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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı
Japonya, Asya’nın doğu kıyılarında yer alan bir adalar ülkesidir. Yüzölçümü 
364.560 km2 olan Japonya’nın hiçbir devletle kara sınırı bulunmaz. Küçüklü 
büyüklü pek çok adanın bulunduğu ülkede en büyük adalar Honshu, Hokkaido, 
Kyushu, Shikoku adalarıdır. Başkent Tokyo da Honshu adasındadır.

Japonya’nın nüfusu 2019 itibarıyla 126.2 milyondur. Dünyanın en yaşlı 
nüfusuna sahip olan ülke aynı zamanda yaşı 100’ün üstünde olan insan 
oranının en yüksek olduğu ülkedir. Nüfus artış hızı -%0,209 olan ülke 
nüfusunun bu yüzyılın sonunda 53 milyonun altına düşeceği tahmin 
edilmektedir.4 Bir ülkede var olan nüfusun muhafazası için doğum oranının 
2,1 olması gerekirken bu oran Japonya’da 1,41’dir. Nüfus yoğunluğunun km2

2 https://www.statista.com/statistics/237609/religions-in-japan/
3 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html
4 https://www.bbc.com/news/world-53424726
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Resmi Adı Japonya

Başkenti Tokyo

Dili

Resmi dili yoktur ve konuşulan ana dil Japoncadır. 
Japoncanın bazı yerel kolları da konuşuluyorsa 
da iletişimde Tokyo diyalektine dayalı Standart 
Japonca esastır.

Dini

Resmi dini yoktur. %70,4 Şintoizm, %69,8 Budizm, 
%1,5 Hristiyanlık, %6,9 diğer inanışlar. Şintoizm 
mensubu pek çok Japon aynı zamanda Budist 
ritüellerini de uyguladığından dolayı iki grup da 
%70 civarındadır.2 (2017)

Nüfus 126.264.931

Meryem SEZGİN1

JAPONYA
ÜLKE RAPORU

Nüfusun Etnik Dağılımı
%98,1 Japon, %0,5 Çinli, %0,4 Koreli,
%1 Diğer3

Yüz Ölçümü 364.560 km2

Para Birimi Japon Yeni

Yönetim Şekli Çift kamaralı anayasal monarşi

Hükûmet
İmparator : HironomiyaNaruhito
Başbakan : YoshihideSuga
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başına 347 kişi olduğu ülke, Hong Kong’dan sonra dünyada ortalama yaşam 
süresi en yüksek olan ikinci ülkedir (84,211). Japonya’daki en kalabalık şehir, 
37.5 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri olan Tokyo’dur.

Siyasi Yapısı
Japonya’nın resmi adı Japonya’dır ve başkenti Tokyo’dur. Çift kamaralı 
anayasal monarşi sistemiyle yönetilen ülkede devletin başı imparatorsa 
da imparator sadece sembolik bir işleve sahiptir. Bu durum anayasada da 
“imparator devletin ve halkın birliğinin sembolüdür” ifadesiyle belirtilmiştir. 
Günümüzdeki imparator, babası Akihito’nun 2019’da tahttan feragatiyle 
birlikte tahta çıkan 126. Japon İmparatoru Naruhito’dur.5

Hükûmetin başı başbakandır ve başbakan parlamento tarafından seçilip buna 
göre imparator tarafından atanır. Günümüzdeki başbakan, önceki başbakan 
ShinzoAbe’nin sağ kolu ve hükûmet sözcüsü olarak görev yapmış olan ve 
Abe’nin geçtiğimiz aylarda sağlık sorunları sebebiyle istifası sonrası göreve 
gelen YoshihideSuga’dır.6

Japonya Parlamentosu Senato ve Temsilciler Meclisi olmak üzere iki 
kamaradan oluşur. Senato 6 yıl görev yapan 242 üyeden oluşmaktadır ve bu 
üyelerin 96’sı tüm ülkeyi temsilen liste nisbi temsil sistemi ile seçilirken kalan 
146’sı ise 47 vilayet seçim bölgesini temsilen üye sayısı vilayetin büyüklüğüyle 
orantılı olacak şekilde“ devredilebilir tek oy (singletransferablevote)” denilen 
bir seçim türü ile seçilir. Her üç yılda bir Senato’nun yarısı yenilenir.

Temsilciler Meclisi 4 yıl görev yapan 480 üyeden oluşur ve bu üyelerin 300’ü 
tek üyeli (dar) seçim bölgelerini temsil ederek çoğunluk oyu sistemi ile, kalan 
180’i ise ülkedeki 11 seçim bloğunu temsilen bloğun büyüklüğüyle orantılı 
sayıda üye olacak şekilde kapalı liste nisbi temsil sistemi ile seçilir. Temsilciler 
Meclisi, alt kamara olmasına rağmen Senato’dan daha yetkilidir. Bütçe ve 
başbakanın atanması gibi temel konularda son söz Temsilciler Meclisi’nde 
olduğu gibi, Senato tarafından alınan kararları da üyelerinin üçte ikisinin 
oyuyla reddedebilir.7 Ayrıca Temsilciler Meclisi kabine hakkında güvensizlik 
oyu geçirir ya da güvenoyu vermeyi reddederse, Meclis bu durumdan sonraki 
10 gün içinde feshedilmediği müddetçe kabine istifa etmek zorundadır.

Japonya 47 vilayete bölünmüştür. Bu vilayetler kendi aralarında daha küçük 
birimlere ayrılır ve halk tarafından seçilen yöneticilerce yönetilir.

Ekonomik Yapısı

Kaynak : Dünya Bankası 2019

Japonya, ABD ve Çin’den sonra dünyanın en büyük 3. ekonomisidir. Yüksek 
gelirli ülkeler arasında yer alan Japonya aynı zamanda OECD ve G7’nin de 
bir üyesidir. Yüksek GSYİH’si, düşük enflasyon ve işsizlik oranı ile oldukça 
güçlü bir ekonomidir. Ne var ki ekonomi büyük oranda ihracata dayalıdır 
ve COVID-19 sebebiyle dış talebin azalması Japonya ekonomisini olumsuz 
etkilemiştir. İhracatın ve beraberinde iş yatırımlarının azalmasında ABD ve Çin 
arasındaki ticaret savaşının etkileri de önemli rol oynamaktadır.

Japon ekonomisi denince akla ilk gelen kavramlardan biri “Abenomi”dir.    
Önceki Başbakan ShinzoAbe’nin uyguladığı ekonomik yenilik programına 
“Abenomi” denmektedir. Abenominin stratejisi, 20 yıldır durağan seyreden bu 
ekonomiyi hareketlendirmek ve güçlü ekonomiler arasındaki yerini muhafaza 
etmek üzerine kuruludur. Bunun altında yatan teori, mali piyasaların 
rahatlatılması ve hükûmet harcamalarının artırılması yoluyla deflasyonun 
önlenmesi ve yapısal reformların yapılması için zaman kazanılmasıdır.8 Yapılan 
bütçe teşvik planı, piyasalardaki rahatlama ve yapısal reformlara rağmen; 
ekonomik büyüme hala amaçlanan hıza ulaşmamıştır. Bunun yanında, kamu 
borçları hala GSYİH’nin %235’i civarına tekabül etmekte ve bu oran Japonya’yı 
büyük ekonomiler içinde en borçlu ekonomi haline getirmektedir.9

5 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/japonyanin-126-imparatoru-naruhito-kasimpati-
tahtina-resmen-oturuyor/1620940

6 https://www.dw.com/tr/japonya-parlamentosu-yeni-
ba%C5%9Fbakan%C4%B1n%C4%B1-se%C3%A7ti/a-54942396

7 https://welections.wordpress.com/category/japan/
8 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-28/how-the-shock-

therapy-of-abenomics-worked-in-japan-quicktake#:~:text=What%20
is%20Abenomics%3F,implement%20much%2Dneeded%20structural%20
reforms.&text=In%20addition%20to%20making%20massive,for%20
inflation%2C%20a%20major%20shift

9 https://www.statista.com/statistics/1034357/gross-government-debt-as-a-
share-of-gdp-in-advanced-economies/#:~:text=In%202019%2C%20the%20
gross%20government,percent%20for%20the%20United%20States.
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GSYİH 5,082 trilyon dolar

Kişi Başı GSYİH 40.246,88 dolar

GSYİH Büyüme Hızı %0,654

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı %0,865

Milli Gelir 5,264 trilyon dolar

Milli Gelir Büyüme Hızı %0,383

Kişi Başı Milli Gelir 41.690 dolar

Kişi Başı Milli Gelir Büyüme Hızı %0,587

Enflasyon %0,477

Resmi Döviz Kuru 109,01¥=1$

İşsizlik Oranı %2,339

Genç İşsizlik Oranı %3,994

İş Gücü 67.802.081
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Ekonominin altında bulunduğu ağır yüklerden biri de her geçen yıl biraz 
daha yaşlanan ve azalan Japon nüfusudur. Azalan nüfusun ekonomiye zarar 
vermesinin sebebi, nüfus azaldıkça vergi veren ve çalışan işgücünde de 
azalma olmasıdır. Ayrıca ülkenin dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip olması 
sebebiyle sosyal hizmetler ve sağlık harcamaları için bütçeden ayrılan pay 
giderek artmaktadır.

Japon ekonomisi, uygulamaya konan tüketim vergisi sebebiyle 2019’un son 
çeyreğinde %6,4 oranında bir daralma kaydetmiştir. Bu durumda iken ortaya 
çıkan COVID-19 salgını durumu daha da vahim hale getirmiş, ekonomi 2020’nin 
ilk çeyreğinde %3,4 oranında daralmıştır.10 Buna ilaveten salgının yoğunlaştığı 
ikinci çeyrekte 2019’un aynı dönemine kıyasla gözlenen %28,1’lik daralma, 
ülke ekonomik veri tarihindeki en büyük düşüş olarak tarihe geçmiştir.11

Yine de IMF’nin bu sene üçüncü defa yayınladığı Dünya Ekonomik Görünümü 
(WEO) Raporu’nda Japonya, İtalya ve İspanya gibi bazı diğer büyük 
ekonomilerden çok daha iyi bir durum sergilemektedir. Buna göre Japonya’yı 
2020 yılı için %5,3 oranında bir daralmayı takiben 2021’de %2,3 oranında bir 
büyüme beklemektedir. 

Sektörler
Ana ekonomik sektörlerin Japonya GSYİH’sindeki (tarım %1,24, sanayi %29,07, 
hizmet %69,31) ve işgücündeki (tarım %3,36, sanayi %24,07, hizmet %72,57)
dağılımı diğer gelişmiş ekonomilerin dağılımı ile örtüşmektedir (Statista, 
2020). Gerek elde edilen gelir gerekse de kullanılan işgücü bakımından 
tarım oldukça az bir paya sahipken hizmet sektörü ağırlığını koymaktadır. 
Ülkede tarıma ayrılan arazinin azlığı (%11,6) sebebiyle tarım gelişmemiş ve 
Japonya’yı gıda maddesinde ithalatçı konumuna getirmiştir.

Sanayi sektörü Japonya için hayati önem taşımaktadır. Temel maddelerden 
gelişmiş teknoloji ürünlerine kadar geniş bir çerçevede imal edilen 
malzemeler tüm dünyaya ihraç edilmektedir. Büyük elektrik üreticilerine 
ev sahipliği yapan Japonya, bilhassa otomobil ve gemi üretiminde lider 
ülkelerdendir.

Dış Ticaret

Kaynak : ITC Trademap

Japonya’nın ana ihracat kalemleri demiryolu ve levazımı dışındaki araçlar, 
makineler, elektrikli makineler, çeşitli alanlarda kullanılan ekipmanlar ve 
demir-çeliktir. Ana ihracat ortakları ise ABD, Çin, Güney Kore, Tayvan ve Hong 
Kong’dur.

Kaynak : ITC Trademap

Japonya’nın ana ithalat kalemleri mineral yakıtlar ve yağlar, elektrikli 
makineler, makineler, çeşitli alanlarda kullanılan ekipmanlar ve eczacılık 
ürünleridir. Ana ithalat ortakları ise Çin, ABD, Avustralya, Güney Kore, Suudi 
Arabistan’dır.

Kaynak : ITC Trademap

Türkiye- Japonya İlişkileri
Türkiye ve Japonya arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. II. Abdülhamid’in 
Japonya’ya dostluk mesajı olarak gönderdiği fakat dönüş yolunda batan 
Ertuğrul Fırkateyni ülkeler arasındaki dostluğun ilk belirtisidir. Türkiye 
Cumhuriyeti ve Japonya arasındaki ilk diplomatik ilişkiler 1924 yılında 
kurulmuştur. Geçen yıllar zarfında geliştirilen ilişkiler 2013 yılında stratejik 
ortaklık seviyesine yükseltilmiştir. TÜİK verilerine göre 2019’da Türkiye-
Japonya hattında ihracat 498, ithalat 3159, ticaret hacmi 4017 milyon dolara 
ulaşmıştır.

10 https://www.bbc.com/news/business-52570721
11 https://www.dir.co.jp/english/research/report/jquarterly/20200909_021756.html
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Japonya Dış Ticaret Verileri (bin $)

2017 2018 2019

İhracat 698.021.623 738.164.252 705.842.013

İthalat 672.100.069 749.092.205 720.964.445

Hacim 1.370.121.692 1.487.256.457 1.426.806.458

Denge 85.921.554 -10.927.953 -15.122.432

En Çok İhraç Edilen 5 Ürün (bin $)

Ürün 2018 2019

Toplam 738.164.252 705.842.013

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

154.053.727 148.853.467

Makineler, mekanik teçhizat, 
nükleer reaktörler vb. ve parçaları

147.932.351 137.115.223

Elektrikli makineler ve parçaları, 
ses kayıt cihazları ve televizyon

109.422.593 103.041.447

Optik, fotoğrafik, sinematografik, 
ölçüm, kontrol, hassasiyet, tıbbi 
ya da cerrahi ekipmanlar

41.310.078 39.079.520

Demir ve çelik 29.935.869 26.100.302

En Çok İthal Edilen 5 Ürün (bin $)

Ürün 2018 2019

Toplam 749.092.205 720.964.445

Mineral yakıtlar, mineral yağlar
ve ürünleri

174.777.167 155.708.846

Elektrikli makineler ve parçaları, 
ses kayıt cihazları ve televizyon

101.197.257 98.779.207

Makineler, mekanik teçhizat,
nükleer reaktörler vb. ve parçaları

72.923.575 70.541.412

Optik, fotoğrafik, sinematografik, 
ölçüm, kontrol, hassasiyet, tıbbi ya 
da cerrahi ekipmanlar

27.640.346 28.231.407

Eczacılık ürünleri 25.526.988 27.227.564
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Ülkede İslamiyet
Japonların İslamiyet’le ilk karşılaşması pek çok millet gibi ticaret ve seyahat 
vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Bunun haricinde 19. yüzyıla kadar ülkede 
İslam’la ilgili bir faaliyete rastlanmaz. İslam’ın ülkedeki gelişimi ise İmparator 
Meiji döneminde dönemin Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid ile diplomatik 
ilişkilerin kurulması ile başlamıştır. I. Dünya Savaşı sırasında Rusya’dan 
kaçarak Japonya’ya gelen Kafkas Türkleri ülkedeki ilk Müslüman topluluğu 
oluşturmuşlardır. İhtidalar vasıtasıyla Japon Müslümanlar toplumu da 
oluşmuş, ilerleyen yıllarda özellikle II. Dünya Savaşı sırasında ülkede İslam’a 
ilgi artmıştır. Fakat bu ilgi devletin stratejik amaçlarından kaynaklandığından 
aynı ilgi savaş sonrasında devam etmemiştir. 

Japonya’da İslam’ın yayılması konusunda Türk alim Abdürreşid İbrahim’in 
önemli katkıları olmuştur. Bir seyyah olan Abdurreşid İbrahim Japonya 
ziyareti sırasında Tokyo’ya yerleşmiş ve Tokyo Camii’nin açılmasında önemli 
katkılarda bulunup hayatının sonuna kadar da burada imamlık yapmıştır.

Müslüman toplumun ülkede açtığı ilk camiler Kobe ve Tokyo Camileridir 
ve günümüzde ülkede 50 civarında cami bulunmaktadır. Aynı şekilde 
Müslümanlar tarafından kurulmuş çeşitli STK’lar da ülkede faaliyet 

göstermektedir. Devletin Şintoizm ve Budizm dahil tüm dinlere eşit mesafe 
politikası sebebiyle devlet kaynaklı bir baskıya uğramayan Müslümanların 
başlıca problemleri helal gıdaya erişim ve çalışma saatlerine denk gelen 
ibadet vakitleridir, bunlara özellikle mühtedi Japonların karşılaştığı çevre 
baskısı da eklenebilir.12

Ülke Tarihi 
Japonya tarihi çok eski tarihlere kadar uzanmakta ise de ülkenin dış dünyaya 
açılıp tanınması İmparator Meiji döneminde olmuştur. Ülkede büyük yenilikler 
uygulayan Meiji, 20. yüzyıla girildiğinde başlayan savaşlar döneminde Rusya 
ve Çin’le savaşmış ve Kore’yi ilhak etmiştir. İmparator Hirohito döneminde 
1931 yılında Mançurya işgal edilip 1932’de Cemiyyet-i Akvam terk edilmiştir. 

Çin topraklarının büyük bölümünün işgal edildiği ikinci Japon-Çin savaşından 
sonra II. Dünya Savaşı başlamış ve Japonya Almanya-İtalya safında savaşa 
katılmıştır. Etrafındaki bölgeleri bir bir toprakları arasına katan Japonya’nın 
ilerlemesi Filipinler’in kaybedilmesi ile durmuş ve daha sonra Hiroşima ve 
Nagazaki’ye atılan atom bombaları, Japonya’yı Müttefik Devletlerle anlaşma 
imzalamaya mecbur bırakmıştır. 1946’da kabul edilen anayasa imparatoru 
sembolik bir konuma düşürmüş ve demokrasiye geçilmiştir. İlerleyen süreçte 
Japonya güçlenerek dünyanın önemli devletleri arasına katılmıştır.

12 https://insamer.com/tr/japonya-muslumanlari_462.html

Kaynakça
1. https://data.worldbank.org/country/south-africa
2. http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/

fundamental_e.html
3. https://www.nordeatrade.com/no/explore-new-market/japan/

economical-context
4. TDV İslam Ansiklopedisi, “Japonya” maddesi, 23. Cilt, 574-576, İstanbul,

2001.
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18. ve 19. Yüzyılların başında Katolik-Protestan Avrupa ile karşı karşıya 
iki büyük güç bulunmaktaydı. Birincisi Müslüman Osmanlı ve ikincisi 
Hıristiyan-Ortodoks Çarlık Rusya devletleriydi. Osmanlı devleti donanmasını 
güçlendirip denize açıldığında, dünyanın sömürge güçleri giderek daha fazla 
endişelenmeye başladılar. Dünyanın küçük ama siyasi, ekonomik ve denizcilik 
açısından gelişmiş bir devleti olan İngiltere, tarihte hiç devleti olmayan iki 
halkı - Yahudi ve Ermeni halklarını oyuna getirmeyi başardı. Katolik dünyası 
için taviz vermeyen bir kültür taşıyıcısı olan, aynı zamanda eski Bizans’ın 
siyasi ve devlet geleneğine dayanan Çarlık Rusya’sını zayıflatmak yahudi, 
Osmanlı devletini ise zayıflatma ve dünya siyaset arenasından çıkarma 
planındaki aktif faaliyet ermeni halkının misyonu haline gelmiştir. Rusya’da 
18. ve 19. yüzyıllarda gelişmeye başlayan Siyonist ideoloji, Ermeni ideologları 
içinde cezbediciydi. Ermeni ideologları, kaynağını Siyonist ideolojiden alarak 
Ermeni milliyetçiliğinin - Taşnak ideolojisinin temelini atmıştır. 

1 Azerbaycan Doğru Yol Partisi Genel Başkanı

Siyonist ideolojiye benzer şekilde “denizden denize daha büyük bir 
Ermenistan” inşa etmek gibi hasta bir hayal gücüne sahip Ermeni ideologları, 
üç ana örgütle bir Ermeni hareketi yaratabildiler. Bunlar Hnçak , Armenakan , 
Taşnaksütun hareketleridir.

Bu siyasi örgütlerin tüzükleri birbirinden farklı olsa da, üçü de bir Büyük 
Ermenistan yaratmak için mücadele ettiler. Rüyalarında Büyük Ermenistan’ın 
üç denize erişimi vardı - Hazar, Karadeniz ve Akdeniz. Ancak bunlardan 
Akdeniz ve Hazar Denizi daha önemliydi.

Ermeni milliyetçi ve askeri-terör örgütü Armenakan, ilk olarak 1885 yılında 
Osmanlı İmparatorluğu’nda öğretmen olan Mikhtarich Portakalyan tarafından 
kurulmuştur. Bu örgütün kabul ettiği bildirgede “Kan dökülmeden bağımsızlık 
olmaz” sloganı yeralmaktadır. Görünüşe göre örgütün liderliği tarafından 
siyasi mücadele yoluyla bir devlet kurmanın imkansız olduğunu belirtilmişti.
Armenakan’ın varlığı sırasında iki teşkilat daha kurulmuştur. 1887’de kurulan 
Hınçak ve 1890’da Taşnaktsutyun. Her iki örgüt de Armenaka’nın fikir 
mücadelesini sürdürmüştür.

19. yüzyılın son çeyreğinde Kafkasya’nın çoğu Ruslar tarafından işgal 
edilmiştir. 1870’lerden itibaren Osmanlı’ya karşı Ermeni provokasyonları 
başlatılmıştır. Britanya sürecin başında sessiz kalsa da kendi çıkarları için 
müdahale etmeye başlamıştır. 1893 savaşında Osmanlı ordusunu mağlup 
ettikten sonra İstanbul’a gelen Ruslar büyük bir fırsat yakalamıştır. Rusya, 
Osmanlı’nın ateşkes çağrısını kabul ederek ve anlaşmayı imzalayarak 
Ermenileri de etkileme fırsatı elde etmiştir.
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Ermenilerin İran, Türkiye ve diğer topraklardan Güney Kafkasya’ya 
aynı zamanda Azerbaycan topraklarına yeniden yerleştirilmesi Çarlık 
Rusyası tarafından gerçekleştirilmiştir. Asıl amaç Doğu’nun Müslüman 
devletlerine, özellikle Osmanlılara, ardından Türkiye’ye ve 18. yüzyıldan 
itibaren Azerbaycan’a karşı düşmanlık etmektir. Tarihi kaynaklara göre 
Türkmençay Antlaşması’na göre Azerbaycan’ın farklı yerlerine 40.000 
Ermeni yerleştirilmiştir. 1829 tarihli Edirne Barış Antlaşması’na göre Osmanlı 
topraklarında yaşayan 90.000 Ermeni de Azerbaycan’a yerleştirilmiştir. 
Ermeniler çoğunlukla Nahçıvan, İrevan ve Karabağ’a yerleşmişlerdir.

Birinci Dünya Savaşı yakınlarında ve savaşın sona ermesinin ardından 
İngilizlerin Osmanlı ve Çarlık Rusya planında yeni bir evre yaşanmaya 
başlamıştır. Böylece, daha önce bahsedilen iki büyük güçte, iç siyasi istikrar 
bozularak merkezkaç eğilimler ortaya çıkmış ve iç çatışmalar meydana 
gelmiştir. 1890’da Ermeni din adamları, Azerbaycan’ın tarihi şehri olan 
İrevan’daki Üç Muazzin Kilisesi’nden (Eçmiadzin) dünya Ermenilerini çağrı 
yapmıştır. Çağrının özüne uygun olarak Ermeniler, Tiflis’te (Gürcistan) bir 
kongre düzenleyerek, Taşnaktsutyun’un Akdeniz’e ve Hazar Denizi’ne 
uzanan bir Büyük Ermenistan’ın kurulması için çalışacak parti ve ideolojilerini 
duyurmuşlardır. 

Ermenilerden 7 yıl sonra, Dünya Siyonist Kongresi’nin İsviçre’nin Basel 
kentinde yapıldığını ve iki nehir - Nil ve Fırat nehri arasında İsrail devletinin 
kurulması için bir bildirge kabul ettiğine dikkat etmek gerekmektedir. Böylece 
Hazar Denizi’nden Akdeniz’e kadar olan alanda Ermeniler, Ortadoğu’da 
ve Filistin topraklarında ise İngilizler, Siyonistlerin eli ile  Osmanlı devletini 
sıkıştırmaya başlamıştır.

I.Dünya Savaşı’nın bitiminden kısa bir süre önce Lord Arthur Balfour, 
uluslararası Siyonist hareketin liderlerinden Lord Rothschild’e 2 Kasım 
1917’de İngiliz hükümetinin Filistin’de bir Yahudi devleti kurulmasını 
destekleyeceğini belirten bir mektup göndermiştir. Böylelikle Osmanlı ve 
Çarlık Rusya’sında süreç hızlanmıştır. 1917’de Çarlık Rusya’sında sosyalist 
bir devrim gerçekleşmiştir. 1918’e gelindiğinde Rusya, Güney Kafkasya’daki 
nüfuzunu çoktan kaybetmiş, kendi iç sorunlarıyla uğraştığından dolayı eski 
gücünü yitirmiştir. 1890’da “denizden denize devlet kurmak” isteyen Ermeni 
ideologları 1918’de hayallerine ulaşmıştır. Avrupalı ve Amerikalı siyasi 
liderlerin sürekli baskısı altında, İrevan’ın Müslüman topraklarında Ermeni 
devleti ilan edilmiştir.

SSCB’nin 70 yılında Ermenistan topraklarını genişletme planının bir an bile 
durdurulmadığını belirtmek geremektedir. Sosyalist Rusya’nın 1920’de 
Kafkasya’ya dönüşünden sonra, Komünist Parti bünyesindeki Ermenilerin 
girişimiyle Daralayaz, Zangazur ve Azerbaycan’ın diğer yerleşim yerleri 
Ermenistan’a bırakılmıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, 1950’lerde, SSCB-
Türkiye ilişkilerinin gerilediği yıllarda, Ermenistan Komünist Partisi’nin SSCB 
liderliğine yaptığı çağrı üzerine Türkiye’den toprak talebinde bulunmasıyla 
Kafkasya’ya yeni bir ermeni göç dalgası başlamıştır.

SSCB’de 1985 yılında “Yeniden Yapılanma” planı temelinde reformların 
başlaması, merkezi hükümetin konumunu zayıflatırken merkezden kaçma 
eğilimini artırmıştır. Rusya, Fransa ve ABD’deki lobinin desteğiyle uzun 
zamandır “Büyük Ermenistan” ın kurulması için çalışan Taşnak ideologları, 
Azerbaycan toprakları, Gürcistan’ın Cavaheti ve Türkiye’nin Ağrı bölgesi 
pahasına Ermenistanı topraklarını genişletmeye teşvik etmişlerdir. Asıl 

soru, küçük bir ulusu Kafkasya’daki tüm halkların düşmanı yapan büyük 
gücün amacı nedir? Her halükarda Ermeni halkının bunu iyi düşünmesi 
gerekmektedir.

Böylece 1988’de Ermenilerin Azerbaycan’a yönelik toprak talepleri yeniden 
su yüzüne çıkmıştır. Moskova, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki ayrılıkçı 
eğilimlere göz yummuş, olaylar kritik aşamaya gelince sürece müdahale 
ederek Ermenilere destek olmuştur.

O dönemde Rusya’daki durum göz önüne alındığında, Moskova’nın stratejiye 
müdahale edebilecek ve çatışmayı yönetebilecek çatışma yuvaları 
yaratmakla ilgilendiği sonucuna varılabilir. Rusya, Dağlık Karabağ sorunu 
gibi geçmişte etkisi altındaki bölgelerde birçok çatışma merkezi kurmuştur. 
Azerbaycan toprağına sahip çıkan Ermenistan, tarihin her aşamasında zalim 
güçlerin onu savunmayacağını, dünyanın yenilenmekte olduğunu, çıkarların 
değiştiğini anlamalıdır. Bugün yeni güç merkezleri kurulmaktadır. Amerika 
Birleşik Devletleri ve Batı ile gerilim derinleşirken Rusya, İslam dünyası ve 
Müslümanlarla köprüleri yakmamalıdır. Bunun için Güney Kafkasya’da 
Karabağ sorununun adil çözümlenmesine engel olmamalıdır. Rusya, 
Ermenilerin gerçek yüzünün farkındadır ve tüm dünya ülkeleri, onları tanır 
tanımaz Ermenileri savunmayı reddedeceklerdir.

Karabağ sorunu, Ermenistan’ın saldırgan politikası ve Karabağ’daki Ermeni-
lerin ayrılıkçı faaliyetlerinin bir sonucu olarak yaklaşık 30 yıldır sürmekte 
ve dünya bu konuya göz yummaktadır. Bu çatışma sırasında Azerbaycan 
topraklarının% 20’si işgal edilmiş ve 1.000.000 Azerbaycanlı tarihi toprak-
larını terk etmek zorunda kalmıştır. Anlaşmazlığı çözmek için kurulan AGİT 
Minsk Grubu, sorunun çözümünde önemli bir ilerleme sağlayamadığı için 
statükoyu korumayı ve çatışmayı dondurmayı başarmıştır. Ancak durumun 
değişmemiş olması Ermenilerin işgal politikasını güçlendirirken Azerbaycan 
halkı kadim topraklarını kaybetmesine sebep olmuştur.
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Ermenistan, bazı patronlarına güvenerek, saldırgan bir politika izlerken 
aynı zamanda devlet düzeyinde terörü desteklemektedir. Terör örgütü PKK 
ve ASALA’nın suçlu üyelerinin işgal altındaki Karabağ’da askeri tatbikat 
yapmasına izin vermektedir.

Ermenistan’ın Güney Kafkasya’daki başlıca çatışmalardan biri olan 
Azerbaycan topraklarını işgal planının önlenmesinde önemli bir aşama 
olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın 3 Ekim 2019’da Rusya’daki “Valday” 
Uluslararası Tartışma Kulübü’nde yaptığı açıklamanın ardından bölgede yeni 
olaylar yaşanmıştır. 12 Temmuz 2020’de Ermeni İşgal Ordusu Azerbaycan’ın 
Tovuz bölgesine aniden saldırmıştır. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, 
Ermenilerin hain saldırısını önleyip geri çekilmeye zorlasa da 12 asker ve bir 
sivil hayatını kaybetmiştir. Tovuz bölgesine Ermeni saldırısı tesadüfi değildir. 
Bu alan, Azerbaycan’ın öncülük ettiği uluslararası projelerin alanıdır. Bakü-
Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu bu bölgeden 
geçmektedir. Bu, Ermenistan’ın toprak taleplerinin yanı sıra Kafkasya 
bölgesinde çıkarları olan yabancı ülkeleri de bir baskı aracı olarak kullanıldığı 
anlamına gelmektedir. Ermenistan’ın Kafkasya’da istikrar için bir tehdit 
olduğunu herkes tarafından bilinmelidir.

Bugün dünya Karabağ topraklarını Azerbaycan’ın ayrılmaz bir parçası olarak 
tanımaktadır. Uluslararası hukuk Azerbaycan tarafında yer almaktadır. 
Uluslararası kuruluşların aldığı kararlar Azerbaycan lehinedir. Bu minvalde 
1993 yılında BM Güvenlik Konseyi, Ermeni silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan’ın 
işgal altındaki topraklarından derhal, tam ve koşulsuz geri çekilmesi için kabül 
ettiği dört karar (Karar 822, 853, 874, 884) hala geçerliğini korumaktadır.

27 Eylül 2020’de Azerbaycan, sınırları içinde başka bir ülkenin ordusuna - 
Karabağ’daki ayrılıkçı rejimin Ermeni ordusuna ve suç örgütlerine karşı bir 
saldırı operasyonu başlatmıştır. Şu anda işgalci Ermeni ordusu ve ayrılıkçı 
rejime ait askeri güçler Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan sınırına 
doğru itilmektedir. Yorgun işgal ordusunun komutanları panik içinde durumu 
değiştirmek için askeri operasyonların ölçeğini artırmaya çalışmaktadır. 
Böylece Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’ye Ermeni siyasi ve 
askeri liderliğinin iradesiyle füze saldırısı başlatılmıştır. Bu saldırı sonrası 7 

kişi şehid olurken, 28 kişi yaralanmıştır. Bununla beraber çok sayıda evlerin 
altyapısı ağır hasar görmüştür. Özellikle Ermenistan, Azerbaycan’da önemli 
sivil altyapıyı - Mingaçevir rezervuarı ve Abşeron bölgesinde dünyanın 
en büyük petrol ve gaz terminallerinden biri olan ve birçok ülkenin enerji 
güvenliğinde önemli rol oynayan Sangaçal terminali  vuracağını belirtmiştir. 
Son olarak, Ermenistan’ın 30 yıllık ateşkesi ihlal etmesi Karabağ sorununun 
siyasi çözümünün tükendiğini göstermektedir. Azerbaycan toprak 
bütünlüğünü yeniden sağlamak ve işgalcileri Karabağ’dan sürmek ve zorunlu 
mültecileri yerleşim yerlerine geri döndürmek için adil bir askeri operasyon 
yürütmektedir. 

Azerbaycan halkı Kardeş Türkiye’nin Azerbaycan’ın adil mücadelesine verdiği 
destekten çok memnuniyet duymaktadır. 1993’ten farklı olarak, bugün 
Türkiye, Kafkasya’daki Ermeni işgalini, Karabağ sorununun uluslararası hukuk 
çerçevesinde çözümünü önlemek için en üst düzeyde - Cumhurbaşkanı, 
Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve diğer formlarda aktif bir politika 
izlemektedir. Türkiye’nin dünyada söz sahibi olması ve bölgedeki büyük 
güçlerin Türkiye’ye güveniyor olması 1,8 milyar Müslümanın uyanışı ve 
kalkınması için önemli bir konudur. Dünyada Adil Düzenin kurulması, sömürge 
sistemlerinin ortadan kalkması için İslam Birliği’nin ortaya çıkışı  önemlidir. 
Kardeş Türkiye’nin yanı sıra Pakistan, İran ve Afganistan’ın Azerbaycan’a 
verdiği destek çok sevindiricidir.  Karabağ’ın, Kudüs’ün, Arakan’ın, Keşmir’in 
ve diğer ezilen Müslüman milletlerin kurtuluşu için Birlik, Eşitlik ve Kardeşlik 
zamanıdır !

Karabağ Azerbaycan’dır!
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İktidar, farklı alanlarda geniş şekillerde tanımlanabilecek bir olgudur. Foucault, 
Gramsci, Lukes gibi isimlerin iktidar tanımlarını değerlendirmek ve birbirini 
besleyen çeşitli tanımları görmek mümkündür. İster rızaya dayalı bir otorite 
olarak görülsün, ister sosyal hayatla iç içe geçmiş ve her alana etki eden 
bir olgu olarak görülsün, iktidar pratikte farklılıklar gösteren bir kavramdır. 
Ulusların devraldığı siyasi miras, iktidar ve muktedir tanımlarını yeniden 
tanımlamakta ve yeni bir siyasi denge unsuru ortaya çıkarmaktadır. Bunun 
Afrika kıtasındaki bazı ülkelerde yansıması otoriterlik ve totaliterlik şeklinde 
olmuştur. Sömürge dönemi yönetimlerinde koloni ofislerinde oturan valiler 
eliyle yönetilen uçsuz bucaksız topraklar, pek çok zalim uygulamaya tanıklık 
etmiştir.

Belli süreler içerisinde toplumun küçük bir kısmına yönelik olarak verilen 
temsil yetkisi, seçeneklerin başkaları tarafından sınırlandırıldığı, az sayıda 
kişinin karar verdiği meclislere seçilme yarışına dönmüş, seçilenler veya 
seçilmeden bu görevlere getirilenler çoğu zaman sömürü güçlerinin sahadaki 
bir uygulayıcısı olmuştur. Weber (2013: 49), İstediğini yaptırabilmenin devamlı 
bir hale dönüşmesinin, en az maliyetle yalnızca gönüllülük yoluyla yapıla-

1 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

bileceği görüşünü savunmaktadır. İşte bu gönüllülük, motivasyon malzemesi 
kimi zaman para, kimi zaman makam, mevki olan yapay bir gönüllülük 
olarak görülebilir. Elitler üzerine kurulan iktidarlar da bu şekilde gönüllülük 
esasıyla başlayan ve aslında belki kendilerinin dahi misyonlarını tam olarak 
anlayamadığı yönetimler olarak tanımlanabilir.

Bu elit iktidarları, bazı dönemlerde askeri darbelerle devrilmiş ancak yerine 
gelen yönetimler ordu içerisinden bile olsa yine elit iktidarlara dönüşmüşler 
ve aynı misyonun parçası olmayı sürdürmüşlerdir. KwameNkrumah’ınneo-
kolonyalizm üzerine yazdıkları bu bağlamda derinlemesine incelenmelidir. 

Geniş topraklar, güzel coğrafya ve genç nüfusla beraber Afrika kıtasının çeşitli 
ülkelerinin gelişim hızları diğerlerine göre farklı olmaktadır. Örneğin Ruanda, 
katliam sonrasında büyük bir atılım gösterirken, Güney Afrika Cumhuriyeti 
Apartheid ırkçılığı sonrasında farklı bir noktaya gelmiştir. Kıta üzerine 
yaptığımız çıkarımların sahra altı üzerine olduğunu vurgulamakta yarar var 
çünkü kuzeydeki dinamikler çoğu zaman daha farklı seyretmiştir.

Yeni yüzyıla girildiğinde artık başka etkenler üzerinden konuşulan bir Afrika 
siyaseti görmek, bu alanda araştırma yapanların isteklerinden biriydi. Parça 
parça da olsa yeni söylem yavaşça tüm bölgeleri etkisi altına alıyor. Bu 
söylem, bu formuyla hiç kullanılmasa da yeni bağımsızlık (neo-independence) 
olarak ifade edilebilir. Kıta ülkelerinin geçirdikleri sömürü yılları çoğunlukla 
1960’lar boyunca resmi olarak bitmişti. Buna rağmen yeni bağımsız devletler 
olmanın sancısı yaşanmıştı. Yeni kurulan bu ülkelerin yaşadığı süreci normal 
karşılamak gerekiyor. Bir zamanların “hükmedicisi” olan Avrupalı devletler, 
artık aynı yerlere eşit statüdeki aygıtlar olarak gelmek zorundaydı. Kuşkusuz 
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bu süreçte en iyi çözüm elit iktidarların birden olmasa da eski yerlere 
yerleştirilmesiydi. Pek çok ülke, ilk başta yakaladığı ve kuruluş kadrolarının 
büyük özverisi ile yakılan bağımsızlık ateşinin zayıfladığını tanık oldu. 
Bağımsızlık, bir kısmı şimdi, bir kısmı yarın kazanılacak bir zafer olmadığı 
gibi, cephede kazanılan ancak diplomaside kaybedilen bir olgu da olamaz. 
Siyasi olarak elde edilen ancak kültürel anlamda gerek görülmeyen bir 
bağımsızlıktan da söz edilemez. İşte bu noktada elit iktidarların belli başlı 
konuları öncelediği ve öncelemediği hususlarla ilgili net adımlar atmadığı 
söylenebilir. Atılan veya atılmayan adımlar çok büyük protestolarla da 
karşılaşmamıştır. Bugün kıtanın farklı bölgelerinde meydana gelen gösterileri, 
bir kesim insanının anlamlandıramaması da başka kesimlerin aksine bir 
sembol olarak görmesi de bu geçmişin bugüne taşınan bir yansıması olarak 
değerlendirilebilir.

Toplumsal Hareketler Nasıl Oluşuyor?
Afrika ülkelerinde bağımsızlık öncesi dönemlerin dinamikleri incelendiğinde 
görmezden gelinen toplumsal taleplerin, hele ki bağımsızlık gibi önünde 
durulamayacak bir talebin yönetenler tarafından dikkate alınmaması sonucu 
oluşan hareketler olduğunu görmek mümkündür. Bu talepler farklı ülkelerde 
farklı aşamaları takip etmiş, kimi zaman sınırlı seçim imkanı, kimi zaman dar 
katılımlı temsil imkanı gibi imtiyazlar elde etmiş ve en sonunda bağımsızlık 
olarak taçlanmıştır. Elbette her bölgede bağımsızlık hareketinin bu şekilde 
olması beklenemez. Ancak MauMau isyanı, Cezayir isyanı ve farklı ülkelerdeki 
benzer yansımalar çoğunlukla bağımsızlık süreçlerinde kilometre taşları 
olarak görülmektedir. 

Dijital çağın toplumsal hareketleri ise yöntem ve hedef açısından yaşanılan 
devre uygun olan şekilde farklılaşmaktadır. Burada önemli bir ayrıntıyı görmek 
gerekmektedir. Bağımsızlık öncesi sömürge güçlerine yönelen toplumsal 
öfke, bugün daha değişik sebeplerle mevcut yönetimlere yönelmektedir. Bu 
bazen insan hakları ihlalleri veya polis şiddeti, bazen geçim sıkıntısı ve refah 
yoksunluğu bazen de dış müdahaleleri fazlasıyla misafirperver karşılayan 
iktidara yönelik olmaktadır. Sartre, Fanon’a referansla, bu ülkelerde biriken 
sömürge karşıtı öfkenin yalnızca sömürge ülkesine karşı şiddet yoluyla 
kazanılmış bir zaferle atılabileceğini, aksi taktirde bu öfkenin kabileler arası 
çatışmaya ya da daha yaygın kullanım ile kardeş kavgasına dönüşeceği 
ihtimali üzerinde durmaktadır. İki binli yılların toplumsal hareketleri de bazı 
bölgelerde (Kamerun-Ambazonya gibi) dil üzerinden inşa edilen kimlik ve 
eski sömürü ülkelerinin tahrikleriyle iç çatışmalara dönebilme kapasitesine 
sahiptir. Bu gibi anlaşmazlıklar ve çatışmalar daha farklı bir inceleme alanı 
olmakla beraber, yönetimleri zor durumda bırakan ve değiştiren örnekler 
üzerinden gidilmesi, yeni-bağımsızlık teorisi üzerine daha net bir bakış 
kazanmayı sağlayacaktır.

Gençlerin Aktivizmi ve Yeni Bağımsızlık
Dünyanın diğer bölgelerindeki yaşıtlarına yapılan eleştiriler gibi Afrika’nın 
değişik ülkelerindeki gençlere de çoğunlukla yapılan eleştiri apolitik 
yapılarıydı. Özellikle sosyal medya, futbol gibi alanların dışında fazla etkili 
olmamaları ve ülkelerinin siyasi yapılarına dair herhangi bir fikir hareketinin 
içinde yer almamaları sebebiyle eleştiri oklarının yöneldiği gençlerle ilgili 
olarak durumun pek de öyle olmadığı kısa süre içerisinde farklı ülkelerde 
yaşanan eylemlerle ortaya çıktı.

Sudan’da insanların yönetim kaynaklı şikayetlerinin had safhaya çıkmasını 
izleyen süreçte gençlerin sosyal medyada birleşip protestolara katılması 

Sudan’ın içerisinde bulunduğu siyasi ortamı değiştiren etkenlerden biri 
oldu. Protestoculardan biri olan 23 yaşındaki Alaa Salah’ın ikon haline gelen 
portresi pek çok farklı haber kanalı tarafından kullanıldı, Sudan’daki toplumsal 
hareketin sembolü oldu. HindMakki’ye göre Salah’ın sembol haline gelmesinin 
bazı sebepleri vardı. Bunlardan ilki, Salah’ın altmışlar, yetmişler, seksenler 
boyunca askeri diktatörlüğe direniş gösteren, bugünkü gençlerin annelerinin 
o dönemde aynı olan kıyafetlerinden biri ile bir aracın üzerine çıkarak 
konuşma yapmasıydı. Sudanlılar, protestolara katılan kadınlara “Kandaka” 
diyerek eski dönemlerde siyahi kraliçelere atıfta bulunuyorlardı. Bu açıdan 
bakıldığında büyük bir sembolleştirme olduğu ortada. Sudanlı gençler, hak 
taleplerini gür bir sesle ve toplumun her kesiminden katılımla dile getirdiğinde 
otuz yıllık El-Beşir yönetiminin bitişi de yaklaşıyordu.

Mali’de geçtiğimiz dönemde askeri darbe ile sonuçlanan süreç de aslında 
gençlerin ülke yönetimindeki Fransız etkinliğini, yoksulluk ve teröre çare 
bulunamamasına karşı protestolarla başlamıştı. Gençlerin talepleri yine 
toplumun farklı kesimlerinden karşılık bulmuş ve Boubacar yönetimi iktidarı 
bırakmak zorunda kalmıştı. İki ülkeyi de incelediğimizde gençlerin büyük 
özverisinin askerin darbe yapmasıyla bitmesi gibi yanlış bir sona evrildiği 
görülmektedir. Oysa barışçıl gösterilerin, bağımsızlık taleplerinin, sömürü 
ülkeleri ile ilişkilerin daha başka bir boyuta getirilmesi gerekliliğine dair 
taleplerin demokratik bir hal olması ve geçişlerin demokratik seçim yöntemi 
ile yapılmasından başka her değişim, ne yazık ki kazanımların kaybedilmesi 
anlamına gelmektedir. Mali’de Fransızlara karşı daha mesafeli olunması 
talebi, askerin el koyması sonrasında yapılan ikili görüşmelere (Fransa-
ECOWAS-Mali) bakıldığında sonuçsuz kalacak gibi gözükmektedir.

Bugün Nijerya’daki gösteriler de gençlerin en ön sırada olduğu ve uluslararası 
gündemde önemli yer bulan protestolar olarak tarihe kayıt düşülmektedir. 
End SARS etiketi ile başlatılan protestolar, Nijerya’da faaliyet gösteren “The 
Special Anti-Robbery Squad” kuvvetlerinin yaptığı insan hakları ihlallerine 
yönelik tavrı hedef alıyor. 1992 yılında kurulan bu özel birlik, silahlı soygunlara, 
araç çalma, insan kaçırma ve silahlı suçlara karşı koyma amacı ile kurulmuştu.
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İnsanların protestolarına neden olan sebep ise, sayılan amaçlar dahilinde 
kurulan birliğin bugün bir suç aletine dönüştüğü iddiasıydı. SARS birliği, pek 
çok insan hakları ihlalinden, keyfi şekilde araç durdurup arama yapmaktan, 
hukuk dışı tutuklamalar ve hatta öldürmelere kadar geniş bir yelpazede 
suçlanıyor. Kadınlara ve gençlere yapılan tacizler de iddialar arasında 
bulunuyor.

Protestoların başladığı haftada atılan yirmi sekiz milyon tweetle gündeme 
gelen EndSARS hareketi, birliğin dağıtılması, birlikte hizmet eden memurların 
başka birimlere dağıtılması gibi açıklamalara rağmen bitmiş bulunmuyor. 
Uluslararası Af Örgütü, 2016 yılında yayınladığı raporla SARS şiddetine 
değinmişti. Raporda bazı vatandaşların sebepsiz yere gözaltına alındığı, 
işkence gördüğü, dayak yediği ifade edilmekteydi. 2017 yılında sosyal 
medyada #ENDSARS etiketi ile gündeme gelen konu, bir süre sonra sıcaklığını 
kaybetmişti. Uluslararası Af Örgütü, 2020 yılındaki raporunda, Ocak 2017- 
Mayıs 2020 aralığında SARS’a yönelik seksen iki vaka ve ölümle sonuçlanan 
olay belirledi.2 Yalnızca uluslararası kurumların raporları değil, sosyal 
medyaya düşen Nijeryalı gençlerin infazları da protestoların sesini yükseltti. 
Yüzde altmışı yirmi dört yaşın altında bulunan ve yaklaşık iki yüz milyonluk 
nüfusuyla Afrika’nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya’da benzer gösterilerin 
hangi tarafa evrilebileceği hususunda tartışmalar devam etmektedir.
BokoHaram’ı bitireceğini taahhüt ederek göreve gelen Başkan Muhammed 
Buhari’nin bu hedefte başarısız olması ve Boko Haram saldırılarının devam 
etmesi, buna rağmen ülkenin güvenlik kuvvetlerinin normal vatandaşlara 
yönelik şiddet görüntülerinin ayyuka çıkması yönetimin durumunu zora 
sokan etkenler olarak görülmektedir. Yine beklenen ekonomik gelişmesinin 
üst düzeye çıkarılamaması ve yolsuzluk gibi konuların Nijeryalılar arasında 
şikayet edilen noktalar olması da protestoların yeni bir boyut kazanabileceği 
görüşünü güçlendirmektedir. Yine de diğer örneklerin aksine Nijerya’daki 
hak taleplerinin karşılığının alınacağı yerin sandık olması daha büyük bir 
ihtimaldir ki bu halkın kazanımlarını kaybetmemesi adına da önemlidir. Bu 
noktada ortaya çıkan ve haklı talepleri ortadan kaldıracak bir diğer etken 
de yağmalamaların başlaması ve protestoların barışçıl yapısını kaybetmesi 
olabilir. Böyle bir durumda aktivistlerin şiddetin sonlandırılması çağrılarının 
bir değeri kalmayacak ve SARS dağıtılsa bile başka aygıtlar halkın
rahatsız olduğu eylemleri daha “meşru” bir zeminde uygulayacaktır.

Yeni-bağımsızlık, dijitalleşmenin hızının artarak devam ettiği içinde 
bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde, bağımsız ülkelerdeki elit
iktidarlarına karşı -ki bunlar daha önce ifade edildiği gibi
sömürü ülkeleri ile bağını koparamamış ve bir şekilde çıkar
ilişkisi içerinden bu ülkeler bağlı iktidarlardır-,önceye göre
daha örgütlü ve dinamik yapılar tarafından karşı koyulması,
rahatsız edilmesi olarak tanımlanabilir. Bu yapılar,
iktidardan bir çıkarı olmayan, çoğu 18 ile 24 yaş
arasındaki gençlerin, sosyal medyayı etkili kullanarak
protestolarını yaşadıkları sınırların dışarısına duyur-
ma amacını taşıyan yapılar olarak görülmelidir. 

Silahları, valileri, askeri güçleri ile sömürdükleri ülkelerden çıkan batı 
ülkelerinin, ekonomik ve kültürel kıskaçlarına tepki olarak ortaya çıkan 
yeni toplumsal hareketlerin bu alanda değerlendirilmesi isabetli olacaktır. 
Protestoların doğrudan ekonomik bağımlılık veya kültürel sömürü 
politikalarına karşı ortaya çıkması gerekmez. Bu bağlamda yönetişimle ilgili 
ortaya çıkan bir sorunun elit iktidarlar ve sömürü ülkelerini hedefe alan 
gösterilere dönüşmesinde iki kırılma anı olduğu görülmektedir. Birincisi iç 
politika ile ilgili bir konunun aniden ülkeyi yöneten elit iktidarın dış politikadaki 
tercihlerine ve sömürü ülkeleri ile tutumlarına dönmesidir. Mobilizasyon 
ve haberleşmenin kolaylaşması ile oluşacak bu ortam, doğru yönetilmesi 
durumda sömürü ülkelerine karşı gerçek bir direnişe dönüşebilir. Tam da 
bu dönemde sömürü ülkelerinin veya uluslararası bazı kuruluşların kaygı 
açıklamaları uluslararası toplumun olaylara bakışını olumlu veya olumsuz 
yöne çevirmeye vesile olabilir. İkinci kırılma anı ise demokratik hak taleplerinin 
içine daha önce pek çok Afrika ülkesindeki örneklere görüldüğü gibi ordunun 
girmesi ve askeri bir müdahale ile halkın taleplerinin bir kısmının göstermelik 
karşılanması sonucunda toplumsal hak talebinin rafa kaldırılmasıdır. 
Böyle durumlarda demokrasiye geçiş, sözde riskler sebebiyle genellikle 
ertelenmekte ve askeri diktatörlükler yönetimi bir süre götürdükten sonra 
asker içerisinden çıkan yeni bir elite yönetimi teslim etmektedirler. Bu döngü 
sürecin başa dönmesi ve ülkenin refah seviyesinin daha da aşağı düşmesine 
neden olmaktadır.

Afrika’daki toplumsal hareketler başlangıçları, kırılma noktaları ve sonuçları 
itibariyle dikkatle takip edilmelidir. Bu hususta en iyi politika uygulayıcıların 
bölgelerdeki tecrübeleri ve siyaset üretme kapasiteleri sebebiyle eski sömürü 
ülkeleri olduğu yadsınamaz. Mali’deki protestoların gidişatı Fransa’nın Afrika 
politikası dâhilinde yalnızca Mali için değil, Burkina Faso ya da Fildişi Sahili’nde 
oluşturabileceği muhtemel senaryolarla birlikte izlenmekte ve birden çok 
plan uygulamaya hazır şekilde bekletilmektedir. Bu planların askeri olması

gerekmemekte, iktidar dönüşümleri esnasında yeni elitler üretmek
şeklinde de olabilmektedir. Yine aynı süreçte barışçıl gösterile-

rin şiddet yanlısı gösterilere dönüşümü de dış müdahaleler
tarafından yönlendirilen aşamalar olarak değerlendirile-

bilmektedir. Ekonomik ve kültürel bağımlılıkların
aşılması, Afrika ülkelerinin sahip oldukları

potansiyelin ortaya çıkmasına ve
refahın yükselmesine doğrudan

etki yapacaktır.

2 Bkz: https://www.amnesty.org/en/countries/africa/nigeria/
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A.Giriş
2011 yılı itibariyle Ortadoğu’da ve Kuzey Afrika’da başlayan otoriter rejimlere 
karşı halk hareketleri ‘Arap Baharı’ olarak isimlendirilmektedir. Bu halk 
hareketleri dalgası uğradığı ülkelerde çeşitli sonuçlar doğurmuşdur. Suriye, 
bu isyan dalgasında  içinden çıkılamaz bir kaosa dönüşmüş durumdadır. 
Suriye’de aynı yılın Mart ayında başlayan hareketler yerel aktörlerin 
çoğalması ve bölgeye küresel güçlerin müdahil olması ile karmaşık bir yapıya 
bürünmüştür. 

Bölgenin önemli ulaşım ve iletişim ağları üzerinde olması aynı zamanda 
bölgede petrol gibi önemli kaynakların varlığı bu coğrafyanın taşıdığı stratejik 
önemi artırmaktadır. Bu durum ise bölgedeki çatışmada tarafgir güçlerin 
iştahını kabartmaktadır. Bununla birlikte Soğuk Savaş döneminin bir mirası 
olarak küresel güçlerin ‘vekâlet savaşları’ devam etmektedir. Sürdürmekte 
oldukları bu güç mücadelesi için Suriye yeni bir saha haline gelmiştir. Bu 
sebeple küresel güçlerin Suriye’de farklı aktörleri desteklemesi, taraflar 
arasında barışın mümkün kılınmasını uzun zamandır engellemektedir. 

1  mustafa.ozdmr21@hotmail.com

B. ABD ve Suriye
B.1. ABD’nin Suriye Politikası
Amerika Birleşik Devletleri Ortadoğu politikasında, küresel bir güç olarak 
çıkarları dâhilinde bölgede oyun kurucu olma rolünü aksatmadan 
sürdürmektedir. Bu anlayış onu bölgedeki çatışmalarda aktif rol alma 
ya da taraf olma konumuna taşımaktadır. Dolayısıyla ABD bölgedeki tüm 
gelişmelerde ya aktif olarak müdahale eden ya da pasif bir tutum geliştirerek 
taraf tutan olmayı tercih etmektedir. Bu eylemlerinde karar alırken her zaman 
izlemekte olduğu çok katmanlı politikası vardır.

Bölgeye yönelik politikasında ABD için birinci derecede önem taşıyan husus 
İsrail’in güvenliğidir. Bu siyaseti ABD’yi pek çok kez Arap devletleri ile karşı 
karşıya getirmiştir. Özellikle Suriye’nin Soğuk Savaş dönemi içerisinde Sovyet 
bloğu ile birlikte hareket etmesinde bu tutumu etki sahibi olmuştur. Aynı 
zamanda ABD de karşı bloğa yanaşmış olan Suriye’yi bölgedeki egemenliği 
ve İsrail’in güvenliği için bir tehdit unsuru olarak görmüştür. ABD’nin Esad 
rejiminin karşısında cephe alması bu çerçevede açıklanabilmektedir.2

ABD’nin Suriye politikasında bir diğer etkin faktör ise bölgedeki Kürtlerdir. 
Kürtler ABD için her zaman coğrafyadaki egemen devletlere karşı 
kullanılabilecek bir tehdit kartı olarak görülmektedir. ABD’nin bölgedeki 
Kürtler ile tanışıklığı ve işbirliği yarım asrı aşkın süredir devam etmektedir. 
Suriye Krizinde ABD-Kürt işbirliği farklı bir boyuta bürünmüştür. ABD bölgede 
faaliyet gösteren köktenci militan örgütler(IŞİD/DAEŞ) ile mücadelesini Kürt 

2 Çalışkan B. (2016). Küresel Bilek Güreşi : Uluslararası Güçlerin Suriye Politikası, 
İNSAMER Analiz 17, s. 17
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militan örgüt (PYD/YPG) ile sürdürmektedir. Köktenci örgütlerin bölgede 
önemli zafer elde etmesinden ve bu durumun İsrail için bir tehdit haline 
gelmesinden endişelenmektedir. Bu durum onu muhalif ‘seküler’ Kürtlere 
açık destek vermesini ve Kürtlerin özerk olduğu federal yapıda bir Suriye 
hayal etmesini anlaşılır kılmaktadır.3

B.2. Suriye Krizinde ABD
ABD, ‘Arap Baharı’ olarak adlandırılan sürecin başlarında beklenenin aksine 
pasif bir tutum takınarak gelişmelere fazla müdahil olmamıştır.4 Amerika 
ve Suriye iktidarının Bush döneminde gergin olan ilişkileri Obama görev 
başına geldiğinde yumuşamaya başlasa dahi 2011 sonrasında tekrardan 
eski haline dönmüştür. Esad’ın göstericilere karşı müdahalesi ile küresel 
alanda rejime karşı gösterilen tepkilere Obama da katıldı; 2012 yılının Ağustos 
ayında Obama, Esad’ın iktidardan gitmesi gerektiğini söyleyerek Suriye’deki 
diplomatlarını geri çekmiştir.5

2013 yılında rejimin muhalif güçlere karşı kimyasal silahlar kullandığının 
tespit edilmesi6 üzerine Obama, Suriye’ye askeri müdahaleyi dillendirmiş olsa 
da bu düşüncesinden Rusya tarafından vazgeçirilmiştir.  Obama’nın Suriye’ye 
aktif bir şekilde müdahil olması köktenci militan örgütlenme olan IŞİD/DAEŞ’in 
ortaya çıkması ile başlamıştır. ABD bölgede köktenci iktidar istemediğinden 
Kürt kartını bir kez daha devreye sokarak oyuna girmiştir. Türkiye her ne 
kadar terör örgütü PKK ve PYD/YPG örgütlenmelerinin aynı amaçla çalıştığı 
noktasında ısrar etse de ABD, PYD ve onun silahlı örgütü YPG’yi PKK’dan farklı 
olarak görme eğilimini değiştirmemiştir. ABD, IŞID/DAEŞ ile mücadele eden 
‘Seküler’ Kürtler olarak gördüğü PYD/YPG örgütüne desteğini açıktan ifade 
etmekten geri durmamaktadır.7

Trump’ın göreve gelmesi ile ABD’nin Suriye politikasında PENTAGON’un 
asıl yönlendirici olduğu ve Beyaz Saray’ın bölgeye yönelik aktif bir politika 
oluşturamadığı ifade edilebilir.8 Her ne kadar Trump söylemlerinde ABD 
ordusunun Suriye’den çekileceğini ifade etmiş olsa da bu düşünce henüz 
eyleme geçirilmemiştir. Bölgedeki Kürt örgütlerine yardımlarını devam 
ettirmiştir. Bölgede İsrail’in güvenliği ABD için hep öncelikli olduğundan Beyaz 
Saray, askerlerin Suriye’den çekilmesi hususunda aceleci davranmamaktadır. 
Bununla birlikte 2018 yılının Aralık ayı itibari ile ABD’nin Suriye politikasının 
artık IŞİD/DAEŞ ile aktif mücadeleden yalnızca bölgedeki petrol sahalarını 
koruma altına almak olarak dönüşüm geçirdiği ifade edilmelidir.9

Kasım seçimlerinden sonra ABD’nin bölgeye yönelik politikasında ne gibi 
değişiklikler arz edebileceği şu an için belirsizdir. Trump’ın göreve devam 
etmesi ABD’nin bölgedeki varlığının sürmesi anlamını taşımaktadır. Başkan 
Trump askerlerin Suriye’den çekileceğini defalarca dile getirmiş olsa dahi bu 
durumun gerçekleşmemiş olması Suriye konusunda Pentagon ile Başkan’ın 
görüş ayrılıkları taşıdığına işaret etmektedir. Biden’ın söylemlerinde ise 
Suriye’de ABD askerinin varlığının sürdürülmesi hususunda tereddüt yoktur. 
Biden söylemleri ile Pentagon ile daha uyumlu bir dış politika izleyeceğine 
dair sinyalleri vermektedir. Her halükarda ABD için dış politika noktasında 
Pentagon’un kararlarının önem taşıdığı görülmektedir.10

C.Rusya ve Suriye
C.1. Rusya’nın Suriye Politikası 
Rusya – Suriye ittifakı Soğuk Savaş döneminin bir mirası olarak uzun süredir 
devam etmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi ABD – İsrail ittifakı Suriye’yi 
Sovyetler ile müttefik olma noktasında mecbur bırakmıştır. Aynı zamanda 

Suriye’de 1950’lerde yükselişe geçen ve 1970’lerde iktidarını sağlamlaştıran 
Baas partisinin milliyetçi ve Batı karşıtı söylemleri de bu işbirliğinin 
kurulmasında etki sahibidir. Bu işbirliği ile Suriye, SSCB/Rusya aracılığıyla 
güçlü bir şekilde silahlandırılmaya başlanmıştır. Bu yardım karşılığında 
ise Suriye’deki Tarsus Limanı’nda SSCB’ye/Rusya’ya askeri üs kurma 
imkânı tanınmıştır. Bu durum ise Rusya’yı Akdeniz’de önemli bir güç haline 
getirmiştir.11

Çeşitli anlaşmalar aracılığıyla inşa edilen bu sıkı işbirliği Suriye’yi Rusya’nın 
bir uydusu yaparken Rusya için ise Suriye aracılığı ile Ortadoğu da etkin bir 
aktör olma imkânını sağlamaktadır. İki ülkenin de demokrasi kültürünün tam 
oturmadığı siyasi yapılar aracılığı ile yönetiliyor olması tarafların birbirlerine 
yaklaşmaları noktasında bir diğer önemli husustur. Rusya, Suriye’de rejimin 
üzerindeki nüfuzunu sürdürmek istemektedir. Dolayısıyla krizde Esad ve 
iktidarını korumaya yönelik cephe almıştır. Zira Esad’dan sonra ülkede Batı 
ile dost bir gücün iktidara gelmesinden endişe duymaktadır. Bununla birlikte 
bölgedeki yerel köktenci militan örgütlenmeler de Rusya için bir endişe 
kaynağıdır. 

3 Özdemir M. (2020). ABD Ve Kürt Politikası, UGSAM Dosya 68
4 https://edition.cnn.com/2014/04/09/opinion/frum-obama-passive-foreign-policy/ 
5 https://www.theguardian.com/world/2012/feb/06/syria-envoys-recalled-

murderous-regime
6 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-25810934
7 https://mepc.org/commentary/us-ypg-relationship-us-foreign-policy-future-

kurds-syria-and-turkey 
8 https://www.setav.org/obamadan-trumpa-abdnin-suriye-politikasi/  
9 Ereli, G., Haşıl, H., Aygün, F.T., Oduncu, R., Hüdaverdi, A.S. &  Şefkatli, F. E., (2020).

ABD Başkanlık Seçimleri Ve Adayların Bölgesel Politikaları ile İlgili Beklentiler,
ORSAM Analiz 267, s. 12

10 a.g.e., s. 10-13
11 Çalışkan B. (2016). Rusya - Suriye İlişkileri Ve Ortadoğu Krizlerine Etkisi,

İNSAMER Mart, s. 1-3
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C.2. Suriye Krizinde Rusya
2011’de Suriye’de isyanlar patlak verdiğinde ve Esad protestolara karşı 
sert güç kullandığında BM Güvenlik Kurulu’nun müdahale tasarısı Rusya 
ve Çin tarafından veto edilmiştir. Rusya ve Çin aynı tavırlarını bir yıl sonraki 
ve 2014’deki BM Suriye tasarılarını da veto ederek sürdürmeye devam 
etmişlerdir.12 Rusya Suriye’deki gelişmelerin rejimin iç meselesi olduğunu 
ve dışarıdan müdahalenin gerekmediği düşüncesi ile herhangi bir dış 
müdahaleyi kabul etmemekle birlikte olası bir müdahale ihtimaline karşılık 
üç uçak gemisini Tarsus Limanı’na göndermiştir. Böylelikle Suriye’nin toprak 
bütünlüğünü ve Esad’ın iktidarının meşruluğunu desteklediğini belirtmiştir. 
2015 yılının Eylül ayında ise Rusya, Esad hükümetinin davetini sebep 
göstererek Rus ordusunu Suriye’ye göndermiştir. Bölgede IŞİD/DAEŞ başta 
olmak üzere terör örgütleri ile mücadele etmekte olduğunu ileri sürmektedir. 

Rusya bölgedeki faaliyetleri ile barış için kilit aktör konumunu inşa etmeye 
gayret etmektedir. Rusya için Esad vazgeçilmez olmadığı gibi Kürtler de 
uzlaşılamaz aktör değildirler. Bilhassa Rusya da ABD gibi bölgedeki barış 
masasında Kürtlerin mutlaka bulunması gerektiğine inanmaktadır. Üstelik 
PYD/YPG’nin fazla ABD güdümünde olmasından endişe duymakta ve onu 
kendi nüfuzuna almak istemektedir. Zira Rusya’nın Esad rejimi ile PYD/YPG 
güçleri arasında gerçekleştirmeye çalıştığı müzakereler ABD’nin PYD/YPG 
güçlerine baskısı ile baltalanmıştır.13

D.Sonuç
Suriye’de imkân dâhilinde hayata geçirilebilecek kalıcı bir barış için Kürtlerin 
anahtar rolü oynayacakları her iki güç (ABD ve Rusya) için de bilinmektedir. 
Bu sebeple her iki taraf da Kürt grupları kendi güdümünde tutmak için çaba 
göstermektedir. ABD ‘Suriye Kürt Ulusal Kongresi’ gibi bir oluşum aracılığı ile 

bölgedeki Kürtleri tek bir çatı altında birleştirmek için gayret göstermektedir. 
Bununla birlikte bölgenin kuzeyinde ‘Delta Crescent Energy’ şirketinin 
çıkarttığı petrol için Suriye Demokratik Güçleri (PYD/YPG)  ile anlaşma 
yapmıştır.14

Rusya ise yapmış olduğu hamleler ile bölgede Kürt grupları etkisi altına almak 
için çalışmaktadır. İlk olarak, Astana zirvesinde dağıtmış olduğu ‘Suriye 
İçin Anayasa Tasarısı’nda Kürtler için özerk bir yapıdan bahsetmesi örnek 
verilebilir. Ayrıca Ağustos ayı içerisinde PYD/YPG’nin siyasi temsilcisi olan 
Suriye Demokratik Meclisi ile Moskova’da bir görüşme gerçekleşmiştir. Bu 
görüşme ilk kez Rusya’nın resmi daveti ile olmuş ve burada bir araya gelen 
çeşitli muhalif gruplar bir mutabakat imzalamışlardır. Mutabakatta ise Kürtler 
için özerklik vurgusu göze çarpmaktadır.15

Sergey Lavrov’un 2012’den sonra ilk kez Esad ile görüşmesi, Rusya’nın 
bölgedeki faaliyetlerine yoğunlaşması olarak okunabilir. Bu görüşmede 
Suriye için ekonomik ilişkilere vurgu yapılmıştır.16 ABD’nin seçim yoğunluğunu 
fırsat olarak gören Rusya, bölgedeki hâkimiyetini her iki taraf üzerinde de 
artırarak barış süreci için temel aktör olma rolünü inşa etmek noktasında 
adımlar atmaktadır.

12 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-27514256
13 Orhan O. & Dündar S. (2020). Rusya’nın Suriye’de Fırat’ın Doğusu İçin Yeni Girişimi:

Moskova’da PYD-HİP Mutabakatı, ORSAM Bakış 138, s. 3-6
14 https://insamer.com/tr/amerika-pyd-petrol-anlasmasi_3187.html
15 a.g.e., s. 3-6 
16 https://www.dw.com/tr/lavrov-ve-esaddan-suriye-ekonomisine-destek-

çağrısı/a-54843786 
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Yaklaşık 4,5 milyar yaşında olan dünyada insan nüfusu bugüne kadar 
birçok önemli pandemi (salgın hastalık) ile karşı karşıya kalmıştır. Bunların 
en yaygın olarak bilineni ortaçağ avrupası’nda tarihi kırılmalara neden 
olan Kara Veba, geçen asırda 50 milyon insanı etlkileyen İspanyol gribi, 
2009 yılında görülen H1N1, 2014 yılında görülen çocuk felci ve Ebola, 
2016’da görülen Zika ve son olarak da 30 Ocak 2020 tarihinde Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO/DSÖ) tarafından kayıtlara geçen COVID-19’dur.2 Çin’in Wuhan 
şehrinden tüm dünyaya yayılan COVID-19 bir yıldır insan hayatını baştan sona 
büyük oranda etkilemiştir. Dünya ekonomileri küçülme seyrine girerken 
tüm finansal piyasalar tarihi değer kayıpları yaşamıştır. Buna ek olarak 
pandemi’nin başında imalat, hizmet, turizm ve birçok sektörde faaliyetler  
neredeyse durma noktasına gelmiştir. Tüm dünyada hükümetler yardım 
fonları ile piyasalarda yaşanan ekonomik küçülmenin etkisini azaltmaya 
çalışmaktadır. COVID-19 pandemisinin neden olduğu panik havası adeta 
dünya ülkelerinin ekonomilerinde kırılma yaratmıştır. Bu durum aşağıda yer 
alan grafikler ve veriler üzerinden daha açık gözlemlenebilmektedir. 
1  9 Eylül Üniversitesi İletişim Fakültesi

Grafik-1 : Ekonomik Büyüme (GSYİH)

Kaynak : Uluslararası Para Fonu (IMF)

Grafik-1 IMF tarafından yayınlanan 13 Ekim 2020 tarihli “Dünya Ekonomik 
Görünümü” isimli rapordan alınan veriler yardımıyla oluşturulmuştur.3 
Grafik-1 dünya ekonomilerinin 2018-2020 dönemi GSYİH büyüme 
oranlarını göstermektedir.4 GSYİH bize bir bölgenin veya ülkenin ekonomik 
büyüklüğünü gösterirken, o zaman dilimindeki yaşanan sosyal olaylar 
hakkında da bazı mesajlar verebilmektedir. Grafik–1’e  dikkatlice bakacak 
olursak genel olarak dünya ekonomisi ve bölge ekonomileri 2020 yılında 
2018 yılına göre daha az üretim gerçekleştirmişlerdir. Diğer bir ifadeyle 
2020 yılında dünya ekonomileri küçülmüştür. Fakat özellikle Sahraaltı Afrika 
ülkeleri ve Ortadoğu ülke ekonomileri diğerlerine oranla daha az etkilenmiş 
gözükmektedir. Türkiye ekonomisi ise toplam çıktıda 2018 yılına oranla 
ABD doları cinsinden %16,68 oranında küçülmüştür. Grafikteki ülkelere ve 
bölgelere nazaran Türk ekonomisi bu görünümüyle COVID-19 pandemisi’nden 
en çok etkilenen ülke konumundadır. 

Grafik 2 :  Üretim PMI

Kaynak : Markıt, JMMA, China Logistic Information Center

Grafik-2 büyük ekonomilerdeki  imalat sektörü  satın alma yani piyasa talebini 
gösteren endeksin aylara göre dağılımını göstermektedir. PMI endeksi, 
şirketlerin satın alma yöneticilerinin, mal ve hizmet satın alma eğilimlerini 
inceleyen bir göstergedir. Bu gösterge temel olarak büyüme öngörülerini 
açıklamaya yönelik anket niteliği taşımaktadır. Ülkelerin büyüme tahminlerini  

 2 Duran,M. S. ve Acar, M. (2020). Bir Virüsün Dünyaya Ettikleri: COVID-19 Pandemisinin
Makroekonomik Etkileri, International Journal of Social and Economic Sciences, s.55.

3 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October
4 Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla, belirli bir zaman aralığında bir bölgede üretilen tüm nihai

ürünlerin, piyasa değerindeki ekonomik ölçüsüdür.
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en iyi şekilde açıklayabilen endekslerden birisi konumundadır. PMI endeksine 
göre değerler 50’nin altına düştüğünde üretim daralmasını ifade etmektedir. 
Grafik-2’de  salgının tüm dünyada özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde Nisan 
ayı itibariyle etkisini hissettirmesinden dolayı Nisan 2020 tarih olarak baz 
alınmıştır. Buna göre Üretim PMI Nisan-Mayıs arasında düşüş gösterirken, 
normalleşme  adımlarının atıldığı Haziran ayından itibaren yükseliş göstermiş-
tir. Üretim PMI Nisan–Mayıs arasında sırasıyla ABD ‘de  48.5 ve 36.1, Çin’ de 
50.8 ve 50.6, Euro bölgesinde  44.5 ve 33.4, Japonya’da 43.7 ve 41.9 olarak 
ölçülmüştür. Diğer bir ifadeyle Nisan–Mayıs arasında dünya ekonomilerinde 
imalat sektörü büyük oranda küçülmüştür. Bunun en büyük sebebi sokağa 
çıkma yasakları ve karantina süreçleri olmuştur. Haziran ayından itibaren ise 
genel olarak imalat sektöründeki PMI yükseliş trendine girmiş Japonya dışında 
tüm bölgelerde 50’nin üstünde gerçekleşmiştir. Sonuç olarak tüm dünyada  
imalat sektörü salgının başında yaşanılan şok nedeniyle taleplerini azaltmış 
ve üretimde kesintiye gitmiştir. Fakat normalleşme sürecinden itibaren artan 
talep ile birlikte imalat sektörü yeniden kendini hızlı bir şekilde toparlamıştır.

Grafik 3 : Hizmet Sektörü PMI

Kaynak : Markıt

Grafik-3 hizmet sektöründeki satın alma yöneticileri endeksinin Nisan-Ekim 
arası seyrini göstermektedir. Buna göre salgının etkisini tam manasıyla 
gösterdiği Nisan ve Mayıs aylarında hizmet sektörü PMI tüm bölgelerde 
50’nin altında gerçekleşmiştir. Salgının en yoğun yaşandığı yerlerden birisi 
olan EURO bölgesinde hizmet sektörü adeta durma noktasına gelmiştir. 
Nisan ayında 26.4 olarak gerçekleşirken, Mayıs ayında yarıdan fazla değer 
kaybıyla 12 olarak gerçekleşmiştir. Çin dışında tüm bölgeler Nisan ve Mayıs 
aylarında 40’ın altına düşmüşlerdir. Bunun temel sebebi salgının ilk başladığı 
bölge Çin olmasından dolayı salgın Çin’de diğer bölgelerden daha önce “peak” 
gerçekleştirmiş ve Çin ekonomisi Nisan ayı itibariyle normale dönmeye 
başlamıştır. O yüzden Nisan ve Mayıs aylarında  Çin’de pozitif yönlü PMI 
hareketi gerçekleşmiştir. Genel olarak  tüm dünyada salgın hizmet sektörünü 
diğer sektörlere göre daha fazla etkilemiş gözükmektedir. Bu durum kafe, 
restoran gibi işletmelerin kapanması, havayolu ulaşımlarına getirilen yasaklar 
ve işten çıkarmalar dolayısıyla azalan gelir ile birlikte toplam talepteki 
azalmadan kaynaklanmaktadır. 

Grafik 4 : Petrol Fiyatları

Kaynak : Hürriyet Bigpara

Grafik–4 petrol fiyatlarının vadeli işlemler piyasasındaki 2019 Ocak-2020  
Ekim ayları arasındaki seyrini göstermektedir. 2019 Aralık ayında Çin’de 
salgının başlamasından dolayı dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin 
ekonomisindeki faaliyet durması petrole olan talebi azaltmıştır. Ve bununla 
beraber petrol fiyatları sürekli eksi yönde hareket gerçekleştirmiştir. Buna 
ek olarak Rusya ve Suudi Arabistan arasında 5 Mart tarihinde gerçekleşen 
restleşmeyle birlikte petrol Nisan ayının ortalarına kadar değer kaybetmeye 
devam etmiştir. OPEC+ ülkelerinin petrol fiyatlarında anlaşmasıyla 20 Nisan 
tarihinden itibaren petrol fiyatlarında pozitif yönlü bir hareket değişimi 
yaşanmaya başlamıştır.5 Fakat hala petrol fiyatları 2019 yılındaki seviyesine 
ulaşamamıştır. COVID-19 pandemisi’nin yaşattığı kaos ortamı 10 ay 
içerisinde petrol fiyatlarının 1/3 oranında düşmesine sebep olmuştur. Şuan 
petrol fiyatlarında toparlanma yaşanmasına rağmen hala fiyatlar istenilen 
seviyelere ulaşamamıştır.

Grafik 5 : Borsa Endeksi 6-7

Grafik-5 sırasıyla S&P 500 endeksindeki en büyük fon ve altın fiyatlarının 
son 1 yıllık aynı dönemdeki seyrini göstermektedir. COVID-19 pandemisi’nin
5 Goydeniz S. OPEC, Koronavirüs Pandemisi ve (-) Eksi Petrol İlişkisi, Uluslararası

Gözlem ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Mayıs 2020 Raporu s.16-19
6 Grafik S&P 500 endeksini takip eden fonun son 1 yıllık seyrini ifade etmektedir.
7 Grafik altın fiyatlarındaki değişimin son 1 yıllık seyrini ifade etmektedir.
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yarattığı panik havasından dolayı yatırımcılar borsada hisselerini satıp yönünü 
altın almaya çevirdiler. Bunun sonucunda Mart-Mayıs ayları arasında S&P 500 
endeksi tam manasıyla çakılırken, gram altın fiyatlarında %50’nin üstünde 
ciddi bir artış meydana gelmiştir. Mayıs ayı itibariyle borsada gerçekleşen 
pozitif yönlü hareketler sonucu S&P 500 endeksi 5 ay içerisinde Şubat 
ayındaki en yüksek seviyesini bile aşmış gözükmektedir. Fakat grafik-5’e  
dikkatlice bakılacak olursa yaşanan yükseliş süreçlerini ani inişler takip etmiş 
ve  yükselişler doğrusal bir trend göstermemektedir. Bu durum borsaların 
hala tam manasıyla normal seyrine gelmediğini göstermektedir. Diğer bir 
ifadeyle ekonomilerdeki güven problemi hala devam etmektedir. Bunu 
anlayabilmek için altın fiyatlarındaki harekete bakmak gerekir. Mayıs ayından 
itibaren bakarsak borsa yükseliş gösterirken aynı anda altın fiyatları yükselişe 
devam etmiş ve gelinen süreçte yılbaşından bu yana neredeyse %100 değer 
kazanmıştır. Bu açıdan bakılacak olursa S&P 500 endeksindeki yükselme 
daha çok birtakım devlet yardımlarını ve hayali yatırımcıları göstermektedir. 
Çünkü piyasalar bir tahterevalli gibidir. Bir taraf değer kazanırken diğer 
taraf her zaman değer kaybetmek zorundadır (Ceteris Paribus). İnsanlar 
kriz dönemlerinde değerli madenlere olan taleplerini artırmaktadır. Çünkü 
kriz dönemlerinde hiçbir devlet ve organizasyon değerli madenlerden daha 
güvenli değildir. Altın fiyatlarındaki artış bu açıdan normal bir durumdur. Fakat 
salgının merkezüssü bugün Amerika Birleşik Devletleri olmasına rağmen  aynı 
anda borsadaki yükselişlerin bu denli gerçekleşmesi kafaları karıştırmaktadır.

Grafik 6 : FED Faizi 

Kaynak : Investing.com

Grafik–6 Federal Reserve Bank’ın son 5 yıllık faiz kararlarındaki seyrini 
göstermektedir. Bugün dünya’da merkez bankaları bankaların babası 
konumundadır. FED ise tüm merkez bankalarının babasıdır. Çünkü 
dünyadaki rezerv para olan Amerikan Dolarını basma yetkisini bugün FED 
elinde bulundurmaktadır. Bundan dolayı Fed’in faiz kararları tüm dünyadaki 
finansal piyasaları etkilemektedir. Tüm kriz dönemlerinde faizler her zaman 
düşüş eğilimindedir. Çünkü bugünkü piyasaların oluşmasında ve maliye, 
para politikalarının belirlenmesindeki genel geçer Keynesyen teori kriz 
dönemlerinde bir takım devlet yardımları ve genişletici para politikalarını 
önermektedir. FED pandemi’nin tüm dünyada etkisini gösterdiği tarihten 
itibaren faizleri sürekli düşürmüştür. Bugün gelinen süreçte faizler neredeyse 
sıfır seviyesine ulaşmıştır. Son beş yıllık periyotta faiz oranları bugün en 
düşük seviyeye gelmiştir. Faizlerin bu denli düşmesi ve bu sürecin devam 
etmesi bugün yaşanan sürecin bir kriz olduğunu ispatlamaktadır. Finansal 
piyasaların tamamı bugün ucuza borçlanarak yaşamlarını sürdürmek zorunda 
gözükmektedir. Yaşanan süreçte faizler 1929 krizindeki seviyelere ulaşmıştır. 
Bugün ülkelerin tamamı genişletici para politikasına devam etmektedirler. 
Bunun sonucu olarak da enflasyon tüm dünyada artış göstermektedir.

Grafik 7 : Karşılaştırmalı Hükümet Borçlanmaları ve Genel Mali Denge

Kaynak : Uluslaarası Para Fonu (IMF)

Grafik-7 IMF “Dünya Ekonomik görünümü Ekim 2020” isimli rapordan elde 
edilmiştir.8 Grafik 2008 finans krizi ve COVID-19 krizi’nin piyasalardaki 
etkisini karşılaştırmaya çalışmaktadır. Bu açıdan bakıldığında 2008 
krizinde dünya ekonomilerindeki genel hükümet borçları GSYİH oranla 
%10.5 seviyelerindeyken, COVID-19 krizinin yarattığı etkiyle hükümetlerin 
borçları GSYİH oranla %18.7 ile neredeyse 2008 krizinden iki kat daha 
artmış gözükmektedir. Diğer yandan grafiğin sağ tarafında bulunan bölüme 
bakıldığında dünya ekonomileri 2008 krizinde genel mali dengede %4.9 
oranında açık verirken, COVID-19 pandemisi’nin etkisiyle şuan dünya 
ekonomilerinde genel mali denge %10 oranında açık vermiş gözükmektedir. 
Bu açıdan bakıldığında COVID-19 krizi dünya ekonomilerinde 2008 küresel 
finans krizinden daha büyük etki bırakacağa benzemektedir.

SONUÇ
COVID-19 pandemisi’nin başladığı ilk günlerde yaşanan panik havasıyla dünya 
ekonomileri büyük tahribat almıştır. Fakat normalleşme sürecinin başından 
itibaren ekonomiler hızlı bir toparlanma sürecine girmiş gözükmektedir. Buna 
rağmen  genel hükümet borçları ve GSYİH üzerinden bakılacak olursa gelinen 
süreçte dünya ekonomileri küçülme seyrine girmiştir. Dünyada gerçekleşen 
üretim diğer yıllara göre azalış gösterirken finansal piyasalar tarihi bir 
değer kaybına uğramıştır. Birçok yönden bakıldığında dünya ekonomilerinin 
geleceğini etkileyecek tarihi bir süreç yaşanmaktadır. Dünyada yaşanan 
salgın, savaş, darbe gibi olaylar her zaman diliminde insan yaşamındaki ve 
yönetim tarzlarındaki değişimi sağlamıştır. Kavimler göçü, Coğrafi Keşifler, I. 
ve II. Dünya savaşları, Fransız devrimi , Sanayi Devrimi, Ortaçağ Vebası bunlara 
örnek olarak verilebilir. Bu yaşanan krizlerin tamamı dünyada yeni bir düzen 
meydana getirmiştir. Örnek vermek gerekirse Fransız devrimi ulus devletleri 
meydana getirmiş ve dünya savaşlarına sebep olmuştur. Dünya Fransız 
devriminin meydana getirdiği sürekli kaosa Birleşmiş Milletler Örgütünün 
kurulmasıyla küresel bazda son verebilmiştir. Yeni yaşadığımız COVID-19 
krizi ise tam da diğerleriyle aynı özelliklere sahip bir şekilde kısa sürede tüm 
dünyaya yayılım göstermiştir. Öyle bir kriz ki gelişmiş ülkelerin başkentleri 
ve metropollerinde gözlenirken, amazondaki kabilelerde de gözlenmiştir.9 
Bu açıdan diğer krizlere nazaran daha büyük bir dönüşüme sebep olacağı 
kaçınılmaz gözükmektedir.

8 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October
9 Davutoğlu A. , Sistemik Deprem ve Dünya Düzeni , s.17



Son Dakika: Erdoğan, Rus Mevkidaşı ile İdlib ve Karabağ’ı Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin ile telefonda görüştü.  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yapmış 
olduğu açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Vladimir 
Putin arasında geçen görüşmede İdlib ve Karabağ konularını görüşüldüğünü 
açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, iki liderin görüşmesinde İdlib saldırıları ile Dağlık Karabağ 
konusunun gündeme geldiğini belirtti. Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey 
Lavrov ile yaptığı görüşmede de aynı konuların masada olduğunu söyledi.
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Ermenistan Berde Şehir Merkezini Vurdu! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Azerbaycan’da Ermenistan’ın saldırılarında bu güne kadar 69 sivil ölürken 
322 kişi ise yaralandı. Son dakika bilgilerine göre Ermenistan, Azerbaycan’ın 
Berde şehrine saldırıda bulundu. İlk belirlemelere göre 14 kişi öldü, 40’tan 
fazla yaralı olduğu açıklanmıştı. Son gelen bilgilere göre Ermenistan’ın 
Berde’ye düzenlediği saldırıda ölü sayısı 21’ye, yaralı sayısı 70’a yükseldi. 
Şehir merkezine düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 araç tamamen 
yandı ve bir dükkan isabet aldı. 

Trump’tan Dikkat Çeken İddia: ABD’de Basın Özgürlüğü Yok

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs gölgesinde seçime giderken Joe 
Biden ile ilgili haberlerin büyük şirketler tarafından “saklandığını” iddia 
etti. Trump, ülkede basın özgürlüğü görüşünü dile getirirken “Haberlerin 
saklanması ya da yalan haberler var” dedi. Trump, “ABD’de basın özgürlüğü 
yok, haberlerin saklanması ya da tamamen yalan haberler var. Son iki 
haftada basınımızın nasıl yolsuzluğa battığını hatta daha da beterini gördük.” 
değerlendirmesini yaptı.

SpaceX’in Starlink Uydu İnternetinin Fiyatı Belli Oldu

Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX, uzaya gönderdiği uydulardan internet 
erişimi noktasında faydalanmaya başlayacağını açıkladı. Şirket aylık 
kullanım ücretini ise 99 dolar olarak belirledi. Dünyanın en çok tanınan 
girişimcilerinden olan Elon Musk’ın başında bulunduğu SpaceX şirketi 
dünyanın en ücra noktasına bile internet götürmek amacıyla uzaya 
gönderdiği Starlink uydularına yenileri ekliyor.

2027 yılına kadar Starlink uydularıyla, Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk 
ağ kurmayı planlayan SpaceX, geçtiğimiz ay uzaya 60 starlink uydusu daha 
fırlatarak uydu sayısını 800’ün üzerine çıkarmayı başardı.
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İşgalci İsrail Baskın Düzenledi! Şeyh Nacih Bukeyrat Göz Altına Alındı

Kudüs’teki İslami Vakıfl ar Dairesi Müdür Yardımcısı, El-Aksa Vakıf ve Kültür 
Mirası Akademisi Başkanı Şeyh Nacih Bukeyrat göz altına alındı. İsrail işgal 
güçleri tarafından bugün düzenlediği baskın sonrasında Nacih Bukeyrat’ı 
tutuklanarak götürüldü.

İsrail’in Oyunlarını Gün Yüzüne Çıkarıyordu
Filistin Enformasyon Merkezi’nde yer alan habere göre İslami Vakıfl ar Dairesi 
Nacih Bekeyrat’ın göz altına alınışı hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklamaya 
göre işgal güçleri Şer’i Eğitim Vaaz ve İrşad Müdürlüğü’nün Eski Kudüs’teki 
Silsile Kapısı’nın yakınında bulunan binasına baskın düzenledikten sonra 
Bukeyrat’ı gözaltına aldılar.

Fransa-Türkiye Arasında İpler Kopuyor! Büyükelçi Geri Çağrılacak mı?

Fransız sözde mizah dergisi Charlie Hebdo’nun Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan hakkında yayımladığı karikatürün ardından Türkiye ve Fransa 
arasında ipler geriliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gerilen ilişkiler 
sonrasında Paris Büyükelçisi’nin geri çağrılıp çağrılmayacağına ilişkin 
soruya cevap verdi.

“Şu Anda Geri Çağıracak Bir Durum Yok”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Paris Büyükelçisi’nin çağrılıp 
çağrılmayacağına ilişkin bir soru üzerine “Büyükelçimizin çağrılmasına 
gerek yok. Zaten telefonla sürekli istişare halindeyiz. Şu anda geri çağrılacak 
bir durum yok” dedi.

ABD’den Türkiye’ye Hadsiz Uyarı! S-400 Hazımsızlığı Sürüyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı 
Clarke Cooper, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemi 
nedeniyle uygulanacak yaptırımları ‘kesin olarak düşündüklerini’ açıkladı. 
Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin test etmesine ilişkin 
açıklama yapan Cooper,  Türkiye’nin bu konudaki tavrını ‘provokatif’ olarak 
nitelendirerek “Yaptırımlar kesinlikle düşünülüyor” dedi.

Ayrıca Amerika’nın Türkiye’ye S-400’ler konusunda kırmızı çizgilerinin 
olduğunu ilettiklerini belirten Cooper “S-400’ü test etmenin kesinlikle kabul 
edilemez olduğunu çok net bir şekilde belirttik” diyerek Ankara’yı buna karşı 
ikna etme çabalarının sürdüğünü belirtti.

Liderler Toplanıyor! Durum Kritik, Gündem Koronavirüs

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin liderleri, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) vaka 
sayısında yaşanan büyük artışı görüşecek. AB, liderleri, alınacak tedbirleri 
görüşmek için yarın sanal zirve toplantısı gerçekleştirecek.

Ana Gündem Koronavirüs
Avrupa genelinde vakaların son haftalarda çok hızlı artış göstermesi 
nedeniyle AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in geçen hafta toplantıya 
çağırdığı AB liderleri, kendi ülkelerindeki tecrübelerini paylaşacak ve 
koronavirüse karşı en iyi uygulamalar hakkında görüş alışverişi yapacak.

Aşı Ve Test
AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, özellikle hızlı testler, temaslıların takibi 
ve aşılar yarınki toplantının odak noktası olacak.






