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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı 
Avustralya kıtası, dünyanın en küçük kıtasıdır ve üzerinde hiçbir devletle kara 
sınırı bulunmayan Avustralya devleti bulunmaktadır. Başkenti Canberra olup 
yüzölçümü 7.692.020 km2 olan Avustralya’nın merkezi çöller ve yerleşilmemiş 
alanlarla kaplıyken yerleşim yerleri kıyı şeridi boyunca gözlenir.

2019 verilerine göre Avustralya nüfusu 25 milyondur. Geniş topraklarına 
oranla yerleşim bölgelerinin az olduğu ülkede nüfus yoğunluğu km2 başına 
yaklaşık 3 kişidir. Nüfusun artış hızı %1,156’dır ve nüfusun %86’sı şehirlerde, 
%14’ü köylerde yaşamaktadır. Ortalama yaşam süresi erkeklerde 80,7, 
kadınlarda 84,9, nüfusun genelinde 82,7 yıldır. Ülkenin en kalabalık şehirleri 
Sydney (5,3 milyon), Melbourne (5 milyon) ve Brisbane’dır. (2,5 milyon)3

2 https://www.worldatlas.com/articles/ethnic-background-of-australians.html
3 https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/PrimaryMainFeatures/

3218.0?OpenDocument

3

Resmi Adı Avustralya Milletler Topluluğu

Başkenti Canberra

Dili
Resmi dili yoksa da ülkede konuşulan genel dil 
İngilizcedir. Yerel diller ve göçmen toplulukların 
dilleri de konuşulur.

Dini
Resmi dini yoktur. Nüfusun %52’si Hristiyan, 
%30,1’i İnançsız, %2,6 Müslüman, %2,4’ü Budist, 
%12,9 Diğer dinler

Nüfus 25.364.307

Nüfusun Etnik 
Dağılımı

%67 İngiliz kökenli, %19 Diğer Avrupa ırkları 
kökenli, %3 Aborjin, %11 Diğer2

Yüz Ölçümü 7.692.020 km2

Para Birimi Avustralya Doları

Yönetim Şekli Çift kamaralı federal parlamenter monarşi

Hükûmet
Kraliçe : II. Elizabeth
Genel Vali : David Hurley
Başbakan : Scott Morrison

Meryem SEZGİN1

AVUSTRALYA
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B. Siyasi Yapısı
Avustralya’nın resmi adı Avustralya Milletler Topluluğu’dur. Federal 
parlamenter sistemle yönetilen ülkenin en yüksek yöneticisi, Büyük 
Britanya Kraliçesi II. Elizabeth’i temsilen Genel Vali David Hurley’dir ve genel 
valiler Kraliçe tarafından atanır.4 Hükumetin başı ise seçimle göreve gelen 
başbakandır ve ülkenin günümüzdeki başbakanı Scott Morrison’dur. Ülkenin 
başkenti Canberra’dır.

Avustralya Parlamentosu Temsilciler Meclisi ve Senato olmak üzere iki 
kamaraya ayrılır. Temsilciler Meclisi, tek üyeli (dar) seçim bölgelerini temsil 
eden ve azami üç yıl görev yapan 150 üyeden oluşmaktadır. Bu üyeler 
alternatif oylama denilen bir seçim yöntemiyle seçilmektedir. Bu yöntemde, 
seçmen oy pusulasında bulunan tüm adayları tercih sırasına göre sıralamaları 
gerekmektedir. Oy pusulasındaki 1 numaralı aday “öncelikli tercih” sayılır ve 
bir adayın kazanması için öncelikli tercihlerin mutlak çoğunluğunu alması 
gerekir. Eğer hiçbir aday bu çoğunluğu alamazsa en az oy alan aday sıradan 
çıkarılır ve onun oyları, ona oy veren seçmenlerin ikinci tercihlerine göre diğer 
adaylara dağıtılır. Bu döngü, oyların yarısından fazlası bir adayda toplanana 
kadar devam eder.

Senato ise eyaletleri ve iki bölgeyi temsil eden 76 senatörden oluşmaktadır. 76 
senatörden 72’si altı eyaleti temsil eder ve altı yıl görev yapar. İki bölgeyi temsil 
eden dört senatör ise üç yıl görev yapar. Senato’nun yarısı her üç senede 
bir yenilenir ve bu seçimde eyaletler altışar senatör, bölgeler ikişer senatör 
seçerler. Senatörlerin seçimi ise “devredilebilir tek oy (single transferable 
vote)” denilen bir oylama ile seçilir. Buna göre oy pusulasının ortasında bir 
çizgi bulunur ve çizginin üstünde ya da altında oy kullanma seçeneği vardır. 
Çizginin üstünde partiler/grupların isimleri bulunur ve seçmen, bu kısımda 
oy kullanırsa sadece tercih ettiği parti/grubun yanındaki kutucuğa “1” yazar. 
Fakat bu seçenekte oy partiler arasında paylaştırıldığı için seçmen oyunun 
aslında kime yararlı olduğunu bilmez.5 Eğer bir seçmen çizginin altında oy 
kullanmayı tercih ederse diğer seçeneğin aksine herhangi bir gruba dâhil 
olmayan adayların da içinde bulunduğu birçok adayı tek tek sıralamak 
zorundadır. Bu seçenekte oyun nereye gittiği kesin olarak bellidir fakat daha 
zor olduğu için seçmenin %95’i bunu tercih etmez. Avustralya’daki ana siyasi 
oluşumlar merkez sol Avustralya İşçi Partisi (ALP) ile Liberal Parti ve Milli Parti 
tarafından oluşturulan merkez sağ Koalisyon’dur. 

Avustralya, idari yapı olarak Batı Avustralya, Güney Avustralya, Yeni Güney 
Galler, Tazmanya, Victoria ve Queensland olmak üzere altı eyalete ve 
Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) ve Kuzey Bölge (NT) olmak üzere iki bölgeye 
ayrılır. Bu birimlerin hepsi birer parlamentoya ve anayasaya sahiptir.6

B. Ekonomik Yapısı

Kaynak : Dünya Bankası 2019 *: tahmin

Avustralya, yüksek gelirli OECD ülkelerinden biridir. Ülkenin büyüme rakamları 
oldukça ümit vericidir ve Dünya Bankası’na göre dünyanın en büyük 14. 
ekonomisidir. Yaklaşık 30 yıldır kesintisiz ekonomik büyüme gösteren ülke, 
2008-9 ekonomik krizinde resesyona girmeyen tek büyük ekonomidir. Ayrıca 
büyük ekonomiler arasında en yüksek GSYİH büyüme hızına sahiptir.

Avustralya ekonomisinin yaklaşık %20’si ihracata dayalıdır. Bu ihracatın 
%32’si Çin ortaklığında yapılmaktadır hatta Avustralya bazı sektörlerde Çin’e 
bağımlıdır. Her iki taraf ta bu ortaklıktan olumlu sonuç almış ve Avustralya 
ekonomisi, özellikle Çin’le olan maden/yakıt ihracatı ve turizme çok elverişli bir 
ülke olması sebebiyle on yıllardan beri istikrarlı bir büyüme oranı yakalamıştır. 
Fakat Avustralya’nın COVID-19 salgınının kökenini araştırma girişimlerine 
destek vermesi sonrasında Canberra-Pekin hattı gerilmiştir ve Avustralya, 
bağımlılığını azaltmak üzere başta Hindistan olmak üzere alternatif ticari 
ortaklarla anlaşma yapmaya hazırlanmaktadır.

Ülkede 30 yıldır resesyon görülmemesine rağmen, 2019’da 12 milyon 
hektardan fazla bir alanın yanması turizmi ve küçük işletmeleri önemli oranda 
etkilemesi, aynı yıl COVID-19 salgınının yayılması ve Avustralya’nın sınırlarını 
kapatıp sıkı tedbirler uygulamak zorunda kalması resesyonu tetiklemiştir. 
2020’nin ilk çeyreğinde %0,3 daralan ekonomi, ikinci çeyreğinde de birinci 
çeyreğe göre tarihinin en yükseği olan %7 oranında daralmıştır. Avustralya 
yetkililerine göre Avustralya ekonomisi, COVID-19 sebebiyle 1930’lu yıllardan 
beri görülen en büyük ekonomik daralmayı kaydetmiştir.

4 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/avustralyada-genel-vali-degisikligi-/1519895
5 https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/

Parliamentary_Library/pubs/rp/RP0708/08rp05
6 https://www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/aus_pol_chart_e.pdf
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Kişi Başı Milli Gelir Büyüme Hızı %0,127

Enflasyon %1,611

Resmi Döviz Kuru 1,439

İşsizlik Oranı %5,163*

Genç İşsizlik Oranı %11,728*

İş Gücü 13.414.956

GSYİH 1,393 trilyon ABD doları

Kişi Başı GSYİH 54.907,102 ABD doları

GSYİH Büyüme Hızı %1,897

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı %0,364

Milli Gelir 1,347 trilyon ABD doları

Milli Gelir Büyüme Hızı %1,657

Kişi Başı Milli Gelir 54.910 ABD doları
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Karşılaşılan ekonomik problemlere rağmen Avustralya diğer gelişmiş 
ekonomilerin çoğundan daha iyi bir tablo çizmektedir. Dünya ekonomisinin 
%13,9, ABD ekonomisinin %23,8 oranında daralacağı 2020 yılında Avustralya 
ekonomisinde %8,6 daralma beklenmektedir. COVID-19 salgını sonrasında 
değer kaybı görse de Nisan sonrası tekrar değerlenmeye başlayan para 
birimlerinden biri de Avustralya dolarıdır.7

Dış Ticaret

Kaynak : ITC Trademap

Avustralya’nın öne çıkan ihracat kalemleri mineral yakıtlar ve yağlar, metal 
cevheri, inci ve değerli taşlar, et ve sakatat, kimyasallardır. Ana ihracat 
ortakları ise Çin, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve ABD’dir.

Kaynak : ITC Trademap

Avustralya’nın ana ithalat kalemleri makineler ve parçaları, mineral yakıtlar 
ve yağlar, araçlar, elektrikli makineler ve eczacılık ürünleridir. Ana ithalat 
ortakları ise Çin, ABD, Japonya, Tayland ve Almanya’dır.

Kaynak : ITC Trademap

Türkiye-Avustralya İlişkileri
Ülkeler arasındaki ilişkiler 1967 yılında kurulmuştur. Türkiye’nin Canberra’da 
büyükelçiliği, Melbourne ve Sydney’de başkonsoloslukları, Brisbane’da 
fahri konsolosluğu; Avustralya’nın Ankara’da büyükelçiliği, İstanbul’da 
başkonsolosluğu ve Çanakkale’de konsolosluğu bulunmaktadır. 2019 yılında 
Türkiye’nin Avustralya ile ihracatı 257,098 milyon dolar, ithalatı 221,569 milyon 
dolar, ticaret hacmi 478,667 milyon dolar olmuştur. Türkiye’nin Avustralya’yla 
temel ihracat kalemleri cevher, cüruf, mineral yakıt, yağ, inci, et, hububat; 
temel ithalat kalemleri mineral yakıt, yağ, makine, taşıtlar, elektrikli ve 
elektronik ürünlerdir.8

7 IMF Haziran 2020 tarihli Dünya Ekonomik Görünümü Raporu
8 http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?b10ed1ee-917a-4264-824f-5630a7373fd1
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Avustralya Dış Ticaret Verileri (bin $)

2017 2018 2019

İhracat 229.722.178 254.525.413 272.579.608

İthalat 221.108.910 227.703.770 214.273.705

Hacim 450.831.088 482.229.183 486.853.313

Denge +8.613.268 +26.821.643 +58.305.903

En Çok İhraç Edilen 5 Ürün (bin $)

Ürün 2018 2019

Toplam 254.525.413 272.579.608

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
ürünleri

88.157.303 88.880.849

Metal cevheri, cüruf ve kül 59.812.341 78.792.909

Doğal ya da kültüre edilmiş inciler, 
değerli taşlar ve metaller

16.056.069 18.057.454

Et ve yenilebilir sakatat 10.230.808 11.573.586

İnorganik kimyasallar; nadir toprak 
metalleri ve değerli metalleri
organik veya inorganik bileşikleri

8.221.188 6.287.919

En Çok İthal Edilen 5 Ürün (bin $)

Ürün 2018 2019

Toplam 227,703.770 214.273.705

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer 
reaktörler vb. ve parçaları

31.929.275 30.665.837

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
ürünleri

30.412.525 27.152.574

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

30.073.956 26.686.584

Elektrikli makineler ve parçaları, ses 
kayıt cihazları ve televizyon

25.721.923 24.579.940

Eczacılık ürünleri 8.176.043 8.377.533
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Ülke Tarihi
Tarihinin çok daha öncesine uzandığına dair kayıtlar olsa da Avustralya 
bölgesindeki hareketlenmeler Batılı sömürgecilerin bölgeye gelişiyle 
olmuştur. 20. yüzyıla kadar çeşitli devletlerin bulunduğu Avustralya en 
sonunda bütünüyle İngiltere hâkimiyetine girmiştir. Aynı dönemde beyazların 
hâkimiyetini korumak üzere ülkeye Avrupalılar harici yabancıların girişi 
yasaklanmıştır. Kısa süre sonra çıkan I. Dünya Savaşı’nda Avustralyalı askerler, 
İngiltere’nin safında Yeni Zelandalı askerlerle birlikte ANZAC (Australia and 
New Zealand Army Corps) birliklerinde Çanakkale’de savaşmıştır. II. Dünya 
Savaşı’na ABD saflarında giren Avustralya, o zamandan günümüze Avrupa 
ve Batı eksenli politikalar izlemiştir. Genelde barışçıl bir ülke olan Avustralya 
Asya’daki ülkelerle olan işbirliklerine de önem vermektedir.9

Ülkede İslamiyet
İslam’ın bölge halkıyla ilk tanışması Endonezyalı balıkçıların Aborijinlerle 
ticaret ve karşılıklı evlilik yapmasıyla olmuştur. İlerleyen zamanlarda 
Afganistan’dan getirilen deve çobanları ve diğer bölgelerden gelen 
göçmenler İslam toplumunu oluştursa da 20. yüzyılın başlarında çıkarılan 
“Beyaz Avustralya” göçmen yasası ile Müslüman nüfusun artışı durmuştur. 
Daha sonraları Avrupa dışından da göçmen kabul edilmeye başlanması ile 
Müslüman nüfus da artmaya devam etmiştir.

Müslümanlar, nüfusun %2,2’sini oluşturur ve Avustralya’nın Hristiyanlık ve 
Budizm’den sonra 3. en büyük ve Hinduizm’den sonra 2. en hızlı büyüyen 
dini topluluğudur. Müslümanların %40 civarı Orta Asya bölgesinden, %25 
civarı Güney Asya bölgesinden gelse de etnik açıdan oldukça heterojen bir 
toplumdur. Müslümanlar arasında en yaygın etnik kökenler arasında Türkiye, 
Lübnan, Afganistan ve Pakistan bulunmaktadır.

Genellikle şehirlerde yaşayan Müslümanların yaklaşık %75’i Sydney ve 
Melbourne’da  yaşamaktadır. Müslümanların yaş ortalaması Avustralyalılar-
dan daha düşüktür ve daha çok çocuk sahibi olmaktadırlar. Müslümanların 
çoğu kendisini Avustralyalı olarak tanımlamaktadır fakat sosyal hayatta 
ayrımcılık ve ekonomik eşitsizlik gibi pek çok durumla mücadele 
etmektedirler.10

9   TDV İslam Ansiklopedisi Avustralya Maddesi, Cilt 4, sf.170–172, İstanbul, 1991.
10 https://www.unisa.edu.au/siteassets/episerver-6-files/global/eass/mnm/

publications/australian_muslims_report_2015.pdf

Kaynakça
1) https://data.worldbank.org/country/australia
2) https://welections.wordpress.com/category/australia/
3) https://www.bbc.co.uk/search?q=australia+economy
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Avrupa ile Rusya arasında adeta bir tampon işlevi gören Belarus, tarihinin 
en hareketleri günlerini  9 Ağustos seçimleri ile birlikte yaşamıştır. Belarus 
Merkez Seçim Komisyonu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 26 yıldır 
iktidarda olan Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazandığını 
açıklamasıyla beraber ‘’seçime hilenin karıştığını’’ iddia eden göstericiler, 
başta başkent Minsk olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde sokaklara çıkarak 
protestolara başlamışlardır.

9 Ağustos seçimlerinin ve etkilerinin değerlendirilebilmesi için  öncelikle 
Belarus’un Bağımsızlığını kazandığı süreçten itibaren siyasi hayatına 
değinmek gerekmektedir. Belarus, ekonomisinin %60’ı devlete ait şirketlerin 
kontrolünde bulunan ve bir nevi devlet kapitalizmi ile yönetilen bir ülkedir. 
Bağımsızlık sonrasında Belarus, Sovyet döneminden kalan tarım ve sanayi 
altyapısını korumuş, bağımsızlığını kazanan diğer Sovyet ülkeleri gibi 
hemen liberalizme geçmeyerek kapitalizme esir olmamıştır. Sovyetler 
1 Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü,
Melike.yildirimm@yahoo.com

Birliği’nin dağılmasından ardından 1994’e kadar birçok fabrika ve işletmenin 
kapatılması, işsizlik oranının artması ve enflasyonun yükselmesi ülkede ciddi 
bir ekonomik bunalım yaratmıştır. Bu süreçte ülkeyi Sovyetlerden ayıran ilk 
hükümete tepkiler yağmıştır. Demokratik seçimlerin yapılması kararı alınan 
Belarus’ta Yolsuzlukla Mücadele konusunda aktif rol oynayan Lukaşenko, 
10 Temmuz 1994 seçimlerinde yüzde 80 gibi ciddi bir oranla Belarus’un 
ilk Devlet Başkanı olmuştur. İktidara gelen Lukaşenko, Sovyet sonrası 
oluşan şok politikalarına itiraz ederek devletin iktisadi olarak kontrolünü 
sağlamıştır. Yolsuzlukla mücadele için aldığı bu sert tedbirler nedeniyle 
eleştirilen Aleksandr Lukaşenko, İnsan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı 
davrandığı gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından 
diktatör olarak nitelendirilmiştir. Amerika ve AB’nin bu iddiasını doğrulayan 
uygulamalarda bulunan Lukaşenko Medya, kamuoyu ve kuruluşlarına baskı 
dönemini başlatarak devletin ana kadrolarındaki nüfuzunu arttırmıştır. 
Özellikle istihbarat anlamında KGB’yi lav etmeyen iktidar, günümüze kadar 
bu kurumu halk üzerindeki sıkı denetimi sağlamak amacıyla kullanmıştır. Beş 
seçim dönemi boyunca devam eden iktidarın halk üzerindeki etkisi fazlasıyla 
yoğunken Lukaşenko’nun koronavirüs salgını konusunda hiçbir önlem 
almayarak halkı bilgilendirme çalışması yapmaması ve futbol maçlarını dahi 
seyircili şekilde oynatma kararı Belarus halkının hükümet karşıtı fikirlerini 
perçinlemiştir. 1994’ten bu yana oturduğu koltuktan kalkmak istemeyen 
Lukaşenko, seçimleri kazanmayı garantilemek adına haziran ayında en 
güçlü rakibi Viktor Babariko başta olmak üzere birçok adayı tutuklatmıştır. 
Viktor Babariko’nun ardından Lukaşenko’nun karşısında en kuvvetli aday 
olan Svyatlana Tsihanouskaya’nın seçimler yaklaşırken düzenlemiş olduğu 
miting 1991’den bu yana ülkedeki katılımı en yüksek olan  miting olmuştur. 
Seçim kampanyasını Tsikhanouskaya’nın Beyaz Rusya’yı  istikrarsızlaştırmak
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için Ruslarla çalıştığı iddiasında bulunarak devam eden Lukaşenko, bu  gibi 
iddialar ile seçim boyunca rakibini karalamaya devam etmiştir. Seçim 
öncesinde Lukaşenko karşıtı protestolar düzenlenmiş ve muhalifler adil 
seçim taleplerini sokaklara çıkarak duyurmuştur.

9 Ağustos Seçimleri
Toplamda 5 milyon 790 bin kişi oy kullandığı ve katılım oranının yüzde 
84.23 olduğu başkanlık seçimlerinin 9 Ağustos günü sabah saatlerinden 
gerçekleşmiştir.2 9 Ağustos gecesi sandıkların açılmasının ardından 
iktidar yanlısı medya organlarının Lukashenko’nun oyların %80,23’ünü, 
Tsikhanouskaya’nın ise yalnızca %9,9’unu aldığını bildiren bir seçim 
sonucu yayınlanmasıyla beraber ülkede ilk protestolar başlamıştır.3 

Aradaki farkın çok yüksek olduğunu ve adil bir oy sayımının gerçekleşmediği 
gerekçesiyle başkent Minsk’te Tsikhanouskaya taraftarlarının 
başlattığı barışçıl protestolar büyüyerek tüm ülke  geneline yayılmıştır. 
Gösterileri bastırmak için şiddete başvurmaktan çekinmeyen iktidarın 
olaylara müdahalesi esnasında onlarca vatandaş ağır yaralanmış 
ve  çok sayıda protestocu polis tarafından tutuklanmıştır. Her ne 
kadar iktidar olayların bir an önce son bulması için en yoğun şekilde 
şiddet kullansa da protestoların büyümesinin önüne geçememiştir.

Çalkantılı bir sabaha uyanan Beyaz Rusya’da Aleksandr Lukaşenko 
lehine hareket etmekle suçlanan Seçim Komisyonun gece açıklanan 
sonuçları doğrulaması ve Lukaşenko’nun 6. kez seçimleri kazandığını 
ilan etmesiyle ülkedeki gerginlik daha da tırmanmıştır. Olayları 
kontrol altına almak isteyen hükümetin  ilk adımı muhalefet adayı 
Svyatlana Tsihanouskaya üzerinde baskı kurmak ve ülkeden ayrılmaya 
zorlamak olmuştur. Tsihanouskaya’nın taraftarlarına Litvanya’ya

gitmek üzerine ülkeden ayrıldığını açıklayan bir video yayınlaması sadece  
başkent Misk’te değil   Homyel, Viciebsk,  Brest, Maladzyechna, Novopolotsk, 
Baranaviçı, Grodno, Mahiliou, Navahrudak, Jodzina gibi şehirlerde de büyük 
etki yaratmış ve protestoların etkisi giderek artmıştır. Yapmış olduğu bu 
hamlelerle protestocuların gözünü korkutamayacağını anlayan hükümet, 
çareyi polis şiddetini arttırmakta bulmuştur. Protestoculara karşı artan polis 
şiddeti sonucunda ölümler ve ağır yararlanmalar artış yaşanmıştır.

Seçim Sonrası Durum
Rusya faktörünü gözeterek AB İle temkinli ilişkiler yürüten Belarus, 2007 
yılında Rusya ile gerginliklerin başlamasının ardından AB ile yakın ilişkiler 
kurmaya yönelmiştir. 2010 yılına gelindiğinde ise AB-Belarus ilişkileri sekteye 
uğramıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda düzenlenen protestolar 
esnasındaki tutuklamalar nedeniyle AB, insanhakları ihlallerinden dolayı 
Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve 170 Belarus vatandaşına yaptırım 
kararı almıştır. 

9 Ağustos seçimleri sonrasında bir bildiri yayınlayan AB Seçimleri “özgür 
ve adil” olmadığı için tanımadıklarını belirtmiş ve protestoculara uygulanan 
şiddetin sorumlularının  cezasız kalmayacağını  belirtmiştir. Düzenlenen 
barışçıl protestolara, muhalefet üyelerine ve gazetecilere yönelik  baskı 
uygulayan ve seçimdeki  yolsuzluklardan sorumlu tutuğu 40 kişiye yaptırım 
kararı almıştır. 

2 https://tr.sputniknews.com/politika/202008101042622247-belarusta-secimler-ilk-
sonuclara-gore-lukasenko-oylarin-yuzde-8023unu-aldi/
3 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/belarusta-cumhurbaskanligi-seciminin-galibi-
resmen-aleksandr-lukasenko-oldu/1942029
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Lukaşenko, bu gelişmeleri Belarus’un bir AB Ülkesi olmadığı şeklinde 
değerlendirmiş ve AB İle olan ilişkilerinin kopmasına müsaade etmiştir. 9 
Ağustos seçimlerinden sonra  Avrupa Birliği ile paralel bir tavır sergileyen 
ABD, Belarus halkının bağımsızlık ve özgürlüğe kavuşabilmesi için AB ile 
birlikte ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek uluslararası her türlü 
çabayı destekleyeceklerini açıklamışlardır.  

Batı cephesinin aksine Rusya, Lukaşenko’nun yeniden başkan seçilmesini 
iki ülkenin birlikte kalkınmasına öncülük edeceği ve aralarında iş birliğini 
artıracağı şeklinde yorumlamıştır. Seçimde hile olduğu iddialarıyla yeniden 
başkan olan Lukaşenko’yu ilk tebrik eden Rusya Federasyonu Devlet Başkanı 
Vladimir Putin olmuştur. Seçim sonrası Putin-Lukaşenko arasında geçen 
telefon görüşmelerinde Putin, ülkenin güvenliğini sağlamak için Belarus’a 
yardım  sözü vermiştir. 

Sonuç
Belarus seçimlerinde yaşananlar muhalefetin ne kadar önemli olduğunu tekrar 
gözler önüne sermiştir. Muhalefet üzerinde uygulanan baskılar, önde gelen 
muhalif liderlerin ve aktivistlerin seçim öncesi tutuklanması ile muhalefet  
yarış dışı bırakılmaya çalışılmıştır. Bundan dolayı  demokratik seçimlerin 
gerçekleştiği, iktidarın barışçıl yollarla el değiştirdiği hiçbir devlet bu seçimleri 
meşru saymamıştır. Bu seçim sürecinde Seçim Komisyonun adaletsiz 
bir tavır sergilemesi seçimlere hile karışmasının zeminini oluşturmuştur. 

Seçim Komisyonun seçim sonuçlarının  doğruluğunu kanıtlayabilecek 
açıklamalarda bulunmaması muhalifleri tatmin etmemiş ve  böylelikle 
protestolar önlenemez olmuştur. Seçimlere büyük hilelerin karıştığını iddia 
eden muhalefetin, seçimlerin yenilenmesi için düzenlediği barışçıl gösterilere 
polis şiddetinin damga vurmuş ve çok sayıda göstericinin yaralanması barış 
yolunu tıkamıştır. Belarus yönetiminin, muhalefeti yok sayması  ve halkın 
tepkisine rağmen iktidardan düşmemek için dış müdahaleye sıcak bakması 
ülkede devam eden istikrarsızlığı derinleştirmiştir. Lukaşenko, kendisine karşı 
yapılan eylemlerle uğraştığı sırada çok kutuplu sistemin önemli bir yapıtaşı 
olarak gördüğü  Avrupa Birliği ile “kardeş ülke” diye benimsediği Rusya 
arasında kalmamak adına hassas bir jeopolitik denge yürütmeye çalışmıştır. 

9 Ağustos seçimlerinin  özgür ve adil olmaması sebebiyle sonuçları 
tanımayan Avrupa Birliği, Belarus halkı ile dayanışma içerisinde olacaklarını 
açıklamışlardır. Böylelikle muhalif protestoculara uygulanan sert politikalar 
Lukaşenko-AB ilişkilerinin kopmasına neden olmuştur. Rusya tarafından 
yutulma korkusu ağır basan Belarus, Rusya ile eşit, dengeli ve bağımsız 
bir devlet ilişkisi sürdürmeye yönelmiştir. Ülkede hem sokaklarda hem 
de siyaset koridorlarında hareketlilik devam ederken Litvanya’ya sığınan 
Svetlana Tikhanovskaya’nın Aleksandr Lukaşenko’ya  25 Ekim’e kadar görevi 
bırakma çağrısında bulunmasıyla beraber olaylar yeni bir boyut kazanmıştır. 
Svetlana Tikhanovskaya Lukaşenko’nun bu çağrıya uymaması durumunda 
yolların kapatılacağını, kitlesel grevler ve protestolar daha da büyüyeceğini 
bildirmiştir.
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Kısa Tarihi Süreç
İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle Türk dış politikasını şekillendiren 
önemli unsurlardan birisi olan Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Yunanistan’ın 
Osmanlı Devleti’nden bağımsızlığını kazandığı 1833 yılıyla başlar. Bağımsızlığını 
kazanan Yunanistan, nihai hedefi olan Megali İdea’nın da etkisiyle, zayıflayan 
Osmanlı Devleti’ne karşı yayılmacı bir politika gütmüş ve böylece topraklarını 
üç katına çıkarmıştır.

Yunanistan, I. Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti’nin fiilen yıkılmasının 
ardından Sevr Antlaşması’ndaki toprak dağılımına dayanarak Batı Anadolu’yu 
işgâl etti. Ancak Milli Mücadele sürecinin sonunda bu topraklardan çekildi.

Osmanlı’dan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte iki ülke 
arasındaki ilişkiler olumlu bir seyir aldı. Bu dönemde 1930 yılına kadar iki ülke 
arasında nüfus mübadelesi gerçekleştirildi. 1930 yılında da karşılıklı uzlaşı, 
deniz kuvvetleri ve ticaret konularıyla ilgili üç anlaşma imzalandı. Devam 
eden yakınlaşmanın sonucunda Türkiye ve Yunanistan’ın yanı sıra Yugoslavya 
ve Romanya’nın da bulunduğu Balkan Antantı oluşturuldu. Yine İtalya’nın 
Akdeniz’deki etki alanının o yıllarda artması da iki ülkeyi birbirine yakınlaştırdı.

1 Meram Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi,
osmansezgin2003@gmail.com

II. Dünya Savaşı’nda Yunanistan’ın Mihver Devletleri tarafından işgâli ve 
işgâlden sonra da ülkede iç savaş meydana gelmesi, ikili ilişkilerin bu 
dönemde cansız kalmasına neden olmuştur.

İtalya’nın hâkimiyetindeki On İki Adalar’ın II. Dünya Savaşı’nın ardından 
Yunanistan’a bırakılması ve Kıbrıs’ın Yunanistan’a devredilebileceğinin 
gündeme gelmesi ile birlikte ikili ilişkiler gerilmeye başladı. 1959 yılında 
İngiltere, Yunanistan ve Türkiye arasında Kıbrıs hakkındaki garantörlük 
hükümlerini içeren Zürih ve Londra Anlaşmaları imzalandı.

Bu tarihlerden sonra Türkiye, 1963-1964 yıllarından itibaren Kıbrıs Türk 
toplumuna karşı ENOSİS (Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhâk edilmesi) hedefiyle 
yapılan baskıları uluslararası gündeme getirdi. Uluslararası baskı nedeniyle eli 
kolu bağlı kalan Türkiye, 1974’te fırsatı ele geçirdi ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nı 
gerçekleştirdi. Bu olay ikili ilişkiler açısından bir dönüm noktası ve Kıbrıs 
sorunu da bugüne kadar, bozulmuş ilişkilerin ana ekseni oldu.

2008’den itibaren Doğu Akdeniz’de keşfedilen enerji kaynakları, tarafları deniz 
yetki sahalarını belirlemeye ve bu yeni kaynaklardan faydalanma imkânı elde 
etmeye itti. Bunun sonucunda menfaatlerine göre yetki alanları belirleyen 
bölge ülkeleri, bu alanlar konusunda uzlaşamadılar. Bunun sonucunda KKTC 
deniz yetki sahaları GKRY’nin ilan ettiği sahalarla çakıştı. KKTC’nin Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)’ya ihtilaflı sahalar da dâhil olmak üzere 
kendi yetki alanında enerji faaliyetleri gerçekleştirme yetkisi vermesi, GKRY 
ve dolayısıyla Yunanistan’ın tepkisine neden oldu. Bu da Türkiye ve Yunanistan 
arasında son birkaç yıldır tansiyonu yükseltti. Bu şekilde Doğu Akdeniz’deki 
kaynaklar ve sınırlar iki ülke arasındaki ilişkilerin güncel sorunu haline geldi.
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İkili İlişkileri Şekillendiren Temel Başlıklar

Kıbrıs Sorunu
300 yıl Osmanlı hâkimiyetinde kalan, sonra İngiltere tarafından ilhâk edilen, 
daha sonra da Zürih ve Londra Anlaşmalarıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçen ve 
halkının çoğunu Rumların -ya da Rum olduklarını söyleyenlerin- oluşturduğu 
Kıbrıs’ta; Osmanlı’nın kendilerini iskânından beri yerleşmiş bulunan Müslüman 
Türk halk mevcuttu. 1960’ta kurulan iki toplumlu Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki 
iki toplumdan birisi olan bu Müslüman halk, 1963-1964 yıllarından itibaren 
ENOSİS hayalleri kurmakta olan Rum kesim ve Yunanistan destekli EOKA terör 
örgütü, Müslüman Türk halkın üzerinde baskı ve zulüm ortamı oluşturdu. Bu 
baskı ortamı, katliamları ve Kıbrıs Türk toplumunun insani haklarının ihlallerini 
doğurdu. İki defa harekât girişiminde bulunmuş olan Türkiye, Temmuz ve 
Ağustos 1974’te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı ile adanın %38’ini ele 
geçirdi; daha sonra bu topraklarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu.

Bu konu, Türkiye’nin Yunanistan’la olan ilişkilerini derinden sarsmış ve geri 
dönülemez bir şekilde germiştir. 1981’de Yunanistan’ın, 2004’te de GKRY’nin 
AB üyesi olmaları, Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinde her zaman sorun 
çıkarmıştır. Yunanistan’ın ve GKRY’nin içinde olduğu Avrupa Birliği, tabii olarak 
üyelik müzakerelerinde sürekli olarak Kıbrıs konusunda taviz verilmesini 
talep etmiştir. Görüldüğü kadarıyla bu konunun geleceğini, günümüz itibariyle 
istenen tavizleri vermediği için AB’ye üyelik yolu tıkanmış olan Türkiye’nin 
gelecekteki iktidarlarının duruşları belirleyecektir.

Aslında Kıbrıs sorununun Türkiye açısından ortadan kalkmış olması 
gerekmektedir. Ancak KKTC’nin uluslararası sahada yok sayılması ve kendisi 
hariç hiçbir devlet tarafından tanınmaması, ayrıca AB’ye üyelik sürecinde 
bu sorunun sürekli karşısına çıkması; bu konuda Türkiye’nin diplomatik 
eylemlerde bulunmaya devam etmesini gerektirmektedir.

Batı Trakya Türk Azınlığı
Osmanlı Devleti’nin son yıllarında Balkanlar ve Avrupa’da toprak kaybetmesi, 
Anadolu’ya doğru bir göç dalgasına yol açmıştı. Yunanistan sınırlarını 
genişletmiş; Osmanlı vatandaşı olan birçok Müslüman, azınlık durumuna 

düşmüştü. Bununla birlikte Osmanlı’nın fiilen yıkılmasıyla Batı Anadolu’ya 
asker çıkarmış olan Yunanistan’ın gördüğü mukavemet sonucu geri çekilmesi 
de Anadolu’daki Rumların can ve mal güvenliği konusunda endişelenmelerine 
neden olurken Megali İdea konusundaki ümitlerini de kırmış, böylece 
Yunanistan’a doğru bir göç dalgası oluşturmalarına neden olmuştu.

Bu göç dalgalarının iki ülke açısından toplumsal ve ekonomik bunalımlara 
yol açması sonucu iki ülke arasında görüşmeler gerçekleşmiş, böylece 
30 Ocak 1923’te karşılıklı zorunlu nüfus mübadelesi üzerinde anlaşılmıştır. 
1930 yılına kadar süren ve din esası üzerinde yürütülen mübadele sürecinde 
Türkiye’den Yunanistan’a yaklaşık 200.000 Hristiyan Rum, Yunanistan’dan 
Türkiye’ye yaklaşık 350.000 Müslüman2 zorunlu göçe tabi tutulmuşlardır. Bu 
mübadelenin birçok trajik olaya yol açtığı bilinmektedir.

Ancak anlaşma gereği Batı Trakya’da yaşayan Müslüman/Türkler ile 
İstanbul’da yaşayan Rumlar mübadelenin dışında tutuldular ve azınlık 
statüsünde kaldılar. Her iki ülkede meydana gelmiş olan olumsuz önyargılar, 
azınlıklar için gergin bir ortam oluşturdu. Özellikle Batı Trakya Türk Azınlığı ikili 
ilişkilerin gerilmesiyle birlikte baskı ve saldırılara maruz kaldı. Ayrıca eğitim 
haklarıyla siyasi, medeni, kültürel ve dini haklar konusunda mağduriyet 
yaşadı. Son yıllarda Yunanistan bu konuda olumlu adımlar atmış olsa da 
hâlâ konuyla ilgili sıkıntıların sürmekte olduğu belirtilirken ayrıca Yunan 
topraklarında bulunan kültürel mirasların himayesi konusunda bazı sorunların 
bulunduğu kaydedilmektedir.

Ege Denizi’yle Alakalı Sorunlar
Türkiye ile Yunanistan’ın karşılıklı olarak Ege kıyılarında bulunmaları ve denizde 
irili ufaklı 3000 kadar adanın varlığı, bu denizdeki yetki ve güç alanlarının 
paylaşımını zorlaştırmış ve bu da ilişkileri gergin kılan en önemli faktörlerden 
olmuştur. Tamamı ada ve adacıkların varlığı ile bağlantılı olan bu sorunlar 
Türkiye Dışişleri Bakanlığının sınıflandırmasına göre beşe ayrılmaktadır: deniz 
yetki alanlarının belirlenmesi, Doğu Ege adalarının silahsızlandırılması, bazı 
ada ve adacıkların yasal statüsü, ulusal hava sahaları ve uçuş bilgi bölgeleri, 
arama kurtarma bölgeleri.

2 BOZDAĞLIOĞLU, Yücel, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Sonuçları, Türkiye Sosyal
Araştırmalar Dergisi, Özel Sayı, s. 9-32, 2014. https://dergipark.org.tr/en/download/
article-file/200497
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Ege Denizi’ndeki yüzlerce adanın tamamına yakınının Yunanistan’a ait olması 
ve her birine ait karasuları bulunması, Yunanistan için Türkiye’ye karşı 
bir avantaj olmuştur. Ege Denizi’nde her iki ülkenin de karasuları 6 mildir. 
Yunanistan’ın bu miktarı 12 mile çıkararak karasularını yaklaşık %75 oranında 
artırmak istemesi, bunun yanında iki ülke arasında kıta sahanlığının henüz 
belirlenmemiş olması iki ülke arasında anlaşmazlıklara yol açmaktadır.

İkinci olarak Yunanistan; Lozan Boğazlar Sözleşmesi, Lozan Barış ve Paris 
Barış Antlaşmalarında yer alan birtakım maddeler gereği Doğu Ege Adaları 
denilen üç grup adayı kolluk kuvvetleri dışında silahsızlandırması gerekirken 
Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin bir maddesini kullanarak bu adalarda 
silahsızlandırma hükmüne uymamıştır. Türkiye de anlaşmalara aykırı olan ve 
güvenlik kaygısı duyduğu bu duruma itiraz etmiştir.

Üçüncü durum da Ege’de bulunan sahibi belirsiz küçük kara parçalarının iki 
ülke arasında egemenlik mücadelesine konu olmasıdır. İki ülke arasındaki, 
bilhassa Yunan tarafındaki egemenlik rekabeti özellikle Kardak Krizi’nde 
açıkça gözlemlenmiş ve gözlemlenmektedir.

Masa altında devam eden bir sorun da ulusal hava sahaları ve uçuş bilgi 
bölgelerindedir(FIR). Yunanistan, uluslararası hukuka göre hava sahalarının 
karasularıyla aynı sınırlara sahip olması gerekmesine rağmen hava sahasını 
10 mil olarak belirlemiştir. Türkiye bu karara karşı çıkmıştır. Ayrıca Kıbrıs Barış 
Harekâtı sonrasında FIR konusunda yaşanan anlaşmazlık daha sonra 1980 
yılında FIR sınırlarının eski haline getirilmesiyle çözülmüştür. Bununla beraber 
bu da potansiyel bir sorun olarak bir kenarda durmaktadır.

Arama-kurtarma sahalarında da benzer bir belirsizlik söz konusudur. 
Ülkelerin kendi aralarında belirlemesi gereken bu sınırlar Türkiye’nin çok 
defa çağrıda bulunmasına rağmen bir sınır çizilmemesi nedeniyle iki ülke 
tarafından tek taraflı ve çakışacak bir biçimde çizilmiştir. Bunun da Kardak 
Krizi’ne neden olan gemi kazasında olduğu gibi arama kurtarma konusunda 
ihtilafa yol açmasından dolayı problemin çözülmesi için bu sınırların ortaklaşa 
çizilmesi şarttır.3

Doğu Akdeniz Yetki Alanları Paylaşımındaki Anlaşmazlık
İkili ilişkilerle ilgili en güncel konu olan bu sorunun merkezinde Türkiye, GKRY, 
KKTC ve menşeleri göze alınmaksızın enerji şirketleri olsa da GKRY’nin bir 
numaralı ortağı ve Kıbrıs’ın garantörlerinden birisi olarak Yunanistan ve 

diğer bölge ülkeleri de bu anlaşmazlığa dâhil olmuştur. Türkiye ve KKTC’nin 
Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği enerji faaliyetleri çıkarlarına ters düştüğü 
için GKRY, Yunanistan ve özellikle Akdeniz’deki ülkelerin birçoğu Türkiye ve 
KKTC’ye karşı bir kutup oluşturmuştur. Yunanistan’ın da karşı blokta olması, 
hâliyle ikili ilişkileri olumsuz etkilemiştir.

Hâlihazırda bu sorun, Yunanistan’ın Meis Adası’nın varlığından dolayı 
Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesinde (MEB) Türkiye’yi bölgede saf 
dışı edecek şekilde hak iddia etmesi ve bölgede suların ısınmasıyla bu ada 
ile civar adaları silahlandırmasıyla gündeme bulunmaktadır. Yine Türkiye 
aleyhinde oluşturulan ittifak, Türkiye’yi AB yaptırımlarıyla tehdit ederken 
askeri alanda da hareketlilikler gözlenmektedir. Böylesine gergin ve savaş 
olasılıklarının tartışıldığı bir ortamda NATO, her ikisi de üyesi olan Türkiye ve 
Yunanistan arasında bir arabuluculuk görevi üstlenmiş durumdadır. İki ülke 
arasında bir şekilde müzakereler gerçekleştirilmesi gerekli olmakla birlikte 
bu müzakerelerin sonucu, Yunanistan’ın arkasına aldığı uluslararası destek ve 
uluslararası sahada hâkim olan Türkiye’nin haksız olduğu önyargısı nedeniyle 
ya KKTC ile GKRY arasındaki kısır görüşmeler gibi sonuçsuz kalacaktır ya da 
büyük ihtimalle bir uluslararası baskı durumundan ötürü Türkiye’nin taviziyle 
sonuçlanacaktır.

Beklenenler ve Sonuç
İkili ilişkiler dış politika yönüyle incelendiği zaman anlaşmazlıklarda, genellikle 
Yunan tarafının müzakereleri tıkayıcı, uzlaşmaz ve egemenlikçi tutumuyla, 
Türk tarafının da tavize pek gelemeyen tavrıyla karşılaşılır. Bu yüzden olayların 
geleceğini alışılagelmiş bu çerçevede değerlendirmek yerinde olacaktır.

Eskiden beri iki tarafta da mevcut olan karşılıklı antipatinin yanında Türkiye-
Yunanistan ilişkileri Kıbrıs sorunu oluştuğundan beri bozuktur. Kıbrıs bu 
yüzden ikili ilişkiler açısından kilit role sahiptir. Ancak Türkiye, bu konuda 
uluslararası sahada yalnızdır. Aradan yıllar geçmiş olsa da KKTC’yi Türkiye 
hariç hiçbir ülke tanımamış, biraz da Barış Harekâtı’nın sebep olduğu 
uluslararası baskı nedeniyle Kıbrıs konusunda kimseyi tarafına çekememiştir.

Eğer Türkiye’nin bu konuda eli güçlenecek olursa karşı taraf ister istemez 
masaya oturacak, böylece Türkiye’nin ağırlığını koymasıyla da ülke çıkarlarına 
aykırı düşmeyecek bir netice elde edilecektir. Arkasının da -başkaca bir engel 
çıkması durumu dışında- çorap söküğü gibi gelmesi (GKRY ve Yunanistan’la 
ortaklaşa MEB sınırlarının belirlenmesi gibi) beklenir. Türkiye’nin elini 
güçlendirecek yegâne unsursa, bir an önce yalnızlığını gidermeye bakmaktır. 
Ortak ve müttefik edinmek etkin bir diplomasinin gereğidir. Yine de ilişkilerin 
seyri daha çok zamana bağlıdır. Gelecekteki yönetimlerin diplomasi tarzı, 
mevcut anlaşmazlıkların doğurabileceği sonuçlar ve zamanın doğuracağı 
olgular bu ilişkilerin geleceğini belirleyecektir.

3 Daha fazla bilgi için: SEZGİN, Osman, Ege Denizi Ekseninde Türkiye-Yunanistan
İlişkileri, UGSAM Temmuz 2019 Aylık Bülten, 2019, s. 11-14. https://ugsam.org/
ugsam-aylik-bulten-temmuz-2019/
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İran Medyasının Ortadoğu’daki yansımasına bakmadan önce şüphesiz 
Medya Kavramını anlamlandırmak ve nitelendirmek gerekir. Medya 
TDK kaynaklarında Radyo, Televizyon, Gazete, Dergi vb. iletişim ve yayın 
organlarının tamamına verilen ad olarak tanımlansa da günümüzde bu 
kavram Yasama Yürütme ve Yargıdan sonra 4. Büyük güç olarak bilinmektedir. 
Nitekim medya gerektiğinde halk adına hükümeti denetleme görevini 
üstlenmiştir. Amerikan sosyolog Robert E. Park, Hulteng ve Nelson’a 
göre, dördüncü güç kavramını gazete/basın için ilk olarak Lord Thomas 
Babington Macaulay 1828’de “Hallam’s Constitutional History” adlı 
makalesinde kullanmıştır.

1979 İran İslami Devrimi ve Medyanın Devrim Üzerindeki Tesiri
1941 yılında müttefiklerin baskısı nedeniyle babasının tahttan indirilmesi 
sonucu iktidara gelen ve pehlevi hanedanlığının son şahı olan Muhammed 
Rıza Pehlevi iktidarının ilk yıllarında ciddi problemlerle karşılaşmamıştı. Hatta 
batılı ülkelerle iş birliği yapmış ve ülkenin kalkınması hususunda etkili adımlar 
atmıştı. Bu iş birliği ilerleyen süreçte öyle bir hal almıştı ki artık Muhammed 
Rıza Pehlevi iktidarının korunmasını İngilizlere borçluydu. Bu minnet duygusu 
sonucunda ülke petrollerinin gelirini İngiltere’ye akıtan dönemin Şahı 
Muhammed Rıza Pehlevi’ye karşı halk tabanından ciddi tepkiler ve petrolün

1 İstanbul Medeniyet Üniversitesi, yoncalikfatih@gmail.com

millileştirilmesi konusunda baskılar başlar. 1953 yılında Dönemin İç İşleri Bakanı 
Muhammet Musaddık, şahın karşı olmasına rağmen petrolü millileştirmesi 
sonucunda İngiltere Musaddıka karşı Ajax Operasyonunu gerçekleştirerek 
onu ev hapsine mahkûm eder.CIA destekli Ajax Operasyonun sonucuyla 
birlikte halk hareketleri ateşli bir hal almaya başlar ve hemen akabindeki Ak 
Devrim adı altında Şahın ülkeyi modernleştirmek adına gerçekleştirdiği toprak 
reformu kadınlara oy hakkı tanınması gibi reform hareketlerinin halk üzerinde 
bıraktığı etkiyle birlikte halkın Muhammed Rıza Pehlevi üzerindeki baskısı 
daha da artar. Bununla birlikte Humeyni’nin ilk defa bu reform hareketlerinin 
sonucunda etkili muhalefetiyle birlikte popülaritesi artmaya başlar.

İşte tam bu noktadan itibaren Medyanın İran İslami Devrimi Üzerindeki tesiri 
netleşir. Zira Humeyni etkili muhalefeti nedeniyle sınır dışı edilmiştir. Bu 
dönem içerisinde bir müddet Necefte kalan Humeyni evinin kuşatılmasıyla 
Paris’e geçer dolayısıyla İran’da ki destekçileriyle iletişime geçebileceği 
bir mecra arayışına girer. Bu süreçte dönemin şartları gereği Devrim lideri 
Humeyni’nin fikirlerini yaydığı tek mecra “Radyo” idi. Ayetullah Humeyni, 
sürgünde olduğu zamanlarda gerçekleştirmiş olduğu vaazları ve konuşmaları 
kasetlere kaydedip öğrencileri aracılığıyla halka ulaşmasını sağlıyordu. 
Tüm fikir ve düşüncelerini bu sayede yayıyor ve değişik kesimden birçok 
topluluğa bu yöntemle ulaşıyordu. Kısacası ilerleyen süreçte gerçekleşecek 
olan devrimin alt yapısını hazırlıyor, bir devrimin temelini medya sayesinde 
atmış oluyordu. İşte bir inkılabın ayak sesleri... İran İslami Devrimine medya 
ekseninden baktığımızda bu devrim için dünyadaki ilk teknolojik devrim 
diyebiliriz. Binaenaleyh İran Devriminin siyasi ve sosyal tetikleyenlerinin 
yanına Medyanın da eklenmesi zaruridir.
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Muhtasar İran Medyası Tarihi ve Milli Medya Tasavvuru
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte gazetelerin yerini radyolar radyoların yerini 
televizyonlar almış ve hususen günümüzde televizyonlar da etkisini yitirmeye 
başlamış yerini yeni medya dediğimiz sosyal medya platformuna bırakmıştır.
Dolayısıyla her ülkenin siyasi ve sosyal tarihinde medyanın ve basının etkili 
bir rol oynadığı söylenilebilir. Genellikle gelişmiş ve refah seviyesi yüksek olan 
ülkelerde basın özgürlüğünden bahsedilebilir. İran’da ise bu derece özgür 
ve çeşitli bir yazılı medyadan söz etmek imkânsızdır. Bu nedenle, İran’da 
basının siyasi süreçlerdeki rolünü analiz etmek, ülkeye özgü bazı koşulları 
dikkate almayı gerektirmektedir.

İran İslam Devrimi öncesi İran Medyası
Malumunuz olduğu üzere Şah Muhammed Rıza Pehlevi döneminde yani 
1900’lü yılların sonlarına doğru teknoloji günümüzdeki gibi yaygın değildi. 12 
Esfand 1299 yılında dönemin şahı Rıza Han’a karşı gerçekleştirilen darbeden 
dokuz gün sonra Seyyid Ziyaeddin Tabatabai Hükümeti Tarafından İran 
Gazetesine yayın izni verildi.

Şah Muhammed Rıza Pehlevi döneminde bir takım devlet destekli gazeteler 
olmasına karşın her mahallede yahut kasabada sadece bir televizyon 
bulunmaktaydı. Televizyon İran’da günümüzdeki gibi yaygın değildi. Yayın 
politikası ve gayesi ise günümüz İran Medyası sloganının tam tersi şeklindeydi.

Radyo ve Gazete gibi kitlesel haberleşme unsurları ne kadar revaçta olsa 
da herhangi bir kitlesel eylemi organize edecek derecede hızlı ve güçlü 
değildi. Dolayısıyla devrim ve halk ayaklanması gibi geniş çaplı ayaklanmaları 
destekleme konusunda gayet yetersiz kalmaktaydı. Halk haberleri daha 
ziyade mescitlerden ve dini kurumlardan edinmekteydi. Ve devrim öncesi 
birçok ayaklanma da bu merkezler üzerinden organize edilmekteydi. En 
nihayetinde devrim öncesi Şah dönemi İran medyası nispeten daha etkisiz 
ve pasifti. Buna karşın halk iletişimi dini kurumlar ve mescitler aracılığıyla 
sağlamakta ve bu merkezlerden bilgi edinmekteydiler.

İran İslam Devrimi sonrası İran Medyası (Medya İnkılabı)
Muhakkak ki devrimi sadece bir ülkenin siyasi kaderinin değişimi olarak 
adlandırmamak gerekir. Zira bilinmelidir ki devrimi tüm kitlesel dinamikler 
etkiler ve devrim de tüm kitlesel dinamikleri değiştirir ve dönüştürür. 
İşte bu durumda İran İslami Devriminin bir kitlesel dinamik unsuru olarak 
medyayı nasıl değiştirip dönüştürdüğü görülmektedir. İran İslam Cumhuriyeti 
Anayasasının girişinde basına ideolojik bir yükümlülük atfedilmektedir. 
Anayasaya göre basın: “[…] İslam devriminin gelişmesine ve yayılmasına 

hizmet etmeli […] ve İslam karşıtı ve yıkıcı özellikleri teşvik etmekten ve 
yaymaktan dikkatle kaçınmalıdır”. Matbuat Kanunun ikinci maddesinde de 
basının görevleri ayrıntılı olarak serdedilmiştir. Buna göre basın:

• Sosyal, siyasi, ekonomik, askeri, dini, kültürel vb. konularda halkı 
aydınlatmalıdır.

• Anayasada belirtilen hedeflere katkıda bulunmalıdır.
• Irk, dil, örf gibi unsurlar üzerinden toplum içindeki farklı grupları birbirini 

aleyhine kışkırtmamalıdır.

Devrim Sonrası İran’da Televizyon 
Günümüz İran’ında televizyon ve gazete geçmişte de olduğu gibi halkı 
eğitmek için adeta bir okul olarak görülmekte ve rejimin bir nevi propaganda 
kaynağı konumundadır. Öyle ki kanallarda sunulan haberler dahi daha çok 
siyasi içeriklidir. Yayın politikası olarak cinayet gibi şiddet içerikli haberlere 
yer verilmemektedir. Medyanın amacı ve denetlenmesi hususunda 
Anayasanın basını konu alan 175. maddesi şu esasları vaaz eder: İran İslam 
Cumhuriyeti Radyo ve Televizyonunda İslami esaslar ve ülkenin çıkarlarına 
riayet edilerek ifade ve düşünce özgürlüğünün sağlanması gerekir. İran 
İslam Cumhuriyeti’nin Radyo ve Televizyon Kurumunun başkanını atamak ve 
azletme yetkisi Rehberlik makamının uhdesindedir. Bu kurum Cumhurbaşkanı, 
Yargı Başkanı ve Meclisten her birini temsilen ikişer kişiden oluşan bir konsey 
tarafından denetlenecektir. Kurumun politikaları, yönetimi ve denetimi kanun 
tarafından belirlenir. İran’da siyasetin en önemli araçlarından birisi basın ve 
yayın kuruluşlarıdır. Neredeyse her siyasi parti, grup ve ittifakın yayın organı 
mevcuttur. Ancak İran Radyo ve Televizyonu doğrudan Devrim Rehberi’ne 
bağlıdır ve Anayasanın 175. maddesi gereği kurumun başkanı da Rehber 
tarafından atanmaktadır. İran’da yurtiçinden yayın yapan herhangi bir özel TV 
veya radyo kanalı bulunmamaktadır.

İran Basın Kanunu Muhammed Hatemi döneminde, altıncı dönem meclisi 
tarafından değiştirilmek istenmiş ancak girişim Devrim Rehberi’nin sert 
müdahalesiyle rafa kaldırılmıştır. Basının, “atom bombasından bile daha 
tehlikeli bir silah” olduğunu belirten Hamenei, bu iletişim araçlarının müesses 
nizam aleyhine kullanılamaması konusunda ilgili yetkilileri uyarmıştır. 34 Basın 
Kanunu’nun 2. maddesine göre basının misyonu: 35 Kamuoyunu dinî, askeri, 
siyasi, ekonomi, tarım, spor vb. alanlarda bilgilendirmek ve aydınlatmak; 
anayasada öngörülen amaçları geliştirmek, kültür emperyalizmi ile mücadele 
ederek İslam kültürü ve ahlaki erdemleri tebliğ ve teşvik etmek ve ‘Ne Doğu 
ve Ne Batı’  politikasını güçlendirmektir.

İran’daki tüm kanallar Sazman-e Seda ve Siyma-e Comhuriyye İslamiye İran 
adıyla adlandırılan Radyo ve Televizyon Kurulu tarafından denetlenmekte ve 
takip edilmektedir. Şuan İRİB bünyesinde 8 ulusal ve 30 bölgesel TV kanalı 
bulunmaktadır. Bu Kanallardan bazıları şunlardır:

Shabake-i yek  Genel izleyici kitlesine sahiptir.
Shabake-i do  Genel izleyici kitlesine sahiptir.
Shabake-i se  Gençlere yöneliktir.
Shabake-i chehar  Bilimsel içerikli bir kanaldır.
Shabake-i panch  Bölgesel içerikli bir kanaldır.
Shabake-i shesh  Haber içerikli bir kanaldır.
Shabake-i Nasim  Komedi içerikli bir kanaldır.
Shabake-i Ifilm  Film yayınları yapılan kanaldır.
Shabake-i Mostened  Belgesel içerikli bir kanaldır
Shabake-i Nemayesh  Genel izleyici kitlesine sahiptir.
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Devrim Sonrası İran’da Gazete
İslami inkılabın gerçekleşmesi ile İran da tüm basın ve medya devlet tekelinde 
yönetilmeye başlanmıştır ve günümüzde hükümet aleyhine yapılan en 
ufak bir tenkit kimi zaman söz konusu Medya Kuruluşunun kapanmasıyla 
sonuçlanmaktadır. Günümüzde İran’da basılan gazeteler “İran İslam 
Cumhuriyeti Ses ve Görüntü Kurumu”nun kontrolü altında basılmaktadır. 
Muhalif gazete yok denecek kadar azdır. Bazen rejim karşıtı gazeteler basılsa 
da kısa bir süre sonra kapanmakla karşı karşıya kalıyor.

22 Temmuz 2015’te Kültür Bakanlığı tarafından basına, İran nükleer 
haberlerinin verilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili gizli bir 
bilgi notu gönderildi. Bakanlık Sözcüsü Hossein Noushabadi, bu notun Ulusal 
Yüksek Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda gönderildiğini ve Konsey’in 
kararının herkes için bağlayıcı olduğunu söyledi. Nitekim, yayınlarında 
bu nota riayet etmeyerek nükleer görüşmeleri sert şekilde eleştiren 
9-Dey isimli gazetenin ruhsatı iptal edildi ve Kayhan gazetesi uyarıldı. Bu, 
hükümetin basın üzerindeki kontrolünü artırma çabasının en somut delili 
olarak görülmektedir.Fakat medya üzerindeki baskılar yalnızca Ruhani 
hükümetinin muhaliflerini değil, reformcu bazı yayın organlarını da hedef 
almıştır. Örneğin, Ekim 2014’te Entekhab adlı internet sitesine erişim geçici 
olarak engellendi; Ayetullah Montazeri’nin ölüm yıldönümüyle ilgili yaptığı 
haberden dolayı Roozan gazetesinin yayını durduruldu. Tanınmış reformcu 
gazeteci Muhammed Quchani’nin Şubat 2014’te ruhsat alabildiği Aseman 
gazetesi, ‘kısas uygulamasını’ eleştiren bir yazı nedeniyle sadece altı sayı 
çıktıktan sonra kapatıldı. Öyle ki söz konusu kısıtlamaların siyaset üzerindeki 
azınmsanamayacak etkisi, Ruhani hükümetinin ikinci adımda medyadaki 
söz konusu baskıyı indirgeyeceğini vaadetmesine sebep oldu. Bu anlamda 
Ruhani 2009 yılında, kapatılan gazeteci örgütü Basın Birliği ve bu anlamda 
çalışma yapan STK’ları açacağına dair vaatte bulunmasına rağmen henüz 
somut bir adım atılamamıştır.

Bugünün İran’ında Yayın Hayatına Devam Etmekte Olan Gazeteler
İtimad Gazetesi, İttilaat Gazetesi,  Esrar Gazetesi, Ebrar Gazetesi, İbtikar 
Gazetesi, Aferîneş Gazetesi, Afetab-e Yezd Gazetesi, Ârmen Gazetesi, Haber 
Gazetesi, Hemayet Gazetesi, Hesban Gazetesi, Online Cevan Gazetesi, 
Comhuriyye Eslami Gazetesi, Cam Cem Gazetesi, İftihar Gazetesi, İran 
Gazetesi, Kar-o Karger Gazetesi,  Kods Gazetesi, Asya Gazetesi, Şark Gazetesi, 
Siyaset-i Ruz Gazetesi, Resalet Gazetesi, Horasan Gazetesi, Tehran Times, İran 
Daily, El-Vifagh, Hamvatan-e Salem, Hemşehri Gazetesi, Hambestegi Gazetesi, 
Merdom-e Sâlâr, Keyhan Gazetesi, Navad Gazetesi, Keyhan Verzeshi, Haber 

Verzeshi, Cehan-e Futbal, Ektsadi Puya, İran-e Verzeshi, Ebrar-e Ektisadi, 
Ebrar-e Verzeshi, Donyaye Ektisad, Sobh-e Ektisad, Cehan-e Senat, Cehan-e 
Ektisad.

Güç, Yumuşak Güç, Sert Güç
Ülkeler ve Milletler geçmiş zamanlardan itibaren birbirleri üstünde 
gerek maddi gerekse manevi üstünlükler kurma yolunda türlü stratejiler 
geliştirmiştir. Özellikle günümüzde sıcak savaş yerini soğuk savaşa ve bazen 
kimi zamanlarda ve bölgelerde vekalet savaşlarına bırakmıştır. Bu maddi 
manevi üstünlük kurma çabaları kimi ülkeler tarafından askeri ve ekonomik 
yaptırımlar ve ambargolar gibi sert güç unsurlarının kullanımıyla kimi 
ülkelerce ise devlet destekli çeşitli kurum ve kuruluşların muhtelif ülkelerdeki 
propagandist uygulamaları gibi yumuşak güç unsurları ile gerçekleşir.
Ülkelerdeki üstünlük kurma stratejilerini anlamak için güç mefhumunu 
tanımlamak gerekmektedir. Güç ile ilgili çeşitli tanımlar mevcuttur. En genel 
anlamıyla güç, istenilen hedefe ulaşmak için ötekinin davranışları üzerinde 
etkide bulunma kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır. Güç, birçok unsuru içinde 
barındırmakla birlikte yapısal olarak sert güç ve yumuşak güç unsurları 
olarak ikiye ayrılmaktadır. Örneğin şiddet kullanma potansiyelini harekete 
geçirmekle tehdit ederek veya bu potansiyeli harekete geçirerek yani şiddet 
uygulayarak ötekini bir şeyi yapmaya mecbur bırakmak mümkündür. Bunun 
yerine yumuşak güç unsurlarından faydalanılıp cazibe alanları yaratılarak da 
ötekinin istenilen şeyi yapması sağlanabilir. Yumuşak güç ötekinin tercihlerini 
şekillendirme kapasitesidir.

Ortadoğudaki İran Medyasının Tezahürü
Açtığı 11 kültürel temsilcilikle birlikte Ortadoğu’daki 9 ülkede  kültür 
faaliyetlerine devam eden İran bölgenin temsilciliklerinde gerek İran bilimi 
gerekse farsça dersleri vermektedir. Doğrudan devlet destekli açılan 
temsilciliklerin yanı sıra İran’daki vakıflar ve dernekler de bu konuda ciddi 
çalışmalar yapmaktadır. Örneğin İslami ilişkiler kültür teşkilatı (İrtibât-i 
İslamiyye Sâzmân-e Ferheng) bu konuda muhtelif çalışmalar yapan 
kuruluşlardandır. Özellikle Uluslararası arenada kültürel ilişkilerini Devrim 
İhracı politikası ekseninde oluşturan İran Ortadoğu’da da gerek yazılı 
medyada alanında gerekse TV alanında yaptığı uluslararası yayınlarla bu 
politikayı uygulama çabası içerisindedir.

Ortadoğuda Yayın Yapan Başlıca İran Destekli Medya Kuruluşları
El-Âlem : 15 Ağustos 2003 yılında Ortadoğu ülkelerine ve Arap Coğrafyasına 
hitap etmek için kurulan İran destekli kanal şu an için sadece internetten 
yayın yapmaktadır. Dili Arapça olan El-Alem Kanalı Tahran’da Kurulmuştur. 
İran Tahran Beyrut ve Bağdat da haber büroları bulunan El-Alem Kanalı 
Bölgedeki 300 milyondan fazla Arap insana yayın yapmaktadır. Başta 
Gazze, Ramallah, İsrail, Washington ve Newyork olmak üzere 40 Ülkede 
50 Muhabiri vardır. İnternet sitesi ise İngilizce, Arapça ve Farsça yayın 
yapmaktadır.

El Kevser (Al-Kawthar TV) : Tahran merkezli bir Arapça televizyon kanalı 
olan El-Kevser İran İslam Cumhuriyeti Yayın Kurumu tarafından 2006 yılında 
Tahranda Kurulmuştur. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki Arap izleyicileri 
için günde yaklaşık 20 saat dini ve kültürel programlar yayınlamakta olan 
kanalın program içeriği esas olarak Şii İslam’ı teşvik etmektir. 

El-Vefagh : Tahran’da İran Matbuatı Kültür Kurumu Tarafından 24 Temmuz 
1997 yılında kurulan El-Vefagh gazetesi Arapça yayın yapmaktadır.
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Kayhan Arapça (Kayhan Al-Arabi) : 1943 yılının Şubat ayında kurulan 
ve ülkenin en eski günlük gazetelerinden biri olan gazete İran’daki Ahvazi 
Arapları, Khamseh Arapları, Marsh Arapları, Horasan Arapları gibi Arap 
azınlıklar ve İran’da yaşayan Arap dünyası için kurulmuştur.

Dünyada İran Medyası ve Devrim İhracı Projesi Yansımaları
Ülkeler bulundukları coğrafyaya hâkim olmak ve diğer milletler ve 
devletler içinde üstünlük kurmak adına uluslararası alanda birçok strateji 
geliştirirler. Devrimle birlikte İran da gerek sosyal gerekse siyasal açıdan 
birçok değişime gitmiş uluslararası arenada yeni politikalar geliştirmiştir.
Bu politikalardan biri bugün yumuşak güç olarak nitelendirebileceğimiz 
Devrim ihracı politikasıdır. Nitekim İran, gerçekleşen İslami devrimi sadece 
bir devrim olarak nitelendirmemiş ve bu devrimin küresel bir ideolojiyi 
taşıdığını iddia etmiş ve bu alanda çeşitli stratejiler geliştirmiştir. Özellikle 
İran medya kurum ve kuruluşlarıyla bu politikayı destekleyecek adımlar 
atmaktadır. Örneğin: 

IRIB : 1979 İran İslami Devrimine kadar Ulusal İran Radyo ve Televizyonu 
olarak adlandırılmış olan ve aynı zamanda İran’daki yerel radyo ve 
televizyonları denetleyen medya kuruluşu olan IRIB haber sitesi Farsça, 
İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde yayın yapmaktadır.

Sahar TV : IRIB tarafından denetlenmekte olan 1992 kuruluşlu Sahar TV 
İran’ın uluslararası yayın yapan medya kuruluşlarındandır. Azerice, Urduca,  
Kürtçe ve Boşnakça olmak üzere toplam 4 dilde hizmet etmekte olan Sahar 
TV Avrupa, Orta Asya ve Kafkasya’ya, Kuzey Afrika’nın bazı bölgelerine, 
Okyanusya’ya ve Hindistan ve Doğu Asya’nın alt kıtasındaki tüm ülkelere 
hitap etmektedir.

ISNA : Açılımı İran Öğrencileri Haber Ajansı olan ISNA İran İslami Devrimi’nden 
sonra kurulmuş ilk özel haber ajansıdır. Günümüzde Arapça, Fransızca, 
İngilizce ve Farsça olmak üzere 4 dilde yayın yapmakta olan ISNA Haber 
Ajansı IRIB tarafından denetlenmektedir.

Tasnim News : 11 Şubat 2012 tarihinde Tahran merkezli kurulan Tasnim 
Haber Ajansı Türkçe, Arapça, İngilizce ve Farsça olmak üzere toplam dört 
dilde yayın yapmakta ve IRIB tarafından da denetlenmektedir.

Pars Today : Ocak 2016’da resmen faaliyete başlayan ve İran’ın en eski 
haber kurumlarından biri olan “Pars Today” sitesi dünyanın 30’u aşkın dilinde 
en yeni gelişmeleri ve olayları, haber ve rapor şeklinde muhataplarına 
anında aktarmaktadır. Hali hazırda “Pars Today” de Türkçe, Arnavutça, 
Arapça, Ermenice, Bengalce, Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, Hosaca, 
Malaice, İtalyanca, Japonca, Kazakça, Sevahilice, Peştuca, Portekizce, 
Rusça ve İspanyolca hazırlanan siteler muhataplarına hizmet sunmaktadır.

IRNA : Açılımı İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı olan IRNA Farsça, İngilizce, 
Arapça, Türkçe, İspanyolca, Rusça, Urduca, Fransızca ve Almanca olmak 
üzere toplam dokuz dilde yayın yapmaktadır. 1934 yılında Pars Haber 
Ajansı olarak yayın hayatına başlayan kurum inkılaptan üç yıl sonra 
dönemin  meclis kararı ile adı IRNA (İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı) olarak 
değiştirilmiştir. Günümüzde İran’da 60 ve diğer ülkelerde 30 ofisi olmak 
üzere toplam 90 ofisi bulunmaktadır.

ABNA : Ehlibeyt Haber Ajansı olarak bilinen ABNA 14 Mart 2005 yılında          

Dünya Ehlibeyt Kurultayı Uluslararası İşler Muaveneti çalışanlarının çabaları 
ile işine başladı ve kuruluşunun başlangıcında Farsça, Arapça ve İngilizce 
olmak üzere üç dilde faaliyetlerini başlattı. İngilizce, Arapça, Çince, Farsça, 
İspanyolca, Almanca, Rusça, Türkçe, (Kiril ve Latin alfabelerinde olmak 
üzere) Azerice, Orduca, Bengalce, Melayuca, Hintçe, Endonezce, Sevahilce, 
Husaca, Miyanmarca, Boşnakça, (Kurmançi ve Sorani olmak üzere) Kürtçe, 
Portekizce ve Japonca olmak üzere 24 dilde yayın yapmakta olan Ehlibeyt 
Haber Ajansı (ABNA) oldukça propagandist bir üslup kullanmaktadır. 

İran’da devrim ihracı söz konusu olduğunda iki temel yaklaşımdan söz 
edilebilir: Bunlardan birincisi diğer ülkelerde de bir devrimi hedefleyen 
fiziksel devrim ihracı, diğeri ise ana kıta teorisi olarak adlandırılan ve fiziki 
bir devrim ihracı yerine devrimin değerlerini öne çıkaran kültürel devrim 
ihracı düşüncesidir. Yumuşak güç unsurlarının etkin kullanımı da bu noktada 
anlam kazanmaktadır. Günümüzde İran diğer Ortadoğu bölgelerindeki 
ülkelere nispetle yumuşak güç unsurlarından daha fazla yararlanmaktadır. 
Özellikle son yıllarda medya alanında hakimiyet oluşturma çabaları bunu 
özetleyecek niteliktedir. Medya aracığıyla günümüzde 300 Milyon Arap 
insana hitap etmekte olan İran günümüzde sadece gazete ve televizyon 
alanında değil aynı zamanda uluslararası birçok dilde yayın yapan birde 
radyosu bulunmaktadır. Muhtelif medya kurum ve kuruluşlarının yanı sıra 
Câmi’at-ül Mustafa gibi kurumlarda bu minvalde gerek yazılı eserleriyle 
gerekse eğitim hizmetleriyle ciddi bir çaba içerisindedirler. Buna örnek 
olarak Türkiye’de yayınlanan Misbah Dergisini gösterebiliriz. Zira Türkiye’de 
yayın yapan Misbah dergisi Câmi’at-ül Mustafa kurumu tarafından 
çıkarılmaktadır.

Sonuç olarak…
Devrimin gerçekleşmesi ile İran’da değişim sadece siyasal ve sosyal 
anlamda olmamış Uluslararası arenada da birtakım politika değişiklerine 
gidilmiştir. En başında Devrim İhracı Politikası hususunda ciddi çalışmalar 
yapılmış bu gaye ile birtakım medya kurumları oluşturulmuştur. Bu 
dönemde gerçekleşen İran İslami Devrimi özellikle Arap coğrafyasında taze 
bir heyecana yol açmış ve İran bir dönem Rol Model olarak kabul edilmiştir. 
Bunu bir fırsat olarak nitelendiren İran Devrime Kültürel ve ideolojik bir 
anlam yüklemiş bunu tüm topluma mal etme kaygısı ile uluslararası 
arenada yeni bir politika benimsemiştir. Bu politikayı günümüzde Ortadoğu 
ekseninde değerlendirdiğimizde 9 Ortadoğu bölgesindeki açtığı 11 Kültürel 
temsilciliğiyle İran’ın bu minvalde yoğunlaştığını görmekteyiz. Açtığı 
kültürel temsilciklerin yanı sıra günümüzde Ortadoğu’da Devrim İhracı 
politikası üzerine hareket eden birçok Medya kuruluşu da bulunmaktadır. 
Söz konusu Arapça yayın yapan kanallar ve internet siteleri günümüzde 
300 Milyon Arap insana hitap etmektedir. Hususen Arap coğrafyasında bir 
üstünlük kurma gayreti içerisinde olan İran bu alanda kurduğu medya ağları 
ile yumuşak güç unsurlarından biri olan Medya silahını kullanmaktır.
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Stoltenberg’den Karabağ Açıklaması! “NATO Çatışmanın Tarafı Değildir”
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,  Ermenistan Cumhurbaşkanı 
Armen Sarkisyan ile Brüksel’deki NATO karargahında Dağlık Karabağ 
üzerine görüşme yapıldı. NATO’nun Dağlık Karabağ sorunu konusunda 
herhangi bir çatışmanın tarafı olmadığını vurgulayan Stoltenberg, “Sayın 
Cumhurbaşkanına NATO’nun bu çatışmanın parçası olmadığını hatırlattım. 
Azerbaycan da Ermenistan da 25 yıldan fazla süredir NATO’nun değerli 
ortaklarıdır” dedi. Stoltenberg, “Sivillerin hedef alınması kabul edilemez ve 
derhal durmalı. Herkes kalıcı bir siyasi çözüm için çalışmalı. Ermenistan ve 
Azerbaycan müzakerelere devam etmeli” diye konuştu.

ABD’li İstihbaratçılardan Seçmen Açıklaması! Rusya ve İran Ele Geçirdi
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü 
(DNI), Rusya ve İran’ın ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerine 
müdahale etmeye çalıştığını ve bazı seçmenlerin bilgilerinin ele 
geçirildiğinin tespit edildiğini bildirdi. Ratcliffe, burada yaptığı konuşmada, 
“İki yabancı aktör olan İran ve Rusya’nın, seçimlerimizle ilgili kamuoyunu 
etkilemek için bazı adımlar attıklarını tespit ettik” ifadesini kullandı. Konunun 
üzerinde çalıştıklarını belirten Ratcliffe, “Seçimlerimize dış müdahaleyi 
asla hoş görmeyeceğiz” dedi. İran ve Rusya’nın bazı seçmenlerin bilgilerini 
ele geçirdiğini tespit ettiklerini dile getiren Ratcliffe, “İran’ın Başkan Donald 
Trump’a zarar vermeyi ve seçmenlerin gözünü korkutmayı amaçlayan 
e-mailler attığını gördük” diye konuştu.

Kırgızistan Parlamentosu Cumhurbaşkanının İstifasını Kabul Etti
Kırgızistan parlamentosu, gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin 
ardından başkent Bişkek’te ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kararını kaldırdı 
ve Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un istifasını onayladı. Kanat 
İsayev’in başkanlığında 120 sandalyeli parlamento üyeleri, başkent Bişkek’te 
OHAL’in kaldırılması ve cumhurbaşkanının istifasını görüşmek için Ala-Arça 
Cumhurbaşkanlığı Konutları Kongre Merkezi’nde toplandı. Milletvekillerinin 
bulunduğu salona Ceenbekov, Meclis Başkanı Kanat İsayev ve Başbakan 
Sadır Caparov birlikte girdi. Oturumda, başkent Bişkek’te olağanüstü 
hal kararının kaldırılması ve cumhurbaşkanının dün aldığı istifa kararı oy 
birliğiyle kabul edildi

Türkiye ile S. Arabistan Arasındaki Boykot Sorunu Büyüyor
Suudi Arabistan, Türkiye ürünlerine yönelik boykot başlatırken, özel şirketler 
de boykota katıldı. S. Arabistan’ın yanı sıra, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas 
ve Cezayir de benzer adımlar attı ve Türkiye’den giden ürünlere yönelik 
vergileri arttırdı. Türk malları bu ülkelerde gümrüğe takılırken, tüketicilere 
Türk menşeli ürünlerden uzak durulması çağrısı yapılıyor. ‘Turkey’ damgalı 
ürünlere uygulanan resmi olmayan ambargoya Suudi Arabistan’an önde 
gelen şirketlerinden biri olan Abdullah Al-Othaim Markets de katıldı. Dünya 
Gazetesi yazarı Kerim Ülker, “Ortadoğu’nun üç büyük market zincirinden 
biri olan Suudi Arabistan merkezli Abdullah Al-Othaim Markets, siyasi 
gerekçelerle Türk malı ürünleri almayacağını açıkladı. Suudi Arabistan ve 
Mısır’da şubelerde de yapılan boykot çağrısına yönelik açıklamada yerel 
tedarikçilerden Türk mallarının ticaretini durdurmaları ifade edildi. 



DSÖ’den Korkutan Uyarı: ‘’Ölüm Oranları 5 Kat Artabilir!’’
Koronavirüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, rakamların hızla artış 
göstermesi üzerine Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans 
Kluge’den çarpıcı açıklamalar geldi. Avrupa’daki vakaların endişe verici 
hızda yükseldiğini belirten Kluge, toplam vaka sayısının 6 milyondan 7 
milyona yalnızca 10 günde ulaştığını, günlük vakanın ilk kez 120 binin üzerine 
çıktığını söyledi. Günlük can kaybının 1000’in üzerinde olduğunu ifade 
eden Kluge, “Gelişen durum büyük bir endişe doğuruyor. Günlük vakalar 
ve hastane doluluk oranları artıyor. Covid-19 bölgedeki ölüm nedenleri 
arasında beşinci sırada” dedi. Bu karanlık tabloya karşın pozitif düşünmek 
için de sebepler olduğunu savunan Kluge, salgının ilk dalgasıyla aynı 
durumda olmadıklarını söyleyerek, “Nisan ayındaki vakalara kıyasla 2-3 
kat artış yaşandığını görüyoruz. Ancak ölüm oranları 5 kat daha az. Bugün 
karşılaştığımız pandemi de dünküyle aynı değil. Sadece bulaşma açısından 
değil, şu an yüzleşmek için daha hazırlıklıyız” diye konuştu.
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Fransa’da Müslümanlara Baskı Artıyor! Helal Gıda, Bakanı Rahatsız Etti!
Avrupa’nın birçok kentinde yaşayan Müslümanlar Fransa’da zor günler 
geçiriyor. Fransa’da Müslümanlara yönelik baskı ve tehdit giderek artıyor. 
Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun daha önce yayımladığı Peygamber 
Efendimizi alaya alan karikatürlerini yeniden yayımlamasının birlikte, Fransa 
Cumhurbaşkanı Macron’da İslam’ı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. 
Müslümanlara ait kurumlar ve camiler kapatılmaya başlanmasının ardından 
Müslümanların helal lokmasına da karışılmaya başlandı. İndependent 
Türkçe’de yer alan habere göre Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin 
katıldığı bir televizyon kanalında ülkesindeki gündeme ilişkin açıklamalarda 
marketlerdeki helal gıda reyonlarını eleştirdi. Darmanin, “Cemaatçilik böyle 
başlıyor. Kapitalizmin de bunda bir sorumluluğu bulunuyor” dedi.Bakan 
Darmanin, ülkede Hazreti Muhammed’e hakaret içerikli karikatürlerin 
yayımlanabileceğini ve okuldaki derslerde gösterilebileceğini savundu. 
Radikalleşmede sosyal medyanın önemli rol oynadığını belirten Darmanin, 
Fransa’da son 3 yılda camiler dahil 358 yerin kapatıldığı, 428 yabancının 
sınır dışı edildiğini söyledi. Gerald Darmanin, ülkede yeniden saldırıların 
düzenlenebileceği uyarısında bulundu. 

Yunanistan, S-300 Testine Hazırlanıyor! NATO Yine Sessiz
Girit Adası’nda bulunan NATO’ya bağlı atış alanında test atışlarının icra 
etmeye hazırlanan Yunanistan’ın, sistemi modernize ederek S-400 sistemin 
yeteneklerine yakın hale getirme planları üzerinde çalıştığı belirtiliyor. 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Rusya’dan tedarik ettiği sistem Türkiye’nin 
tepkisi üzerine 1997’de GKRY tarafından Yunanistan’a bazı askeri teçhizat 
karşılığında devredilmişti. Uzun süre gayri faal olan sistem bakım onarımının 
tamamlanmasının ardından 2013’te faal hale getirildi. Daha önce 13 Aralık 
2013’te test atışı yapılan sistemin, geçen 7 senenin ardından ikinci test 
atışının yapılması planlanıyor. Güvenlik uzmanları, Yunanistan’ın planladığı 
test atışına NATO üyesi ülkelerin ses çıkarmamasına tepki gösterdi. Bunu 
ikiyüzlü bir yaklaşım olarak nitelendiren uzmanlar, Türkiye’nin karşı karşıya 
olduğu ciddi hava ve füze tehdidine dikkati çekti. Türkiye’nin geçerli ve hayati 
güvenlik endişelerini gidermek maksadıyla teknoloji transferi, teslimat 
takvimi, fi yat ve ortak üretim gibi geçerli tedarik ilkeleri doğrultusunda 
bir zorunluluk olarak S-400 uzun menzilli bölge hava savunma sistemini 
tedarik ettiğini ifade eden uzmanlar, bu konuda Türkiye’ye yönelik yaptırım 
tehditlerinin izah edilebilir yanı olmadığını vurguladı.

Siyonist İsrail’den yeni normalleşme sinyali! Sırada hangi devlet var?
Emperyalist güç ABD’nin himayesinde olan Siyonist İsrail, Bahreyn ve 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) normalleşmesinin ardından yeni normalleşme 
adımları geliyor. İsrail Bölgesel İş Birliği Bakanı Ofi r Akunis, Kasım ayında 
yapılacak ABD seçimlerinden önce başka Arap veya Müslüman devletlerle 
normalleşebileceklerini söyledi. İsrail Bölgesel İş Birliği Bakanı Ofi r Akuni, 
ordu radyosuna yaptığı açıklamada 3 Kasım’daki başkanlık seçimi öncesi 
Washington yönetiminin bir başka Arap veya Müslüman ülkenin daha İsrail ile 
ilişkileri normalleştirme kararı aldığını duyurabileceğini belirtti. Siyonist İsrail 
ile ilişkileri normalleştirme kararı alacak ülkeye dair bilgi vermeyen Akunis, 
“İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye aday birçok ülke var. Hangi ülkenin bu 
adımı atacağının duyurusunu Washington yönetiminin yapması daha uygun 
olur. Duyurunun ABD’deki başkanlık seçiminden önce yapılacağına inanmak 
için makul bir dayanağım var” ifadelerini kullandı.






