt dışındaki Kosovalı gurbetçi nüfusunun çok fazla olması nedeniyle 
seçmen sayısının ülke nüfusundan daha fazla olması gibi garip  bir durum 
ortaya çıktı.

Ülke genelinde 2.547 sandıkta ve 895 seçim merkezinde oy işlemi 
gerçekleştirildi. Ayrıca içlerinde AB temsilcilerinin de bulunduğu 50.000’e 
yakın görevli de seçimlerde görev aldı.

Oy verme işlemleri devam ederken Sırbistan’da bulunan seçmenlerin oy 
kullandıkları zarfların sayılması sırasında bu zarflardan gaz çıkması ve bazı 
seçim görevlilerinin bu sebeple hastaneye kaldırılması da dikkat çekti.

Oylardan 796.380 kadarı geçerli kabul edilirken 40.732’si ise geçersiz sayıldı. 
Seçimde 20 siyasi parti ve   4 seçim öncesi ittifaktan 1.067 milletvekili adayı, 
120 delege kapasiteli parlamentoya dahil olmak için yarıştılar. Ayrıca 5 parti 
ve ittifak, seçim barajı oranı olan %5’i aşmayı başardı. Bazı AB temsilcileri 
seçimin “iyi ve şeffaf” geçtiği yorumunda bulundu.

Başbakanlık makamı için yarışan isimler şu şekildedir: AAK-PSD %100 
koalisyonu adayı RamushHaradinaj, Sosyal Demokratik Girişimcilik-Yeni 
Kosova İttifakı-Adalet Partisi koalisyonunun adayı FatmirLimaj, Kendin Karar 
Al Hareketi’nin adayı AlbinKurti, Kosova Demokratik Birliği adayı Vjosa Osmani

KOSOVA
GENEL SEÇİMLERİ
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ve Kosova Demokratik Partisi adayı Kadir Veseli. Osmani, ülke tarihindeki ilk 
kadın başbakan adayı olma özelliğine sahip.

Seçim maratonunu Kendin İçin Karar Al Hareketi %25,49 oy oranı ile birinci 
olarak tamamlarken Kosova Demokratik Birliği %24,82 oy oranı ile ikinci 
oldu. Kosova Türklerinin tek temsilcisi olarak bilinen Kosova Türk Demokratik 
Partisi’nin oy oranı ise %0,83’te kaldı. 

Gelecek haftalarda Kendin İçin Karar Al Hareketi ve Kosova Demokratik 
Birliği(LDK) arasında bir koalisyon hükumeti oluşturulması beklenmektedir. 
Böylece bu iki siyasi grup, 120 milletvekili kapasiteli Kosova Meclisi’nin en az 
60 koltuğuna sahip olacaklar.

Oy dağılımı istatistikleri ise şu şekildedir:

PARTİ/İTTİFAK   OY ORANI OY MİKTARI
Kendin Karar Al Hareketi  %25,49 203.052
Kosova Demokratik Birliği  %24,82 197.702
Kosova Demokratik Partisi  %21,24 169.211
AAK-PSD %100 Kosova Koalisyonu %11,57 92.149
Sırp Listesi    %6,61 52.620
Sosyal Demokratik Girişimcilik-
Yeni Kosova İttifakı-Adalet Partisi  %4,96 39.495
Diğer    %5,32 42.247

OLMASI BEKLENEN MUHTEMEL SONUÇ
Bilindiği üzere Kosova, daha çiçeği burnunda ve devletleşme sürecini 
tamamlayamamış bir ülkedir. Doğal olarak bazı problemlere sahiptir. Bu 
problemlerden en önemlileri daha çok emniyet, siyaset ve refah alanındadır. 
Siyasi gruplar da bu gerçeği fark etmişler ve seçim propagandalarında 
ve vaatlerinde bu alanlar ekseninde hareket etmişlerdir. Halk ise tercihini 

yapmıştır. Dışardan bakıldığı zaman ise ana problem Sırbistan ile Kosova 
arasındaki bağımsızlık problemidir. Zira Kosova, 2008’de bağımsızlığını ilan 
ettiği zaman Sırbistan’ın bir bölgesi konumunda idi. Ancak Sırbistan hiçbir 
zaman Kosova’yı tanıma veya bu ülkeye müsamaha gösterme yoluna girmedi.

Ulusal Demokratik Enstitüsü(NDI)’nün Mart 2019’da gerçekleştirdiği bir anket, 
Kosova halkının en büyük probleminin işsizlik ve yolsuzluk olduğunu ortaya 
koydu. Bazı kaynaklar da halkın üçte birinden fazlasının işsiz olduğunu iddia 
ediyor. Bunlardan başka Kosova halkının Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz 
seyahat hakkı, sağlık hizmetlerinin kalitesi, eğitim, temiz suya erişim gibi 
taleplerinin olduğu; Sırbistan’la ilişkileri çok da önemsemediği belirtilmekte.
Yine birtakım kaynaklar Kosova’nın yaklaşık %40’ının kanalizasyona 
sahipolmadığını iddia ediyor.

Her ne kadar böyle olsa da Sırbistan ile olan sorunun çözülmesi Kosova 
yönetimi için zorunlu görünüyor. Çünkü bu durum hem Kosova’nın belli başlı 
uluslararası kuruluşlara üye olmasını engellemekte hem de dışarıdan gelecek 
olan yatırımcıları etkilemektedir. İşsizliğin sebeplerinden birisi de büyük 
ihtimalle budur.

Kosova’nın geleceğine gelinirse, bunun hakkında yorum yapmak doğrusu 
biraz zordur. Çünkü Kosova’nın hem siyasi yapısı, hem de siyasi grupları uzun 
bir geçmişe sahip değildir. Önümüzdeki yıllarda Kosova’da ne olup biteceğini 
zaman gösterecektir.

Kaynakça
1)https://insamer.com/
2) https://rezultatet2019.org/
3) https://www.milligazete.com.tr/
4) https://www.trthaber.com/
5) https://www.kosovahaber.net/
6) https://www.mepanews.com/
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ABD Tek Kutuplu Bir Dünya Kurmak İstiyor

Ruhani, Azerbaycan’da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve 
Hükümet Başkanları 18. Zirvesi’nde konuştu. ABD’nin tek kutuplu bir düzen 
kurmak istediğini belirten Ruhani, gelişmekteki ülkelerin gücünün artmasının 
ABD hegemonyasına karşı bir direnç gösterisi olduğunu söyledi. Ruhani, 
askeri gücünü artıran ABD’nin dünyanın çeşitli bölgelerinde çatışmalar 
çıkardığını, bölücülük ve terörü teşvik ettiğini vurgulayarak, Bağlantısızlar 
Hareketi (NAM) ülkelerinin ABD’nin hegemonyasını önlemek için elinden 
geleni yapması gerektiğine dikkati çekti.

ABD’nin uluslararası hukuku ihlal ettiğine işaret eden Ruhani, “ABD, farklı 
ekonomik yöntemlerle kendi siyasi amaçlarına ulaşmaya çalışıyor ve bunu 
da çok küstahça yapıyor. Bu, ekonomik teröre eş değer. NAM ülkeleri, bu 
sorunların üstesinden gelmek için birlikte hareket etmelidir” diye konuştu.

Azerbaycan ABD Temsilciler Meclisinin Kararını Kınadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet 
Hacıyev, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisinin 
1915 olaylarıyla ilgili kararının hiçbir siyasi, hukuki ve tarihi dayanağının 
olmadığını belirtti. O dönemde yaşanan olayların siyasetçiler değil, tarihçiler 
tarafından araştırılması gerektiğini ifade eden Hacıyev, Ermenistan ve 
Ermeni lobisinin sözde soykırım iddialarını siyasi spekülasyon aracına 
dönüştürdüğünü kaydetti. Hacıyev, bu şekilde, Güney Kafkasya ve diğer 
bölgelerde Ermenilerce işlenen suçların örtbas edilmeye çalışıldığını 
belirterek, “Ermenistan, bu yüzden, Türkiye’nin o dönemin olaylarının ortak 
komisyon tarafından araştırılması yönündeki önerisini kabul etmiyor. Sahte 
tarih yazımı, tarihin yeniden yazılma çabaları ve bunun siyasi baskı aracı 
olarak kullanılması kabul edilemez. ABD Temsilciler Meclisinin kararını 
kınıyor, ön yargılı ve haksız buluyoruz.” ifadelerini kullandı.

AB Brexit’i 2020’ye Erteledi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Twitter hesabından bir 
mesaj paylaşarak, 27 AB ülkesinin İngiltere’nin Brexit’i erteleme talebini 
kabul ettiğini duyurdu. AB üyelerinin “esnek bir ertelemeye” onay verdiğini 
kaydeden Tusk, “AB, İngiltere’nin Brexit’i esnek bir şekilde 31 Ocak 2020’ye 
kadar erteleme talebini kabul etti.” ifadesini kullandı. Tusk, kararın yazılı bir 
süreçle resmiyet kazanacağını belirtti. Buna göre, İngiltere AB ile uzlaştığı 
ayrılık anlaşmasını 31 Ocak 2020’den önce onaylarsa, AB’den bu tarih 
öncesinde ayrılabilecek.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’da 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine 
gece düzenlenen baskınlarda “terör eylemlerine karıştıkları” iddiasıyla 15 
Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin 
bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği aktarıldı. İşgal altındaki Batı Şeria 
ve Doğu Kudüs’te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli 
iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sıradan 
hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 
Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
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Venezuela’da Muhalifler ve Hükumet Yanlıları Yine Sokakta 

Tarihinin en ağır siyasi krizinin içinden geçen Venezuela’da kendini geçici 
devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı JuanGuaido 
öncülüğündeki muhalifler ülkenin kuzeybatısındaki Zulia eyaletinde uzun 
süredir yaşanan elektrik kesintilerini protesto etmek için başkent Caracas’ta 
sokağa çıktı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya desteklerini vurgulamak 
isteyen iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) mensupları da 
her muhalif gösteride olduğu gibi alternatif yürüyüş yaptı. 

Muhalifler elektrik şirketine yürüdü, yolda hükümet destekçileri ile karşılaştı 
Muhaliflerin kentin kuzeybatısındaki Millenium bölgesinden başlattığı 
yürüyüş Venezuela’nın devlet elektrik dağıtım şirketi Corpoelec’in kentteki 
merkezinde son buldu. Güvenlik güçleri protestocuların şirket merkezine 
girmesine izin vermedi.

Bölgenin yakınında toplanan Maduro destekçisi Venezuelalılar ise kentin 
batıdaki tarihi merkezine kadar yürüdü. Güzergah üstünde karşılaşan 
muhalifler ve hükümet destekçileri arasında küçük tartışmalar yaşandı. 
Yoğun katılımların olmadığı her iki yürüyüşte de herhangi bir taşkınlık 
yaşanmadı.

Mutabakat Süresi Bitti, Türk-Rus Ortak Devriyesi Başlayacak

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rusya 
ile varılan mutabakata ilişkin açıklama yapıldı. “22 Ekim 2019’da Fırat’ın 
doğusuna ilişkin Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Soçi’de varılan 
mutabakat kapsamındaki hususların yerine getirilmesinde tarafımızca 
gerekli hassasiyet gösterilmiştir.” ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar 
kaydedildi: 

“150 saatlik sürenin sonunda Rusya Federasyonu tarafından, YPG’nin ağır 
silahlarıyla birlikte Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin, ayrıca 
da Münbiç ve Tel Rıfat’ın dışına çıkarıldığı bildirilmiştir. Mevcut Barış Pınarı 
Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı 
şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır. Bu kapsamda devriye 
güzergahlarında mayın, EYP temizlik faaliyetlerine ve keşif uçuşlarına 
başlanmıştır.
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Endonezya’da Yeni Hükümet Kuruldu

Endonezya’da ikinci dönem görevi başlayan Devlet Başkanı JokoWidodo, 
yeni kabinesindeki 34 bakanı kamuoyuna duyurdu.

Kabinede sürpriz isimler
Başkanlık Sarayı’nda yapılan törenle 2019-2024 döneminde yer alacak 
kabine üyeleri basına tanıtılırken, Widodo’nun başkanlık seçimindeki rakibi 
Gerindra Partisi Başkanı PrabowoSubianto’nun Savunma Bakanlığı görevine 
getirilmesi dikkati çekti. Ulusal Emniyet Müdürü TitoKarnavian’ın İçişleri 
Bakanlığı, emekli eski generalFachrul Razi’nin Din İşleri Bakanlığı ve mobil 
ulaşım uygulaması Gojek’in kurucusu NadiemMakarim’in de Eğitim ve Kültür 
Bakanlığına getirilmesi sürpriz olarak nitelendirildi. 

Yeni kabineye 18 yeni isim dahil olurken, eski kabinede yer alan 16 bakandan 
bazılarının ise yeri değişti. Yeni kabinede, RetnoMarsudi Dışişleri Bakanı, 
AirlanggaHartarto Ekonomi Koordinasyon Bakanı, Muhammed Mahfud MD 
Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı, Sri MulyaniIndrawati 
Maliye Bakanı, TerawanAgusPutranto Sağlık Bakanı, EdhyPrabowo 
Denizcilik ve Su Ürünleri Bakanı, Siti Nurbaya Çevre ve Orman Bakanı ve 
AgusSuparmanto Ticaret Bakanı olarak görev yapacak.

Hong Kong’da Protestolara Sebep Olan Tasarı Geri Çekildi

Hong Kong Hükümeti Güvenlik Bakanı John Lee, şüphelilerin Çin ana karası, 
Çin’in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan’a iadesini kolaylaştıran yasa 
tasarısını resmen geri çektiklerini duyurdu.

Lee, Yasama Meclisi Genel Kurulu kürsüsünde yaptığı açıklamada, “Tasarının 
resmen geri çekildiğini bildiriyorum.” ifadesini kullandı. Muhalefetin Hong 
Kong’un özerk yönetim yapısını bozacağı ve bağımsız yargı sisteminin Çin’in 
güdümüne girmesine yol açacağı gerekçesiyle karşı çıktıkları tasarı, kentte 
yaz başından bu yana devam eden kitle protestolarının fitilini ateşlemişti. Öte 
yandan Tayvan’da kız arkadaşını öldürmekle suçlanan ChanTong-kai adlı 
sanık, Hong Kong’da kara para aklamasından yargılandığı davada aldığı 18 
aylık hapis cezasının bitmesinin ardından serbest bırakıldı.

Sanık Chan, yaptığı açıklamada, cinayet suçundan arandığı Tayvan’a 
teslim olmak istediğini belirtti. Hong Kong’un bağlı olduğu Çin, Tayvan’ın 
egemenliğini tanımadığı için, Tayvan ile Hong Kong arasında suçluların iadesi 
anlaşması yapılamıyor.
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Cammu Keşmir Konusunda Geri Adım Atmayız

Parlamento oturumunun ardından basına konuşan Başbakan Mahathir, 
kendisinin Cammu Keşmir konusunda Hindistan’a eleştirilerinden sonra dün 
bir grup Hint iş adamının Malezya’dan palm yağı almama çağrısına ilişkin 
soru üzerine, “Biz düşündüğümüzü açıkça söylüyoruz. Bu konuda geri adım 
atmayız ve değişmeyiz.” ifadesini kullandı. Mahathir, Birleşmiş Milletler’in 
(BM) Cammu Keşmir ile ilgili kararını hatırlatarak, tarafların bu karara uymak 
zorunda olduğunu bildirdi.

Mahathir, eylül sonunda BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Şimdi 
BM’nin Cammu Keşmir’e dair kararlarına rağmen bu bölge işgal edildi ve hala 
işgal altında.” ifadesini kullanmıştı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı 4 Ekim’de 
Mahathir’in bu sözlerini kınamıştı.

Dünya Basınında Türkiye - ABD Anlaşması

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki mutabakat, dünya basınında 
geniş yer buldu. Amerikan medyası Türkiye’nin istediğini aldığına vurgu yaptı.

ABD’de medya iki ülke arasındaki mutabakata geniş yer ayırdı. 

ABD Kongresinde milletvekilleri, senatörler, dış politika uzmanları da 
anlaşmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a istediği her şeyi verdiği 
görüşünde. Operasyona ara verilmesi kararına temkinli yaklaşan ABD basını 
bunun kalıcı bir adım olmadığını hatırlatıyor ve 5 günün ardından devam edip 
etmeyeceğini tartışıyor. 

Washington Post gazetesi “Türkiye, Suriye’nin içine doğru yürüyüşünü 
askıya alacak ateşkesi kabul etti” ifadesini kullandı. Haberde mutabakatın 
şartlarına yer verildi ve söz konusu şartların Türkiye’nin istediğini aldığı 
anlamına geldiği belirtildi. Haberde Türk ordusunun çekilmeyeceği ve bu 
bölgeyi kontrol etmeyi sürdüreceği ve Trump yönetiminin çekilme kararının 
Türkiye’nin Suriye’deki amaçlarını geçerli kıldığı da belirtildi.
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