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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı
İskandinav ülkelerinden biri olan İsveç, Norveç’le birlikte yer aldığı İskandinav 
Yarımadası’nın büyük kısmında bulunur. Norveç, Finlandiya ve Danimarka 
ile kara sınırı bulunan İsveç okyanus akıntıları gibi bazı sebepler sayesinde 
yumuşak fakat değişken bir iklime sahiptir.

İsveç’in resmî istatistik kurumuna göre 10,4 milyonluk bir nüfusa sahip olan 
İsveç’te nüfus yoğunluğu km2 başına 25 kişidir. Nüfus artış hızının % 0,723 
olduğu ülkede kadın başına doğum sayısı ise 1,7’dir. Ortalama yaşam süresi 
kadınlarda 84.7, erkeklerde 81.3, nüfusun genelinde ise 83 yıldır. En son 
verilere göre ülkedeki en büyük şehirler Stockholm (1,5 milyon), Goeteborg 
(572 bin) ve Malmoe’dür (301 bin).5

2 https://www.worldatlas.com/articles/what-languages-are-spoken-in-sweden.html
3 https://www.statista.com/statistics/909409/religious-identification-in-sweden-by-type
4 https://www.scb.se/BE0101-en
5 https://worldpopulationreview.com/countries/cities/sweden
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Resmi Adı İsveç Krallığı

Başkenti Stockholm

Dili
Resmî dili İsveççedir ve Fince, Meänkieli, Sami 
dili, Romanca ve Yidişçe azınlık dilleri olarak kabul 
edilmiştir.2

Dini
Resmî dini yoktur. Nüfusun %52’si Hristiyan, %6’sı 
diğer dinlere mensup, %42’si ise inançsızdır.3

Nüfus 10.409.248 4

Nüfusun Etnik 
Dağılımı

İsveç’te ırk ya da din bazlı nüfus verileri tutulmadı-
ğından bu konuda kesin bir bilgi yoktur.

Meryem SEZGİN1

Yüz Ölçümü 407.310 km2

Para Birimi İsveç kronu

Yönetim Şekli Tek kamaralı parlamentosu olan anayasal monarşi

Hükûmet
Devletin başı : Kral 17. Carl Gustaf
Başbakan : Stefan Löfven

iSVEÇ



2021

Siyasi Yapısı
İsveç’in resmî adı İsveç Krallığı’dır ve başkenti Stockholm’dur. Parlamenter 
monarşi ile yönetilen ülkenin kralı XVI. Carl Gustaf iken başbakanı ise 2014’ten 
beri görevde olan Stefan Löfven’dir. Gustaf’tan sonra tahta Veliaht Prenses 
Victoria’nın geçmesi beklenirken sonraki parlamento seçimleri Ekim 2022’de 
yapılacaktır.

İsveç’te devletin başı Kral/Kraliçe olmasına rağmen bu makamın fonksiyonu 
törensel mahiyetten öteye geçmemektedir. Başbakan ise hükûmetin başıdır 
ve kral/kraliçenin rolünün bulunmadığı bir süreç içerisinde parlamento 
tarafından seçilir. Bakanlar Kurulu başbakanın aday göstermesi ve 
parlamentonun onayıyla göreve gelir.

İsveç Parlamentosu tek kamaralıdır ve Riksdag adını alır. 349 üyeli Riksdag’ın 
üyeleri dört yıllığına nispi temsile dayalı bir sistem ile seçilir. İsveç’teki siyasi 
partilerin parlamentoya girebilmek için ya toplam oyun %4’ünü ya da bir seçim 
bölgesindeki oyların %12’sini almış olmaları gerekmektedir. Koalisyonlar ve 
azınlık hükümetleri yaygın olarak görülürken Sosyal Demokrat Partisi ve Ilımlı 
Parti en büyük siyasi partilerdir. Seçimden sonra hükûmet, parlamentodan 
güvenoyu alır ve başbakan, seçimler üç aydan az bir süre önce yapılmış 
olmadığı müddetçe güvensizlik oyu almış olsa bile parlamentoyu feshetme 
yetkisine sahiptir.

Geçtiğimiz Haziran ayında İsveç Başbakanı Stefan Löfven, parlamentonun 
güvensizlik oyu vererek görevden aldığı ilk başbakan olarak tarihe geçmiştir. 
Bu karardan sonra istifa etmek veya erken seçime gitmek arasında istifa 
etmeyi seçen Löfven, bir hafta içerisinde tekrar görevini almasına rağmen 
Ağustos ayında tekrar istifasını vermiştir. İstifanın resmiyet kazanacağı Kasım 
ayında Löfven’in Partisi Sosyal Demokratların yeni bir parti genel başkanı 
seçmeleri ve bu başkanın Riksdag’dan destek alması halinde başbakan 
olması beklenmektedir.6-7

Ekonomik Yapısı

Kaynak : Dünya Bankası 2020

Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı
İsveç ekonomisi son birkaç on yıldır istikrarını kaybetmemiş ve 1970’lerden 
bu yana genel olarak büyümesini sürdürebilmiş bir ekonomidir. 1980 ve 
90’larda karşılaşılan birtakım zorluklar gerçekleştirilen reformlarla atlatılmış, 
enflasyonu düşük ve sağlıklı bir banka sistemine sahip bir ekonomi haline 
gelinmiştir. 1995’ten bu yana borç/GSYİH oranı genel olarak düşmekte olan 
İsveç, bu süre zarfında bu oranı Euro Bölgesi ortalamasının altında tutmayı 
başarmıştır. İsveç ekonomisi üç ana kredi derecelendirme kuruluşundan 
(S&P, AAA; Moody’s, Aaa; Fitch, AAA) da en yüksek kredi notunu elinde 
tutmaktadır.8

COVID-19 salgınında ise diğer Avrupa ülkelerinin çoğundan daha iyi bir tablo 
çizen İsveç ekonomisi, salgın başlangıcında alınan tedbirlerin çok sert 
olmaması ve üçüncü çeyrekte ekonomide iyileşmenin başlaması sayesinde 
2020’de gerçekleşen ekonomik daralmayı %2,8’de sınırlamıştır. Yine de 
düşen iş güven endeksi ve artan işsizlik oranlarının 2021’de ekonomik 
büyüme üzerinde bir yük oluşturması beklenmektedir.

İsveç, hem cari hesap fazlası hem de düşük kamu borcuna sahip olan nadir 
gelişmiş ekonomilerdendir. Brüt kamu borcunun önceki yıldaki %35,1’den, 
alınan tedbir ve yapılan yardımlar sayesinde 2020’de %38,5’e yükselmesi 
beklenmektedir.9

6 https://www.bbc.com/news/world-europe-57553238
7 https://www.washingtonpost.com/world/2021/08/23/sweden-prime-minister-

resigns/
8 https://sweden.se/work-business/business-in-sweden/the-swedish-economy
9 https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/sweden/economical-

context
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GSYİH 537,61 milyar dolar

Kişi Başı GSYİH 51.925 dolar

GSYİH Büyüme Hızı -%2,818

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı -%3,518

Milli Gelir (Atlas Metodu) 557,012 milyar dolar

Milli Gelir Büyüme Hızı -%2.617

Kişi Başı Milli Gelir 53.800 dolar

Kişi Başı Milli Gelir Büyüme Hızı -3.318

Enflasyon %0.497

Resmi Döviz Kuru 9,21 İsveç Kronu ~ 1 ABD Doları

İşsizlik Oranı %8,29

Genç İşsizlik Oranı %23,95

İşgücü 5.477.192



EYLÜL

İsveç Maliye Bakanlığınca Nisan 2021’de yapılan basın açıklamasına göre 
devam eden yüksek enfeksiyon oranı sebebiyle 2021 başlangıcında ekonomik 
büyümenin zayıf kalacağı fakat yılın ikinci yarısında enfeksiyonun düşmesi ve 
kısıtlamaların aşamalı olarak kaldırılabilmesi ile büyümenin hızlanabileceği 
tahmin edilmektedir. Ekonominin 2021 ve 2022’de sırasıyla %3,2 ve %3,8 
oranında büyümesi beklenirken halihazırdaki resesyonun 2022’ye kadar 
uzaması öngörülmektedir.10

Dış Ticaret

Kaynak: ITC Trademap

İsveç’in ana ihracat kalemleri makineler, demiryolu harici araçlar, elektrikli 
makineler, eczacılık ürünleri, kağıt ve mukavvadır. Ana ihracat ortakları ise 
Norveç, Almanya, ABD, Danimarka ve Finlandiya’dır.

Kaynak : ITC Trademap

İsveç’in ana ithalat kalemleri elektrikli makineler, demiryolu harici araçlar, 
mineral yakıtlar ve eczacılık ürünleridir. Ana ithalat ortakları ise Almanya, 
Hollanda, Norveç, Danimarka ve Çin’dir.

Kaynak : ITC Trademap

Türkiye-İsveç İlişkileri
Türkiye-İsveç ilişkilerinin temelleri 17. yüzyıla kadar uzanmaktadır. 
Osmanlı Devleti’nin birtakım anlaşmalar imzaladığı İsveç’le Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra da ilişkiler devam etmiş, 1924 yılında 
da Dostluk Anlaşması imzalanmıştır. 2013 yılında imzalanan bildiriyle de 
ilişkiler stratejik ortaklık düzeyine çıkarılmıştır. Büyük bir Türk toplumuna 
sahip olan İsveç’in parlamentosu Riksdag’da da Türk milletvekilleri 
bulunmaktadır. İkili ticarete gelince de 2019 yılında Türkiye’den İsveç’e

10 https://www.government.se/press-releases/2021/04/upswing-for-resilient-
swedish-economy-in-2021/
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İSVEÇ DIŞ TİCARET VERİLERİ (bin $)

2018 2019 2020

İHRACAT 165.959.033 160.567.911 155.607.847

İTHALAT 170.591.780 158.959.381 149.792.259

HACİM 336.550.813 319.527.292 305.400.106

DENGE -4.632.747 1.608.530 5.815.588

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $ )

Ürün 2019 2020

Toplam 160.567.911 155.607.847

Makineler, mekanik teçhizat,
nükleer reaktörler vb. ve parçaları

24.315.292 23.294.011

Tren, tramvay yolları ve levazı-
mı dışında araçlar, aksamı ve 
aksesuarları

22.987.052 20.181.504

Elektrikli makineler ve parçaları, 
ses kayıt cihazları ve televizyon

14.052.541 15.114.091

Eczacılık ürünleri 10.233.761 11.759.203

Kağıt, mukavva ve ürünleri 8.583.624 8.340.012

EN ÇOK İTHAL EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $)

Ürün 2019 2020

Toplam 158.959.381 149.792.259

Elektrikli makineler ve parçaları, 
ses kayıt cihazları ve televizyon

18.760.065 19.377.506

Makineler, mekanik teçhizat,
nükleer reaktörler vb. ve parçaları

20.125.380 19.323.900

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

18.257.570 16.011.598

Mineral yakıtlar, yağlar ve ürünleri 16.774.338 11.674.712

Eczacılık ürünleri 4.848.148 5.403.220



ihracat 1,4 milyar dolara, Türkiye’den İsveç’e ithalat ise 1,5 milyar dolara 
ulaşmış ve yaklaşık 3 milyar dolarlık bir ticaret hacmi elde edilmiştir.11

Ülke Tarihi
Bir bölge olarak İsveç’in tarihi insanlığın ilk dönemlerine kadar uzanmaktadır. 
11. yüzyılda krallığın başlangıcı denilebilen devlet oluşumu başlamış, bu 
devlet 13-14. yüzyıllarda güç kazanmıştır. 14. yüzyılda İsveç, Norveç ve 
Danimarka’yı birleştiren Kalmar Birliği kurulmuşsa da İsveç birlikten 16. 
yüzyılda ayrılmıştır. İlerleyen dönemde hızla güç kazanan İsveç Avrupa’nın 
en önemli devletlerinden biri haline gelmiş fakat aralarında sık sık savaşların 
gerçekleştiği Danimarka’ya Polonya ve Rusya’nın da katıldığı Büyük Kuzey 
Savaşı’nda (1700-21) yenik düşerek topraklarının önemli bir kısmını kaybedip 
İsveç-Finlandiya topraklarına kadar küçülmüştür. Daha sonra Finlandiya’yı 
da Rusya’ya bırakmak zorunda kalan İsveç, 1814’te Norveç’le birleşmiş ve iç 
karışıklıklar sonucu bu birlik 1905’te sona ermiştir. II. Dünya Savaşı sonrasında 
önemli reformların yapıldığı İsveç günümüzde önemli bir Avrupa ülkesidir.12

COVID-19
İsveç, diğer İskandinav ve Avrupa ülkelerinin aksine COVID-19’la mücadelede 
daha rahat bir tavır sergilemiştir. Ekonomiye oldukça zarar vermesine rağmen 
pek çok ülke tarafından uygulanan sıkı karantinalar İsveç’te uygulanmamış, 
sosyal mesafe ve hijyen gibi gönüllü bireysel tedbirlerle kifayet edilmiştir.

Fakat İsveç’in genel ölüm oranı, sert tedbirler uygulayan Belçika ve İspanya 
gibi Avrupa ülkelerine kıyasla daha az kaydedilmiştir. İskandinav komşuları 
arasında pandemiden en çok etkilenen ülke olmasına rağmen İsveç’te 
salgının çok kötü bir tablo çizmediği söylenebilir.13

DSÖ verilerine göre 10 Eylül 2021 itibarı ile İsveç’te 1.136.535 COVID-19 vakası 
ve 14.702 ölü kaydedilmiştir.

11 https://www.mfa.gov.tr/turkiye-isvec-siyasi-iliskileri.tr.mfa
12 https://sweden.se/culture/history/history-of-sweden
13 https://www.aljazeera.com/news/2021/3/24/swedens-2020-death-spike-lower-

than-much-of-europe-data-shows
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21.yüzyıl hem Dünya hem de Dünya’da yaşayan tüm canlılar için oldukça 
zorlu bir zaman dilimi olarak seyretmektedir. 21. Yüzyıl insanı küresel çapta 
savaşlar, büyük orman yangınları, kuraklık, depremler, seller, son yılların 
en önemli gündem konusu olan Koronavirüs küresel salgını ve daha nice 
felaketle karşı karşıya kalmıştır. Tüm bu felaketler maddi ve manevi büyük 
yıkımlara neden olmuştur.

Günümüz dünyasının en önemli sorunlarından biri olan ve gündemden 
hiç düşmeyen bir başka önemli konu ise Göç’tür. Göç; ‘Ekonomik, siyasi, 
toplumsal, terör olayları gibi nedenlerle hem ülke sınırları içinde hem de 
uluslararası arenada kalıcı veya geçici olarak farklı şekillerde gerçekleşebilen 
insan hareketliliğidir.2 İnsanlık tarihi boyunca zorunlu göç, yani; doğal afet, 
savaş, terör, kıtlık, doğa koşulları gibi nedenlerden dolayı yapılan göçler 
yoğunlukta gerçekleşse de yaşam standartlarını artırmak amacıyla yapılan 
gönüllü göçler ile farklı amaç ve şekillerde yapılan göçler de mevcuttur. 

Göç alan ve göç veren ülkelerin özelliklerine bakıldığı zaman özellikle siyasi 
ve ekonomik durum, doğal koşullar ve yaşam kalitesinin belirleyici olduğu 
görülmektedir. Ekonomik ve siyasi meseleler, güvenlik sorunları, savaş, terör 
olayları ve doğal koşulların olumsuzluğu zorunlu göç veren ülkelerin başlıca 
1 Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği

özelliklerindendir. Hayat standardının göç veren ülkeye göre daha yüksek 
olması, ekonomik refah, can ve mal güvenliği, iş imkânı ve avantajlı coğrafi 
koşullar ise göç alan ülkelerin başlıca özellikleri arasındadır. Türkiye büyük 
oranda göç alan ve göç güzergahı üzere olan ülkeler arasında yer almaktadır. 
Fakat Türkiye’ye yapılan düzensiz göçler, yasa dışı göçler ve göçmen akınları 
göç kavramının ülkede önemli bir sorun olarak vücut bulmasına neden 
olmaktadır. 

Asya kıtası ile Avrupa kıtası arasında adeta köprü görevi gören Türkiye 
Cumhuriyeti kurulduğu tarihten günümüze dek çeşitli göçlere maruz kalmış 
ve maruz kalmaya da devam etmektedir. Bundan dolayıdır ki göç kavramı 
Türkiye için daima güncel bir kavramdır. Türkiye’nin yoğun göçlere maruz 
kalmasının birçok nedeni vardır. Örneğin, komşu ülkelerde yaşanan savaşlar, 
iç çatışmalar, terör olayları ve siyasi belirsizlikler mevzubahis ülke halklarını 
göçe mecbur bırakmakta ve bu göçlerin bahse değer bir kısmı Türkiye’ye 
gerçekleştirilmektedir. Türkiye; Balkan ülkeleri, Kafkas ülkeleri ve Ortadoğu 
ülkeleri ile sınır komşusudur. Türkiye’nin sınır komşusu olduğu bu bölgelerin 
en temel özelliklerinden biri dünyanın en istikrarsız bölgelerinden olmalarıdır. 
İç sorunları dışında çıkarları çatışan gelişmiş ülkelerin farklı şekillerde 
saldırısına uğrayan bu bölgelerde sürekli çatışma ve savaş ortamı hakimdir. 
Genellikle doğal kaynak, petrol ve doğalgaz zengini olan bu bölgelerde 
gelişmiş ülkelerin siyasi emellerine göre adımlar atılmakta ve insan hayatı hiçe 
sayılarak her türlü maddi-manevi savaş ortamı oluşturulmaktadır. Dolayısıyla 
Türkiye her yönden çatışma ve savaş çemberi içerisinde kalmaktadır.

2 Özkan, Recep, Göç Olgusu ve Toplumsal Yapıya Etkisi, Erciyes Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, XLVII, s128-129, Kayseri, 2019.
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TÜRKİYE’NİN GÖÇMEN SORUNU



Türkiye Kuzey Afrika, Ortadoğu ve yakın Asya ülkelerinden göç edenlerin 
kalıcı veya geçici olarak yerleştiği bir ülke olmakla beraber Avrupa Birliği 
ülkelerine kaçak olarak göç etmek isteyenler için de vazgeçilmez bir duraktır. 
Örneğin, 2011 yılında Türkiye’nin sınır komşusu olan Suriye’de başlayan savaş 
nedeniyle halkın yaşam kalitesi ciddi oranda düşüş göstermiş, ekonomik 
sorunlar ve siyasi belirsizlikler Suriye halkını göçe mecbur bırakmıştır. 
Suriye’den göç etmeye karar veren vatandaşların göç edebilecekleri en 
avantajlı ülkelerden biri olan Türkiye, Suriye savaşını müteakip adeta göçmen 
akınına maruz kalmıştır. Türkiye kara sınırının %31,8’ini3 oluşturan Suriye 
sınırından Türkiye’ye göçmen girişleri başlamış ve Suriye savaşı henüz 
devam ettiğinden göçler de buna paralel olarak devam etmektedir. Türkiye’yi 
Avrupa’ya geçiş durağı olarak gören göçmenler Türkiye’den Avrupa’ya geçiş 
için yollar aramakta ve genellikle yasa dışı göç yollarına başvurmaktadırlar. 
‘2000- 2010 yılları arasında Türkiye’de yakalanan toplam 700.000 düzensiz 
göçmenin 473.000’i potansiyel transit göçmen olarak değerlendirilmiştir. 
Türkiye’yi Avrupa’ya geçiş yolu olarak kullanan düzensiz göçmenlerin sayısı 
2015’te 146.485; 2016’da 174.466; 2017’de 175.752 olmuştur.4 Yasa dışı 
yolları kullanarak Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşmaya çalışan transit 
göçmenler maalesef hayal ettikleri ülkelere ulaşamadan Akdeniz sularında 
can vermektedirler. ‘2014 yılından 2021 yılı haziran ayına kadar 20.000 
göçmen Akdeniz’de boğularak can vermiştir.5 2015 yılında ailesiyle beraber 
Yunanistan’a gitme hayaliyle Muğla’dan şişme botla yola çıkan ve botun 
batmasıyla onlarca göçmenin boğularak can verdiği olayda cansız bedeninin 
bodrum kıyılarına vurduğu üç yaşındaki Alan Kurdi göçmenlerin sembolü 
haline gelmiştir. Üç yaşındaki Alan bebeğin kıyıya vuran cansız bedeni 
dünyayı hüzne boğsa da bu etki kısa sürmüş, göçmen sorunun çözülmesine 
yetmemiştir. Hatta Alan bebek birçok hafızadan silinip gitmiş ve duyarsızlaşan 
dünya artık göçmen ölümlerini görmezden gelmeye başlamıştır. Hüsranla 
sonuçlanan onlarca göç yolculuğu örneği olmasına rağmen hala binlerce 
göçmen aynı yollardan Avrupa’ya ulaşma ümidiyle zorlu yollara çıkmaktadır.

Türkiye’yi Avrupa’ya geçiş yolu olarak değil de kalıcı yurt olarak gören göçmen 
sayısı da bir hayli fazladır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
Bürosu’nun (UNCHR) 2020 yılı Küresel Eğilimler Raporu son yedi yılın en fazla 
mülteciye ev sahipliği yapan ülkenin Türkiye olduğunu ortaya koymaktadır. 
Yine bu raporda yer alan son verilere göre, Türkiye’de yaklaşık %92’si Suriyeli 
olmak üzere toplamda 3,7 milyon mültecinin yaşadığı bildirilmektedir. 
Birleşmiş Milletler 2021 verilerine göre ise Türkiye’de 6 milyona yakın 
göçmen barınmaktadır. Göçmen sayısının her geçen gün artması Türkiye 
aleyhine sonuçlar doğurmakta; iç sorunlara, alt yapı yetersizliklerine, yerel 
halk ile göçmenler arasında çatışmalara, işsizliğe ve ekonomik sorunlara 
yol açmaktadır. Koronavirüs küresel salgını nedeniyle yaşanan ekonomik 
sorunlar yerel halk ile beraber göçmenleri de olumsuz etkilemiş ve devletin 
normal koşullarda da göçmenlere verdiği destek salgın döneminde daha 
çok tartışılmıştır. Yerel halk ile göçmenler arasındaki ayrım artmış ve yerel 
halk geçim sıkıntısından dolayı göçmenler meselesi üzerinden hükumete 
eleştirilerde bulunmuş ve öncelik sırasının yerel halk üzere olması gerektiğini 
ifade etmiştir. Göçmenlerin istihdama dahil edilmesinin yerel halkın işsizlik 
oranlarını artırdığı ve ekonomik olarak halkı olumsuz etkilediği ısrarla iddia 
edilse de yapılan araştırmalar göçmenlerin ekonomiyi canlandırdıklarını ve 
üretimin artmasını sağladıklarını göstermektedir.6 Bundan dolayı göçmenler 
yalnızca menfi olarak değil objektif olarak değerlendirilmelidir. Kurulduğu 
tarihten bu yana farklı yoğunluklarda göçlere maruz kalan Türkiye, kalıcı 
çözümler üreterek göçlerin hem yerel halkın hem de göçmenlerin lehine 
sonuçlanmasını sağlamalıdır.

AFGANİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE GÖÇ
Türkiye’nin göç sorununa Suriye’den sonra bir yenisi olarak eklenen 
Afgan göçü ise son günlerde ülke gündeminin en önemli konularından 
biri haline gelmiş ve üzerine en çok konuşulan tartışılan konular arasına 
girmiştir. Afganistan, dünya ticaret yollarının ve enerji nakil yollarının 
kesiştiği, zengin doğal kaynaklara sahip stratejik önemi olan bir ülkedir. 
Bundan dolayı tarih boyunca birçok milletin istilasına uğramış ve bir türlü 
istikrarı yakalayamamıştır. Sürekli dış tehdit, sömürü ve saldırı altında olan 
Afganistan’da, dış sorunlarla beraber ülkede iç çatışmalara neden olan 
farklı amaç ve şekillerde bir araya gelmiş Taliban ve el-kaide gibi oluşumlar 
da varlık göstermektedir. Bu oluşumlar, işgalci ülkeler ve Afgan hükümeti 
arasında çatışmalar yaşanmakta bundan dolayı ülkede iç sorunlar boy 
göstermektedir. Mamafih bu iç sorunların beraberinde getirdiği ve siyasi 
emellerinden dolayı Afganistan’a her türlü müdahalede bulunan devletler 
ile olumsuz münasebetler dış sorunlara da neden olmaktadır. Afganistan’da 
varlık gösteren en önemli oluşumlardan olan Taliban son dönemlerde dünya 
gündeminin en çok konuşulan konuları arasına girmiştir. Taliban 1994 yılında 
bir grup medrese öğrencisinin Sovyet işgaline karşı kurduğu siyasi, askeri 
ve aşırı dini bir oluşumdur. Katı kurallarıyla, sosyal hayata müdahalesiyle ve 
aşırı dini tutumlarıyla bilinen Taliban, 2001 yılına kadar Afganistan’ın büyük 
bir kısmını hakimiyeti altında tutmuştur. Fakat Amerika Birleşik Devletleri’ne 
karşı 2001 yılında düzenlenen 11 Eylül saldırıları ve bu saldırılardan sorumlu 
olan Usame Bin Ladin’in ABD’ye verilmemesi NATO ve ABD’nin Afganistan’a 
girmesine ve sivil terörist ayrımı yapılmaksızın binlerce insanın hayatını 
kaybetmesine neden olmuştur. NATO ve ABD saldırıları Taliban rejimini büyük 
oranda zayıflatmış ve Taliban 2001 yılının Ekim ayında devrilmiştir.7

3 Ahmet Atasoy, Siyasi Coğrafya Açısından Türkiye (Hatay) – Suriye Sınırı, 2021.
4 Selda Geyik Yıldırım,Göç ve Afganlar: “İstikrarlı Mülteciler”, 2018
5 Son Yıllarda Akdeniz’de Ölen Göçmen Sayısı, Mülteciler Derneği, 8 Haziran 2021.
6 Kemal Eker, Türkiye’de Yasa Dışı Göç Sorunu, 2008.
7 11 Eylül Saldırıları, https://tr.euronews.com/2021/09/11/11-eylul-sald-r-lar-nas-l-
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Taliban’ın Afganistan’dan çekilmesi Kandahar şehrinin teslimi ve Taliban lideri 
Molla Ömer’in Kandahar’ı terk etmesiyle 9 Aralık 2001 günü gerçekleşmiştir. 
Taliban her ne kadar yenilmiş olsa da kendini yenileyerek her geçen gün daha 
çok güçlenmiş ve 20 yıl sonra tekrar Afganistan’ı kontrol altına alabilecek 
güce ulaşmıştır.

2001 yılından günümüze kadar Afganistan’a milyarlarca harcama yapmış 
olan ABD strateji değişikliğine giderek kademeli olarak Afganistan’dan çekilme 
kararı almıştır. Fakat ABD büyük harcamalar yaptığı ve binlerce askerini 
kaybettiği Afganistan topraklarındaki hakimiyetini de aynı zamanda muhafaza 
etmeyi arzulamaktadır. ABD bu hedefine ulaşmak için 2018 yılından itibaren 
Taliban ile görüşmeler gerçekleştirmiş ve yaklaşık iki yıl süren müzakerelerin 
sonunda 29 Şubat 2020’de mutabakata varılmıştır. ABD-Taliban Anlaşması 
maddeleri gereğince Amerika Birleşik Devletleri 14 ay içinde Afganistan’dan 
tamamen çekilecek ve Afgan hükümetine bağlı hapishanelerde bulunan 
Taliban mensupları serbest bırakılacaktır. Bu anlaşmayla 20 yıldır Afganistan 
topraklarını işgal etmekte olan ABD geri çekilmiş ve ABD tarihinin en uzun süren 
savaşı olan Afganistan savaşı 30 Ağustos 2021 tarihinde son bulmuştur.8  Fakat 
sıcak savaşın son bulması ABD’nin elini Afganistan’ın yakasından çekeceği 
anlamına gelmemektedir. Afganistan topraklarından elde edeceği çıkarlar için 
her yolu mubah gören ve binlerce sivilin ölümüne neden olan ABD Taliban eliyle 
çıkarlarını korumaya devam edecektir. 

ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle tamamen yönetimi devralan Taliban rejimi 
aşırı dini tutumları ve katı kurallarıyla ülkede yeni bir göç dalgasına neden 
olmuştur. Taliban rejiminin yönetimi altında olmak istemeyen binlerce Afgan 
ülkesini terk ederek dünyanın çeşitli ülkelerine göç etmeye başlamıştır. Taliban 
rejiminin neden olduğu bu göç dalgasından en çok etkilenen ülkelerden biri de 
Türkiye olmuştur. 

Aslında Türkiye Afgan göçüyle resmi olarak ilk defa 1982 yılında tanışmıştır. 
Afganistan’ın Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmesi nedeniyle Pakistan’a 
sığınan 4.163 kişi 1982 yılında ülkemize yasal yollarla göç etmiş ve hala 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yaşamını sürdürmektedir.9 UNHCR’nin 
2017 yılındaki Küresel Eğilimler raporuna göre göçe mecbur bırakılan yaklaşık 
4,8 milyon Afganistanlının 1,8 milyonunu ülke içi yerinden edilmiş kişiler, 3 
milyonunu ise mülteciler/sığınmacılar oluşturmaktadır. 2017’deki en büyük 
ikinci mülteci nüfusuna sahip olan Afganların büyük çoğunluğuna Pakistan ve 
İran ev sahipliği yapmaktadır.

Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesinden sonra binlerce Afgan göç etmeye 
başlamış ve dünyayı Afgan göçü telaşesi sarmıştır. Göçmenlere kapılarını 
kapatan birçok AB ülkesi Afganlar için de aynı politikayı izlemiş ve Afgan 
göçmen kabul etmeyeceğini açıklamıştır. Avusturya, İsviçre, Uganda gibi 
birçok ülke Afgan göçmenleri kabul etmeyeceğini açıklarken İngiltere, 
Kanada ve ABD 10 bin ila 20 bin arası Afgan göçmeni kabul edeceklerini 
duyurmuştur.10 Taliban rejiminin Afganistan hakimiyetini ele almasıyla ortaya 
çıkan büyük göç dalgası, Türkiye’yi de etkilemiş ve Türkiye sınır kapılarından 
binlerce Afgan göçmen ülkeye giriş yapmıştır. Türkiye’ye giriş yapan Afgan 
göçmenlerin sayısı hakkında farklı iddialar ortaya atılsa da bu sayının 300 bin 
civarı olduğu açıklanmıştır. 300 bin Afgan göçmeni kabul eden ve hala göçmen 
akınına uğrayan Türkiye gerekli önlemleri almalı ve Afgan göçmenlerin ülkede 
oluşturacağı menfi etkileri en aza indirmeye çalışmalıdır. Sadece 10 Afgan 
göçmen kabul edebileceğini açıklayan Slovakya ve benzer sayıda açıklama 
yapan birçok ülke olmasına rağmen Türkiye Afgan göçmenler konusunda bir 

sayı sınırlaması getirmemiştir. Taliban’ın neden olduğu Afgan göçünün büyük 
oranda genç erkek nüfusundan oluşması, kadın ve çocuk göçmenlerin yok 
denecek kadar az sayıda olması akıllarda soru işaretleri oluşturmuş ve Afgan 
göçünün Türkiye gündeminin en önemli konuları arasına girmesini sağlamıştır. 

SONUÇ
Afganistan’daki siyasi ve sosyo-politik meselelerden dolayı göç eden Afganların 
coğrafi yakınlıktan pek bahsedilemese de en çok tercih ettikleri ülkelerden 
biri Türkiye’dir. İki ülke arasında bulunan tarihi, siyasi ve kültürel yakınlık bu 
göçleri daha da tetiklemektedir. Aynı zamanda Afganistan’ın TBMM’yi tanıyan 
ilk Müslüman devlet olması iki ülke arasında ayrı bir samimiyet ve yakınlık 
oluşturmaktadır. Bunlar ve daha birçok nedenle Afganistan’dan Türkiye’ye 
yapılan göçlerin hem olumlu hem de olumsuz etkileri bulunmaktadır. 

Göçmenlerin üretimi artırmaları, farklı çalışma alanları yaratmaları gibi müspet 
etkileri olsa da düzensiz göçmen akınlarında bu etkiler pasif kalmakta daha çok 
menfi etkiler öne çıkmaktadır. İşsizliğin zaten büyük bir sorun olduğu Türkiye’ye 
çalışmak amacıyla gelen binlerce Afgan elbette işsizlik oranlarında artış 
gerçekleşmesine neden olacaktır. Milyonlarca göçmene ev sahipliği yapan 
Türkiye, kontrolsüz göçmen akını ve daha birçok sebepten ötürü işsizliğin her 
geçen gün arttığı bir ülke haline gelmektedir.

Afgan göçü sadece ekonomik değil sosyal ve kültürel anlamda da ülkede 
sorunlara yol açmaktadır. Son yılarda Türkiye’nin kabul ettiği göçmen sayısı 
Batı Avrupa devletlerinin kabul ettiği göçmen sayısından çok daha  fazladır. 
Bu sayının gelecekte artması durumunda, ekonomik olarak Türkiye’nin bu 
tür göçmen dalgasıyla baş etmesi oldukça zor görünmektedir. Yaşanan bu 
göçlerle birlikte, yerel halk ve göçmenler arasında gerginlikler yaşanması 
da olası bir durumdur. Türkiye göçmenlerden dolayı oluşabilecek her türlü 
olumsuzluğu ivedilikle çözmeli ve müspet yönde değerlendirebilmelidir. 

8  Afganistan Savaşı, https://tr.wikipedia.org/wiki/Afganistan_Sava%C5%9F%C4%B1_
(2001-2021), Erişim Tarihi 14 Eylül 2021.

9  Tarihten Günümüze Afgan Göçleri, Ali Rıza Şimşek, Ağustos 2021. https://www.
ankasam.org/tarihten-gunumuze-afganistan-gocleri-ve-turk-asilli-gocmenler/#_
edn2, Erişim Tarihi 13.09.2021.

10 Afgan Göçmenler, https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/hangi-ulke-kac-afgan-
multeci-alacak-6603428/, Erişim Tarihi 14.09.2021.
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Afrika’nın birçok ülkesinde yapılan seçimler tartışmalı olmaktadır. Genellikle 
iktidarların kurduğu güçlü ağ ve muhalefet üzerindeki baskı sebebiyle 
seçimlerin adil şartlarda yapılmadığı eleştirileri ile fazlaca karşılaşmaktayız. 
Seçime giden süreçte gözaltına alınan, tutuklanan hatta saldırıya uğrayan 
muhaliflerin olduğu ülkeleri gördük. Tüm bu kötü örneklerden sonra 
Zambiya’da yapılan son seçimler ise tüm kıta için umut verici oldu. Üstelik 
2016’da yapılan ve çok tartışılan seçimlerden beş sene sonra iktidar 
değişiminin seçimler yoluyla ve tartışmasız olması başta ülke demokrasisi 
olmak üzere çevre ülkeler için de önemli bir aşamaydı.

1 UGSAM Afrika Araştırmaları Direktörü

Eski bir İngiliz sömürgesi olan Zambiya, 1964 yılından sonra gelen bağımsızlık 
sürecinde diğer Afrika ülkelerindeki benzer sıkıntıları yaşamış bir ülke. 
Nispeten genç bir nüfusa sahip olan ülkenin büyük çoğunluğu Bantu etnik 
grubundan oluşmaktadır. Dünya üzerindeki HIV vakalarının en fazla olduğu 
ülkelerden biri olarak gündeme gelen Zambiya’nın siyasi aşamaları da 
oldukça sancılı olmuştur. Bu süreçleri anlamak için bir önceki seçim yılı 
olan 2016’ya bakmak yeterli olacaktır. 2016 seçimleri, muhalif adayların 
tutuklandığı, seçim kâğıtlarının nerede basılacağı konusunda bile şaibeler 
barındıran (daha önce Güney Afrika’da basılan kâğıtlar bu kez Dubai’da 
basılmıştır), sonuçların birbirine çok yakın olduğu (Lungu %50,3-Hichilema 
%47,6) bir seçim olarak kayıtlara geçmiştir. Afrika siyaseti için kritik bir hamle 
olan Karpuz Operasyonu (Operation Watermelon) bu seçimde çokça tartışılan 
eylemlerden biri olmuştur. Muhalefet partisi (UPND), seçmenlere polis şiddeti 
ve iktidar baskısı ile karşılaşmamak ve zarar görmemek için iktidar partisi 
(PF) tişörtleri giymelerini ancak kendilerine oy vermelerini istemiştir (UPND 
cadres given taste of Operation Watermelon, 2016). Muhalifler karpuzun yeşil 
kısmının çöpe atılan ve kırmızı olan içinin ise Tanrı tarafından verilen doğal bir 
suyla kaplı olduğu açıklamasıyla bu hamleyi savunurken iktidar, kırmızı kısmın 
yeşil kabuk tarafı kadar sert olmaması sebebiyle ülkeyi savunamayacağına 
dair çıkarım yapmıştır (Open Zambia, 2016). Nitekim 2021 yılı seçimlerinde de 
aynı taktiğin uygulanması çağrısı yapılmıştır (Zambian Observer, 2021).

Dr. Ensar KÜÇÜKALTAN 1
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Karpuz Operasyonuna Katılan Zambiyalılar
Kaynak : www.zambianobserver.com/upnd-revives-operation-watermelon-for-2021-election

2016 seçimleri sonrasında muhalif aday Hichilema kabul etmediği suçlar 
sebebiyle tutuklanmış, bu tutum, AB, ABD ve AP tarafından kınanmıştır. Ülke 
çapında başlayan protestolar daha sonra komşu ülkelerde de görülmüştür. 
Uluslararası ve içerideki baskılar sonucunda Hichilema ölüm cezasıyla 
yargılandığı davadan bir süre sonra beraat etmiştir. Partisinin başkanlık adayı 
olarak tekrar seçimlere hazırlanmaya başlayan Hichilema, hapisten çıktıktan 
sonra bir dizi uluslararası görüşme gerçekleştirmiş ve başkan Lungu’nun 
baskıcı iktidarına yönelik eleştirilerini sürdürmüştür. Hikâyenin buraya kadar 
olan kısmı, ne yazık ki kıtanın pek çok ülkesinde görmeye alıştığımız türden 
siyasi gerginlik içeren hamlelerdir. Zambiya’nın tekrar gündeme gelmesini 
sağlayan husus ise 2021 yılında yapılan başkanlık seçimleri olmuştur. 2016 
yarışının en güçlü iki adayının tekrar karşı karşıya geldiği bu seçim, beklenen 
gibi kaos ve siyasi çözümsüzlük getirmemiş, bunun yerine özlenen bir şekilde 
iktidar değişimini beraberinde getirmiştir. Lungu’nun adaylık sürecinde 
başlayan tartışmalar seçim gününe kadar sürmüştür. Üçüncü dönem adaylığı 
konusunda Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuruların hepsi Lungu 
lehine kararla dönmüştür. Selefi Sata’nın 2011 seçimlerini kazanıp 2014’te 
ölümünden sonra başkan olan Lungu hususunda mahkeme, o dönemin 
seçimsiz devir sebebiyle yeni bir dönem sayılmamasına hükmetmiştir. 
Zambiya halkının Lungu karşıtlığı ise seçim tarihine kadar sürmüştür. 2018 
yılında Finansal İstihbarat Servisi raporunda2 iki yüz seksen dört milyon 
dolarlık yolsuzluk tespiti ve bu sebepten dolayı bazı ülkelerin Zambiya’ya 
yardımı kesmesi kamuoyunda rahatsızlığı artırmıştır. Lungu’nun yolsuzluğu 
önleme ve işsizliği azaltma gibi vaatlerinin altını dolduramaması, genç 
işsizliğin artarak devam etmesi de seçimler öncesi muhalefetin kullandığı 
kartlardan olmuştur. Aralık 2020’deki bir protesto gösterisinde polisin ateş 
açması ve bir savcı ile UPND destekçisinin öldürülmesi sonrasında gösteriler 
daha şiddetli bir hal almıştır (Hood, 2021).

İktidarların kaybettikleri seçimler sonrası ülkelerini kaosa sürüklediği 
(Gambiya vb.) fazlaca seçim izlemiştik. Oyların doğru sayılmadığının iddia 
edildiği, baskı ve hile yapıldığı söylenen, uluslararası gözlemcilerin raporlarını 
da bu şekilde sundukları seçimler olmuştu. Ancak 2021 Zambiya seçimleri,  

Hichilema’nın yaklaşık yüzde altmış oyla kazandığı, kaybeden başkan 
Lungu’nun ise sonuçlar sonrası, “Zambiya’nın yedinci başkanı seçilen 
kardeşim Hichilema’yı kutluyorum.” açıklamasıyla gündeme geldiği bir seçim 
oldu. PF her ne kadar seçimlerin adil olmadığı açıklamasını yapsa da iktidardaki 
bir partinin böyle bir açıklaması fazla dikkate alınmadı. Zambiya seçimi, Afrika 
demokrasisi için küçük gibi gözüken büyük bir adımdır. Kıta genelindeki iktidar 
değişimlerinin azının seçimlerle olması, bunun yerine askeri darbeler, şiddet 
olayları ve dış operasyonlarla olan yönetim değişiklikleri değerlendirildiğinde 
oldukça büyük bir adımdır. Ülkenin seçim sonrasında kaosa sürüklenmemesi 
ve sokak olayları ile zaman ve para kaybetmemesi, geçmişten ders çıkarıldığı 
anlamını taşımaktadır. Muhalefet partilerinin Afrika’nın diğer ülkelerinde de 
yapacağı atılımlarla muhalefette kalsalar bile ülkelerini ileri taşıyabilecekleri 
net şekilde gözükmektedir. Kaldı ki Zambiya muhalefeti bunu bir adım 
daha ileri taşıyarak beş yıllık bir sürede iktidarı değiştirmeyi başarmıştır. 
Zambiya seçimlerinin kıta iktidarları açısından sonuçları olmuştur. Bunlardan 
biri negatif bir etki olarak iktidarların seçimleri daha fazla baskı altında 
yapma hamlesi olabilir. Çünkü seçimler, halkın memnun olmadığı iktidarı 
gönderebildiğini göstermiştir. İktidarlar açısından yapılması gerekense ülke 
yönetimi kaybedilse bile, ülkeyi karmaşaya sürüklemenin kimseye bir şey 
kazandırmadığının idrak edilmesidir. Özellikle kıta genelinde kimi iktidarların 
eski sömürge güçlerinin desteğini arkalarına alarak oynadıkları iktidar oyunu 
Afrika ülkeleri için oldukça tehlikeli ve yararsızdır.
2 https://www.fic.gov.zm/component/attachments/download/64
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watermelon-for-2021-election/ adresinden alındı
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Avrupa Birliğinin politikalarını genel anlamda belirleyen baş aktör hatta 
Avrupa Birliği’nin en büyük ekonomisi, diğer bir ifadeyle lokomotifi  varsayılan  
Almanya seçim sathına girmiş durumda. Gerek birlik içerisindeki konumu 
gerekse de dünya siyasetinde sahip olduğu etkiden dolayı sadece Avrupa 
Kıtasında değil aynı zamanda dünya kamuoyunda sonuçları merakla beklenen 
bir seçim süreci yaşanıyor Almanya’da. Tüm dünyada merakla takip edilse de 
özellikle Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri (Almanya, Amerika Birleşik 
Devletlerinin bölgedeki en büyük müttefiki olarak kabul ediliyor) seçimleri 
önemseyen ülkelerin başında geliyor. Son 16 yıldır ülkeyi yöneten Hristiyan 
Demokrat Parti (CDU) lideri Angela Merkel’in aday olmayacağı seçimlerde 
ihtimaller tamamen koalisyon hükümeti üzerine kuruluyor. Yönetimi boyunca 
itidalli duruşu ile sorunları çözmeye çalışan Merkel’in en zor süreçleri son 
yıllarda yaşadığı biliniyor, zira 2015 Euro bölgesi krizi, Suriyeli göçmen krizi, 
Brexit süreci gibi problemlerle büyük çaba harcayıp başa çıkmaya çalışan 
bir başka birlik üyesi bulunmuyordu. Bu büyük problemlere tüm dünyayı 
etkisi altına alan  pandemiyi de eklediğimizde Angela Merkel’in emekliliğe 
huzurlu bir şekilde hazırlanamadığını söyleyebiliriz. Zaten siyasi ve ekonomik 
anlamda derin çatlaklar yaşayan birlik üyelerini bir arada tutmaya çalışmak 
ve onları özellikle ekonomik anlamda desteklemek üzere yoğun temaslarda 
bulunması Merkel’i oldukça sıkıntılı bir duruma düşürdü. Peki Merkel sonrası 
Almanya seçimlerden sonra da AB’nin itici gücü olmaya, ortak pazarın 
devamını sağlamaya liderlik edebilecek mi? Yine Avrupa’da son yıllarda 
hızla yayılan milliyetçilik akımı Almanya’yı da etkisi altına alacak mı? Tüm bu 
gelişmeler ışığında Türkiye’nin AB üyelik sürecine ilişkin politika değişikliğine 
gidilecek ve dahası özellikle Suriyeli ve Afgan göçmenler konusunda şu ana 
kadar Ankara ile net olarak sağlanamayan uzlaşı gerçekleşebilecek mi yoksa 
iki ülke ilişkileri daha da karmaşık bir hal mi alacak?

Almanya’da İstikrar Sona mı Eriyor?
Genel kanının bir koalisyon olacağını söylemiştik. Yılın ilk aylarında yapılan 
anketlerde %35-40 oranlarında bir halk desteğini arkasına alan Hristiyan 
Demokrat Parti (CDU) başbakan adayının belirlenmesi, mayıs ayında 
Almanya’yı derinden sarsan ve 200’e yakın vatandaşının ölümüne neden olan 
sel felaketi ve bununla birlikte yüksek sesle dillendirilmeye başlayan iklim 
değişikliği ile çevresel problemler bu partinin oy oranının ciddi bir şekilde 
düşmesine sebep oldu. Şu an yapılan anketler Hristiyan Demokrat Partinin 
alacağı oy oranının %25-30 arasına kadar düştüğünü gösteriyor. Hristiyan 
1 Gazi Üniversitesi - Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Demokrat Parti (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller Partisi olası 
koalisyonda öne çıkan partiler olarak önümüze çıkıyor. Yaklaşık 60 milyon 
seçmen oy kullanacak ve yapılan anketler bu üç partinin oy oranlarının 
yüzde 60’a yakın bir oranı yakalayacağını gösteriyor. Mevcut sisteme göre 
tek partinin hükümet kurma çoğunluğuna erişemeyeceği kabulü Almanya’da 
koalisyon arayışının aylarca sürebileceğini, koalisyon gerçekleşse dahi 
partiler arası temel görüş ayrılıklarının kısa vadede bir sorun teşkil etmese de 
uzun vadede iç ve dış politika uygulamalarında çeşitli sorunları beraberinde 
getireceği belirtiliyor.

Seçimlerin Türkiye ile ilişkilerine etkisi
Seçim sonuçlarının kısa vadede Almanya’nın mevcut dış politikalarında 
köklü bir değişiklik yaratacağı düşünülmüyor. Türkiye’nin coğrafi konumu, 
Almanya’da yaşayan  ve sayıları yaklaşık 3 milyona  yaklaşan Türk vatandaşı, 
Asya, Ortadoğu ve Afrika’dan Avrupa’ya ulaşma noktasında mültecilerin 
göç yolunun merkezi konumunda olması, Birliğin sınır güvenliğinin 
sağlanmasındaki kilit rolü, en fazla  ihracat yaptığı ülkelerin arasında olması 
gibi sebepler Türkiye’yi Almanya’nın dış politikada en yoğun ilişkilere sahip 
ülkelerden birisi yapmaktadır. Türkiye ile olan karşılıklı çıkar ilişkileri her iki 
ülkeyi birbirine vazgeçilmez kılsa da kimi zaman içinden çıkılmaz haller 
ortaya çıkmıyor değil. Türkiye ile özellikle son yıllarda yaşanan problemlerin 
ilişkileri oldukça gerdiğin anlar oldu. Bu problemleri kısaca sıralayacak 
olursak Avrupa Birliğinin yoğun göç dalgasına karşın Türkiye’yi tampon 
bölge olarak görüp mali yardım karşılığında Türkiye’den göçmenleri sınırları 
içerisinde tutmasını beklemesi fakat buna karşın mali yardımı çeşitli şartlara 
bağlayıp Ankara’yı sürekli olarak oyalaması Avrupa ve de özellikle Almanya 
ile Türkiye’nin ilişkilerinin çıkmaza girmesine sebep olan etmenlerden biri 
olarak kabul edilebilir. Bir diğer husus firari fetöcülerin  Almanya’yı güvenli 
bir sığınak olarak görüp burayı kendilerine yeni bir merkez haline getirmeleri 
olmuştur. Çeşitli Afrika ve Asya ülkelerinden ayrılan fetö mensuplarının  
yanında Türkiye’den de yasal ya da yasadışı yollarla bu ülkeye giriş yapan  ve 
Türkiye’de hakim, savcı, öğretmen, polis ,asker  vs. çeşitli kamu görevlerinde 
bulunan firari fetöcülerin Almanya’dan kolay bir şekilde sığınma talebinde 
bulunup bu taleplere olumlu yanıt almaları, Almanya’daki çeşitli derneklerin 
Türkiye’den kaçan bu kişileri maddi olarak desteklemeleri iki ülke ilişkilerini 
oldukça germiştir. Türkiye ile Yunanistan arasında son yıllarda Doğu Akdeniz-
de petrol arama faaliyetleri ile başlayan gerilimde arabuluculuk rolü üstlenmiş 
olsa da Yunanistan lehine yürütülen siyasi görüşmeler ve Alman yetkililerin 
açıklamaları da Türkiye tarafından sert bir şekilde kınanan durumlardan birisi 
olmuştur. Tüm bu ve benzeri gelişmeler süresince Türkiye’nin sert tepkilerine 
maruz kalmasına rağmen Almanya Avrupa Birliği içerisinde oynadığı liderlik 
ve arabuluculuk rollerinin yanı sıra devlet yönetme tecrübesine de dayanarak 
diyalog kanalını sürekli olarak benimsemiş olası krizlerin önüne geçmiş 
ve birçok AB ve NATO üyesi ülke tarafından da memnuniyetle karşılanan 
politikaları icra etmiştir. Yeni kurulacak hükümetin bunun aksine bir tavır 
takınacağı ihtimal dışı bir durum olarak kabul görülmekle beraber özellikle 
Yeşiller Partisinin koalisyon ortağı olması durumunda Türkiye aleyhinde 
sıkça dile getirdiği insan hakları, hukukun üstünlüğü, düşünce özgürlüğü gibi 
eleştirilerin dozunun artarak devam edeceği söylenebilir. Sol eğilimin güç 
kazanacağının kesin gözüyle bakıldığı bu seçim yine de Türkiye ile ilişkilerin 
zora gireceği bir süreci şimdilik mümkün kılmıyor. Çünkü seçimlerde oy 
kullanacak 750 bine yakın sayısıyla ülke dinamiklerinin içerisinde yer alan ve 
farklı partilerde aday olarak boy gösteren Türkler, yeni hükümet için isimleri  
öne çıkan partilerin Türkiye aleyhinde politika yürütmemelerinin de temel 
etmenlerinden birisi olarak kabul edilmektedir.

Cengiz Alper KARADAĞ 1
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Trump Biden’ı Topa Tuttu: Rezil Olmuş Durumda
Eski ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yıl koltuğu devrettiği ABD Başkanı 
Joe Biden’a ‘beceriksiz’ dedi. Biden yönetimine tepki gösteren Trump, 
“Ülkemiz rezil olmuş durumda. Bütün dünya bize gülüyor” dedi. Yeniden 
başkanlığa aday olacağını kaydeden Trump, “Hiç beklemiyorum ama 
doktorumdan kötü haber verecek bir telefon alırsam o zaman aday olmam. 
Bunlar Tanrı’dan gelen şeyler ancak ben kendimi çok iyi hissediyorum” diye 
konuştu.

“EUFOR-Hızlı Cevap 2021” Tatbikatı Bosna Hersek’te Başladı
Tatbikata EUFOR’da görev yapan Türk askerlerinin yanı sıra Bosna Hersek 
Silahlı Kuvvetleri ve Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı görevlileri 
de yer aldı. EUFOR’un yedek kuvvetlerini konuşlandırma ve hazırlıklı olma 
durumuna ilişkin yapılan tatbikat 1 Ekim’e kadar devam edecek.

EUFOR Komutanı Tümgeneral Alexander Platzer, yaptığı açıklamada “EUFOR-
Hızlı Cevap 2021” in bu yıl gerçekleştirilen en büyük ve kapsamlı tatbikat 
olduğunu, Tatbikatta askerlerin büyük tecrübe kazanacağını ifade etti.

Borrell’den Türkiye Açıklaması! Yakın İş Birliği Öncelik
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi 
Josep Borrell, Türkiye ile yakın iş birliği ve koordinasyonun ilişkilerin temeli 
olduğunu belirtti.

“BM Genel Kurulu esnasında Çavuşoğlu’nu görmek güzel” ifadesini kullanan 
Borrell, AB-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra, Kıbrıs meselesini, Doğu Akdeniz ve 
Afganistan’daki durumu ele aldıklarını bildirdi. Borrell, “Türkiye ile yakın iş 
birliği ve koordinasyon esastır” değerlendirmesinde bulundu.

Sudan’da Petrol Krizi! 10 Günlük Stokları Kaldı!
Sudan Enerji ve Petrol Bakanı Cadiyn Ali Ubeyd Hasan, Bica Kabilesi Konseyi 
mensuplarınca başkent Hartum’a petrol sevkiyatı yapılan tek boru hattının 
kapatılması sonrası açıklama yaptı. Sudan’da Protestolar nedeniyle 
sevkiyatın tamamen durduğunu belirten Hasan, stoklarında yalnızca 10 
gün yetecek kadar petrol bulunduğunu söyledi. Hasan, büyük mâli ve teknik 
kayıplar yaşamaması için en geç bir hafta içerisinde kapatma eyleminin 
durdurulmasını talep etti.



Taliban’dan Tacikistan’a Tehdit! İç İşlerine Karışmakla Suçladı
Afganistan’da geçici Taliban hükümetinin “Başbakan Yardımcısı Vekili” 
Abdulgani Birader, Tacikistan’ı Afganistan’ın iç işlerine müdahale etmekle 
suçladı. ANI News’in haberine göre, Al Jazeera televizyonuna konuşan 
Birader, “Tacikistan iç işlerimize karışıyor. Her eylemin bir karşılığı olur.” 
ifadelerini kullandı.

Ne Olmuştu?
Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman da 17 Eylül’de başkent 
Duşanbe’de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısında yaptığı 
konuşmada, “Tehditlerin sorumluluk bölgemize sızma olasılığını önlemek 
için Afganistan çevresinde güvenlik koridoru oluşturmaya çağırıyorum.” 
ifadesini kullanmıştı.
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Guterres Ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Kritik Görüşme
İki devletli çözümü için ABD’de bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, üçlü 
görüşme öncesi BM Genel Merkezi’nde Guterres ile bir araya geldi. BM Genel 
Sekreterliğinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Guterres ve Tatar’ın 
‘’Kıbrıs konusunda görüş alışverişinde bulunduğu’’ belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 27 Eylül pazartesi 
günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile üçlü bir görüşme 
yapacak.

Lavrov’dan NATO Esprisi! Şansınızı Zorlamayın Rusya Katılmayacak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel 
Kurulu’na katılmak için bulunduğu New York’ta NATO Genel Sekreteri Jens 
Stoltenberg ile bir araya geldi. Stoltenberg ile görüşme öncesinde Lavrov, 
gazetecilere esprili bir dille “Rusya NATO’ya katılmayacak” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, 
Rusya ile NATO arasındaki ilişkilerin mevcut durumunu ele alındı. Açıklamada, 
“Rus tarafı, temas hattındaki gerilimin azaltılması için somut önerilere kesin 
olarak dikkat çekildi” ifadeleri kullanıldı.

Irak’tan İsrail İle Normalleşme Konferansına Katılanlara Şok!
Irak Yüksek Yargı Konseyi’nin, İsrail ile ilişkileri normalleştirme çağrısı yapan 
ve Erbil kentinde geçen Cuma günü düzenlenen konferans katılımcıları 
hakkında tutuklama kararı çıkardığı bildirildi. Irak Yüksek Yargı Konseyi 
Basın Ofi si tarafından yapılan açıklamada, Irak Sahva Güçleri Lideri Visam el-
Hardan hakkında İsrail ile normalleşme için oynadığı rolden dolayı tutuklama 
kararı çıkarıldığı belirtildi.

Konferansa Katılanlar Tutuklanacak
Söz konusu konferansta bulunan Iraklı siyasetçi Misal el-Alusi ve Kültür 
Bakanlığı memuru Seher Kerim el-Tai hakkında da tutuklama kararı çıktığı 
kaydedilen açıklamada, “Konferansta yer alan diğer kişilerin de kimlikleri 
tespit edildiğinde haklarında benzer karar alınacak” ifadelerine yer verildi.






