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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı
Kuzey Avrupa ülkelerinden olan Norveç, İsveç ile birlikte İskandinav 
Yarımadası’nı oluşturmaktadır. Kara sınırlarında İsveç, Finlandiya ve Rusya ile 
komşu olan Norveç; denizde Barents Denizi, Norveç Denizi ve Kuzey Denizi ile 
çevrilidir.

Dünya Bankası’na göre 5,3 milyonluk bir nüfusa ev sahipliği yapan Norveç’te 
nüfus yoğunluğu km2 başına yaklaşık olarak 15 kişidir. Nüfus artış hızı %0,675, 
kadın başına düşen doğum oranı ise yaklaşık 1,5’tir. Nüfusun %82,6’sının 
şehirlerde, %17,4’ünün ise köylerde yaşadığı Norveç’teki en büyük şehirler 
Oslo (580 bin), Bergen (213 bin) ve Trondheim’dir (147 bin).4

2 https://www.worldatlas.com/articles/what-languages-are-spoken-in-norway.html
3 http://www.globalreligiousfutures.org/countries/norway#/?affiliations_religion_

id=0&affiliations_year=2020&region_name=All%20Countries&restrictions_
year=2016

4 https://worldpopulationreview.com/countries/cities/norway
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Resmi Adı Norveç Krallığı

Başkenti Oslo

Dili

Resmî dili Norveççedir ve nüfusun neredeyse 
tamamı tarafından konuşulur. Nüfusun %90 
civarının İngilizce de konuştuğu ülkede Sami dili 
de azınlık dili olarak konuşulmaktadır.2

Dini
Resmî dini yoktur. %81,7 Hristiyan, %4,9
Müslüman, %1,8 Yerel dinler, %11,6 inançsız.3

Nüfus 5.347.896

Nüfusun Etnik Dağılımı
%83,2 Norveçli, %8,3 Diğer Avrupa ülkeleri 
kökenli, %8,5 Diğer. (2017)

Meryem SEZGİN1

ÜLKE RAPORU

Yüz Ölçümü 365.107 km2

Para Birimi Norveç Kronu

Yönetim Şekli Anayasal monarşi

Hükûmet
Devlet Başkanı : Kral V. Harald
Başbakan : Erna Solberg
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Siyasi Yapısı
1814’te kabul edilen Norveç Anayasası’na göre Norveç Krallığı güçler ayrılığına 
dayalı bir anayasal monarşidir.5 Norveç Kralları iktidarda bulunan hanedana 
mensupturlar ve törensel bir role sahiptirler. Devletin başı olan kraldan 
sonra başbakan gelir. Başbakanlar parlamentonun onayı ile kral tarafından 4 
yıllığına tayin edilirler. Hali hazırdaki Norveç Kralı 1991’de tahta çıkan V. Harald, 
Başbakan ise 2013’te seçilen Erna Solberg’dir. Norveç’te yapılacak bir sonraki 
parlamenter seçimler için belirlenen tarih Eylül 2021’dir.

Norveç Parlamentosu Storting olarak adlandırılır ve 169 üyeden oluşur. 
Storting üyeleri açık liste nispi temsil sistemi ile 4 yıllığına seçilir ve oylar 
Sainte-Laguë metodu kullanılarak paylaştırılır. Norveç’te ülkedeki 19 eyalete 
karşılık gelen 19 çok üyeli seçim bölgesi vardır. Ülke çapında seçim barajı 
olan %4’ten fazla kazanmasına rağmen hiçbir seçim bölgesinde bir sandalye 
için yeterli oy kazanamayan partiler “denkleştirici sandalye” adı verilen 
parlamento üyeliklerine hak kazanırlar. Storting, 4 yıllık döneminin tamamını 
doldurmadan feshedilemez.6-7

Norveç’te 2017’de iktidara gelen koalisyon hükümetindeki partilerden sağcı 
Gelişim Partisi, IŞİD mensubu bir Norveç vatandaşı ve çocuklarının ülkeye 
tekrar kabul edilmesini protesto ederek 2020 başlarında hükûmetten 
ayrılmıştır. Başbakan Solberg küçük partilerle beraber yola devam edeceğini 
belirtse8 de partisi Muhafazakar Parti’nin anketlerde İşçi Partisi ve Merkez 
Parti gibi partilerin altında bir sonuç alması9 Eylül’de yapılacak seçimlerde 
konumunu kaybetme ihtimaline işaret etmektedir.

İskandinav ülkeleri her alanda sağladıkları özgürlük ortamı ile dünyaca 
ünlüdürler ve Norveç de buna dahildir. Freedom House Özgürlük Endeksi’nde 
siyasi haklar ve insani özgürlükler alanında 100/100 puana sahip olan ülke10

The Economist Intelligence Unit tarafından yapılan Demokrasi Endeksi’nde 
yıllardır sahip bulunduğu 1. sırayı 2020’de de aldığı 9,81/10 puan ile elinde 
tutmaya devam etmektedir.11

Ekonomik Yapısı

Kaynak : Dünya Bankası 2019

Norveç, yüksek gelirli ülkeler arasında bulunan bir Avrupa ülkesidir. 1994’te 
yapılan bir referandumla AB’den ayrılmış olmasına rağmen Avrupa Ekonomik 
Alanı’na mensup olduğu için AB Ortak Pazarı’na katılmakta ve AB bütçesine 
katkı sağlamaktadır.12 Norveç, kişi başına düşen GSYİH’in en yüksek olduğu 
ülkelerden biridir. Birleşmiş Milletler verilerine göre Norveç, Lüksemburg ve 
İsviçre ile birlikte kişi başına düşen GSYH’sı 70.000 ABD dolarının üzerinde 
olan, ada ülkesi veya mikro devlet olmayan dünyadaki üç ülke arasında yer 
almaktadır.13 Ülke ayrıca Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın İnsani 
Gelişmişlik Endeksi’nde birinci sıradadır.

Ülke toprakları petrol, doğal gaz, balık, orman kaynakları ve mineraller gibi 
doğal kaynaklar bakımından zengindir. Norveç, deniz ürünlerinin önde gelen 
üreticilerindendir ve Çin’den sonra dünyanın ikinci en büyük ihracatçısıdır. 
Ülke aynı zamanda önemli bir petrol ihracatçısıdır ve işgücünün %9’una 
iş sağlayan petrolün ekonomiye katkısı GSYH’in %12’sine, ülke gelirlerinin 
%13’üne ve ihracatın %37’sine tekabül etmektedir.14

5 https://www.regjeringen.no/en/the-government/the-government-at-work1/the-
government-at-work1/id2564958/

6 https://www.electionguide.org/countries/id/162/
7 https://www.nordeatrade.com/no/explore-new-market/norway/political-context
8 https://www.washingtonpost.com/world/2020/01/20/norways-prime-minister-

loses-majority-after-authorities-repatriate-islamic-state-suspect-her-
children-syria/

9 https://www.nordeatrade.com/no/explore-new-market/norway/political-context
10 https://freedomhouse.org/country/norway/freedom-world/2020
11 https://www.statista.com/statistics/679796/democracy-index-most-democratic-

countries/
12 https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/norway/#economy
13 T.C. Ticaret Bakanlığı Norveç Ülke Profili, sf. 6.
14 https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/norway/#economy
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GSYİH 403,336 milyar dolar

Kişi Başı GSYİH 75.419 dolar

GSYİH Büyüme Hızı %1,155

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı %0,474

Milli Gelir (Atlas Metodu) 441,21 milyar dolar

Milli Gelir Büyüme Hızı %1,348

Kişi Başı Milli Gelir 82.500 dolar

Kişi Başı Milli Gelir Büyüme Hızı %0,681

Enflasyon %1,287

Resmi Döviz Kuru 9,416 Norveç Kronu ~ 1 ABD Doları

İşsizlik Oranı %3,69

Genç İşsizlik Oranı %9,96

İş Gücü 2.842.995



HAZİRAN

Norveç’in COVID-19 kaynaklı ekonomik gerilemesi diğer Avrupa ülkelerine 
nazaran daha az olmuştur. Pandeminin ilk aylarında petrol ve doğal gaz 
fiyatlarında görülen sert düşüş sebebiyle Norveç kronu 40 yılın en düşük 
seviyesini görmüş fakat Nisan 2020’de Norveç hükümetinin küresel petrol 
fiyatlarını artırmak amacıyla kısa vadedeki petrol üretimini durdurması 
ve pandemi seyrinin diğer Avrupa ülkelerinden çok önce yavaşlaması 
sonucunda ekonomik iyileşme Haziran 2020’de başlayabilmiştir. Yine 
Avrupa’nın geri kalanından farklı olarak halka yapılan para yardımı ve kapsamlı 
borç programına rağmen Norveç’in kamu borcu artmamıştır. Fakat 2019’da 
16,5 milyar dolar olan bütçe fazlasının düşen petrol ve gaz fiyatları sebebiyle 
2020’de 10,2 milyar dolara düşmesi, 2021’de ise beklenen fiyat artışı sayesinde 
tekrar yükselerek 18,3 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. İşsizlik, %4,68 
oranıyla zirveye ulaştığı 2016’dan bu yana düşüş trendinde olmasına rağmen 
COVID-19 sebebiyle bu trend duraklamıştır ve 2020 rakamlarının %4,6 civarı 
olması beklenmektedir.

IMF’ye göre Norveç ekonomisinin 2020’de -%0,8 oranında daralması, bunu 
takiben de 2021 ve 2022 yıllarında %3,9 ve %4 oranında büyüme göstermesi 
beklenmektedir. 2020’de %2 hedefinin altında kalan enflasyonun yurtiçi 
tüketimin artmasıyla 2021’de %2,2’ye yükselmesi beklenmektedir.15

Dış Ticaret

Kaynak : ITC Trademap

Norveç’in ana ihracat kalemleri mineral yakıtlar ve yağlar, deniz ürünleri, 
makineler, alüminyum ve elektrikli makinelerdir. Ana ihracat ortakları ise 
Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, İsveç ve Çin’dir.

Kaynak : ITC Trademap

Norveç’in ana ithalat kalemleri makineler, demiryolu harici araçlar, elektrikli 
makineler, demir-çelik ürünleri, mineral yakıtlar ve yağlardır. Ana ithalat 
ortakları ise Çin, Almanya, İsveç, ABD ve Birleşik Krallık’tır.

Kaynak: ITC Trademap

Türkiye-Norveç İlişkileri
Türkiye-Norveç ilişkileri 1926’da kurulmuştur. İki ülke arasında çok sıkı 
ilişkiler olmasa da NATO üyeleri olarak belli bir düzeye kadar dostluk ilişkisi 
içerisindedirler. Norveç-Türkiye ikili ticaret hacmi 2019 yılında, 1,505 milyar 
dolar (ihracat 729 milyon dolar, ithalat 776 milyon dolar) olarak gerçekleşmiştir. 
Türkiye’den Norveç’e ihraç edilen ana ihracat kalemleri çeşitli araçlar ve 
tekstil ürünleri, Norveç’ten Türkiye’ye ithal edilen ana maddeler ise petrol ve 
deniz ürünleridir.16

Ülke Tarihi
Köklü bir tarihe sahip olan Norveç’in ilk kralı dağınık olan bölgesel krallıkları 
tek çatı altında toplayan I.Harald olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde 
Hristiyanlık ülkede yayılım göstermiş, bağımsız varlığını 1397’ye kadar 
sürdüren Norveç Krallığı bu tarihte Danimarka ve İsveç ile birleşerek Kalmar 
Birliği’ni oluşturmuştur. İsveç 1521’de birlikten ayrılmışsa da Danimarka-
Norveç birliği 1814’e kadar devam etmiştir. Bu tarihten sonra İsveç kontrolüne 
bırakılan Norveç topraklarının bağımsızlığı, İsveç tarafından 1905 yılında 
tanınmıştır. 20. yüzyıla damgasını vuran dünya savaşları boyunca Norveç 
tarafsız bir politika sergilemiştir. 1940’da Almanya işgaline uğrayan ülke 
savaşın sonlandığı 1945 yılında tekrar özgürlüğüne kavuşmuştur.17

Eğitim Sistemi
Norveç eğitim sistemi, mevcut eğitim sistemleri arasında en iyilerinden olarak 
kabul edilmektedir. Zorunlu olmayan anaokulu haricinde Norveç’te eğitim 
ücrete tabi değildir. Eğitim genel olarak devlet okullarında verilir ve özel 
okullar azdır. Bu özel okullara, Özel Eğitim Yasası’na göre devlet okullarına 
verilen finansal desteğin %85’i verilir.

15 https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/norway/economical-context
16 https://www.mfa.gov.tr/turkiye-norvec-siyasi-iliskileri.tr.mfa
17 https://insamer.com/tr/norvec_1033.htm
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NORVEÇ DIŞ TİCARET VERİLERİ (bin $)

2018 2019 2020

İHRACAT 128.054.756 102.793.716 82.429.462

İTHALAT 87.611.853 85.927.067 81.320.407

HACİM 215.666.609 188.720.783 163.749.869

DENGE 40.442.903 16.866.649 1.109.055

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $ )

Ürün 2019 2020

Toplam 102.793.716 82.429.462

Mineral yakıtlar, mineral yağlar
ve ürünleri

57.080.591 40.471.377

Balıklar ve kabuklular, yumuşakçalar 
ve diğer sucul omurgasızlar

11.679.107 10.716.611

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer 
reaktörler vb. ve parçaları

4.571.633 4.108.548

Alüminyum ve ürünleri 3.680.179 3.326.807

Elektrikli makineler ve parçaları,
ses kayıt cihazları ve televizyon

2.829.287 2.420.525

EN ÇOK İTHAL EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $)

Ürün 2019 2020

Toplam 85.927.067 81.320.407

Makineler, mekanik teçhizat,
nükleer reaktörler vb. ve parçaları

11.860.528 11.350.075

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

10.347.090 9.386.996

Elektrikli makineler ve parçaları, ses 
kayıt cihazları ve televizyon

8.678.412 8.073.846

Demir ve çelik ürünleri 4.479.094 3.971.874

Mineral yakıtlar, mineral yağlar
ve ürünleri

5.540.467 3.528.086
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Norveç eğitim sistemindeki dönemler anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise 
olarak Türkçeleştirilebilir. Anaokulu; 0-6 yaş arası çocuklar içindir, zorunlu 
değildir ve ücretlidir. Zorunlu olmamasına rağmen Norveçli çocukların çoğu 
anaokuluna giderler. Anaokulu sonrasında 6 yaşına gelen her Norveçli çocuk 
için ilkokul ve ortaokuldan oluşan ve 10 yıl süren zorunlu eğitim başlar.

İlkokul 7, ortaokul ise 3 sınıftan oluşur. İlkokul ve ortaokulda Norveççe, 
Matematik; Sosyal Bilgiler; Hristiyanlık, Din ve Ahlak Eğitimi; Sanatlar ve 
El Sanatları, Doğa Bilimleri, İngilizce, Yabancı Dil/İleri Dil Eğitimi, Yemek ve 
Sağlık, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri görülür. İngilizce, 1. Sınıftan itibaren 
zorunlu yabancı dil olarak öğrenilir. Ortaokula geçen çocuklar dil eğitimlerine 
iki seçenek üzerinden devam ederler: başka bir dil öğrenmek veya Sami Dili, 
İngilizce, Norveççe dillerinden birinde derinlemesine eğitim almak.

Ortaokulu bitiren çocuklar liseye gitme hakkına sahiptirler fakat lise 
zorunlu değildir. Eyalet yetkilileri, 16-21 yaş arasında olup eğitim almayan 
ve çalışmayan gençleri tespit ve takiple yükümlüdürler. Lise dönemi 3 yılda 
tamamlanır fakat Braille Alfabesi veya İşaret Dili üzerinden eğitim alan ya da 
özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler eğitim hedeflerine ulaşmak için eğer 
gerekli ise iki yıl daha eğitim alma hakkına sahiptirler. Norveç üniversitelerinin 
çoğu devlete aittir ve üniversite dönemi genel olarak 3 yıl sürer fakat yüksek 
lisans için 2, doktora için de 3 yıl daha eğitim alınır.18  Norveç’te öne çıkan 
üniversiteler Oslo Üniversitesi, Bergen Üniversitesi, Norveç Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi’dir.19

Ülkede İslamiyet
Norveç’in İslam’la olan münasebeti diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha 
yenidir. Bunun ana sebebi ise coğrafi konumu nedeniyle Müslümanlarla 

ne ticari ne de askeri bir bağlantıya geçememiş olmasıdır. 1960’ların 
sonlarına kadar homojen bir Hristiyan toplum olarak kalan ülkede 1967 
yılında ilk Pakistanlı işçiler Oslo’ya geldiğinde İslam açısından yeni bir dönem 
başlamıştır.

Müslüman nüfus genel olarak Norveç’in doğu kısmında ve özellikle Oslo’da 
yoğunlaşmıştır. Oslo, İskandinav başkentleri arasında cami inşa edilen 
ilk başkent olarak da öne çıkmaktadır. Norveç’teki Müslüman topluluğun 
çoğunluğu Sünni’dir ve etnik olarak Pakistan, Irak, Somali, Bosna Hersek, İran 
ve Türkiyeli Müslümanlar ağırlıktadır.20

Norveç hükümeti camiler ve Müslüman organizasyonlara karşı diğer Avrupa 
devletlerinden çok farklı bir tutum sergilemektedir. Norveç’te bulunan 
camilere üye bazlı finansal devlet desteği sağlanmakta, üye başı 100 
Euro gibi bir rakama tekabül eden bu miktar üyenin yaşına bakılmaksızın 
camiye verilmektedir. Bu sayede üye sayısı düşük olan camiler dahi ayakta 
kalabilmektedir. Günümüzde Norveç’te farklı Müslüman topluluklara ait 
219 cami bulunmaktadır. Norveç’te Müslümanları temsilen kurulmuş ve 
aralarında Diyanet ve Milli Görüş teşkilatlarına ait olanların da bulunduğu 
birçok çatı kurum bulunmaktadır. Bunların en önemlisi Boşnak ve Pakistan 
kökenli derneklerin birleşmesiyle 1991’de kurulan Norveç İslam Konseyi’dir 
(IslamskRådNorge–IRN). 2017 yılında bölünene kadar Norveç devleti 
tarafından İslami derneklerin tek temsilcisi olarak muhatap alınan IRN, 
bölünmesine rağmen hâlâ en güçlü çatı kuruluş olmayı sürdürmektedir.21

COVID-19
Norveç, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla COVID-19 salgınını daha kontrollü 
ve daha az zararla geçiren bir ülkedir. Ülkedeki ilk vaka, 26 Şubat 2020’de 
Tromsø şehrindeki Çin’den henüz dönmüş bir bireyde tespit edilmiştir. İlk 
vakayı müteakip eğitim kurumları, işyerleri ve toplu mekanların çoğunun 
kapatılması gibi önemli acil durum tedbirleri devlet tarafından alınmıştır.

21 Mayıs’ta Başbakan Solberg tarafından yapılan açıklamaya göre 27 Mayıs 
itibarıyla Norveç yeniden açılma dönemine girmiştir. Yurtiçinde COVID-19 
tedbirleri gevşetilmiş olsa da Norveç sınırı hâlâ çok sıkı kontrol altındadır.22

AB ülkeleri ve İngiltere’den gelip gittikleri bölge “kırmızı bölge” kapsamında 
olan yolcular ile bu ülkeler dışındaki ülkelerden gelen yolcular 10 günlük 
karantinaya tabidirler. Bu ülkeler içerisindeki “sarı bölgelerden” gelen 
yolcular için böyle bir zorunluluk yoktur. Aynı şekilde bireyin aşılı olup 
olmamasına bağlı bazı tedbirler alınmış, belli grupların ülkeye girmesi ise 
tamamen yasaklanmıştır.23 Haziran başı itibarı ile Norveç nüfusunun %30’u 
en az bir doz,%20’si ise aşının tamamını almıştır.24 DSÖ verilerine göre en çok 
vakanın 2437 vaka ile 5 Ocak 2021’de, en çok ölümün ise 27 ölü ile 13 Ocak 
2021’de kaydedildiği Norveç’te 9 Haziran 2021 itibarı ile vaka sayısı 127.063, 
ölü sayısı ise 785’tir.

18 Norveç Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’nın “Education -from Kindergarten 
toAdultEducation” başlıklı raporu.Bkz: https://www.european-agency.org/
sites/default/files/Gen_Education_in_Norway.pdf

19 https://www.study.eu/best-universities/norway
20 https://www.disorient.de/magazin/who-are-muslims-norway
21 https://perspektif.eu/2020/12/30/kuzeyde-bir-islam-temsil-kurumu-norvec-

islam-konseyi-irn/
22 https://www.lifeinnorway.net/coronavirus-in-norway/
23 https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/travel-to-

norway/id2791503/
24 https://www.lifeinnorway.net/coronavirus-in-norway/
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Dünya savaşları sonrasında uluslararası toplumun barışçıl bir şekilde 
bir arada nasıl yaşayacağına dair pek çok fikir ortaya atılmıştır. Nitekim 
Milletler Cemiyeti böyle bir düşünce ile ortaya çıkmış ancak yapısındaki 
eksiklikler sebebiyle ikinci büyük savaşı engelleyememiştir. Sonrasında 
Birleşmiş Milletler yapılanmasına gidilmiştir. Bugün yaşanan pek çok 
katliam ve soykırımda bu kurumun da özünde etkisiz olduğu anlaşılmıştır. 
Ruanda’dan Bosna’ya, Arakan’dan Sincan’a kadar geniş bir coğrafya üzerinde 
değerlendirildiğinde, gerçekten de BM’nin misyonunu yerine tam olarak 
yerine getiremediği tezi doğrudur.

Benzer motivasyonla kurulan bir diğer yapı, bölgesel bağlamda kendisinden 
büyük beklentilerin olduğu Afrika Birliği’dir. Bu yazıda birliği biraz daha 
yakından tanımaya çalışacağız. Yapısını inceledikten sonra da misyonunu 
gerçekleştirip gerçekleştiremediğine odaklanılacaktır.
1 UGSAM Afrika Araştırmaları Direktörü

Afrika Birliği’nin Kuruluşu ve Yapısı
Afrika Birliği (AU), daha önce benzer bir yapıda kurulmuş olan ve uluslararası 
arenada Afrika’yı bütüncül bir yapı olarak temsil etmeyi hedefleyen Afrika 
Birliği Örgütü’nün (OAU) yerini alarak 2002 yılında resmi olarak kurulmuştur. 
Kıtaya karşı ayrımcılığa son verme, birleşik Afrika düşüncesi ve kıta barışı 
gibi hedeflerle doğan bu kurumların tüm kıta ülkelerini temsil etmesi 
hedeflenmiştir. Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’daki merkezi ile 55 farklı 
ülkenin üyesini temsil etmektedir. 

Birlik pek çok açıdan Avrupa Birliği ile karşılaştırılmaktadır. AB’de olduğu gibi 
Afrika Birliği’nin de kendine ait bir kurucu yasası bulunmaktadır. 2001 yılında 
Togo’da kabul edilen bu yasa doğrultusunda birliğin hedefleri tüm Afrika’da 
Pan-Afrika düşüncesi, entegrasyon, insan hakları, barış ve demokrasiyi temsil 
etme olarak belirlenmiştir.

Hükümetler arası (intergovernmental) bir kurum olarak Afrika Birliği, yetkisini, 
kaynaklarını ve nihayetinde gücünü üye devletlerinden alır. İleriye yönelik plan 
ve programlarını da üye devletler ve onların seçtiği organlar belirlemektedir. 
Buna rağmen ECOWAS gibi bölgesel birliklerin gündemi kimi zaman Afrika 
Birliği’nden daha fazla önemsenmekte ve bu durum birliğin yeterince güçlü 
olmadığı kanısına yol açmaktadır. Bu düşüncenin son zamanlarda iyice 
yaygınlaşması sebebiyle pek çok ülke Afrika Birliği’ni yapısında reformlar 
yapmaya çağırmaktadır.
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Tablo : Afrika Birliği Yapısı

Kaynak : African Union Handbook, 2019.

Meclis (Assembly), Afrika Birliği’nin en tepedeki politika belirleme ve karar 
alma organıdır. Tüm Afrika devlet başkanlarını bir araya getirir ve yılda en az 
bir kez toplanır. Afrika Birliği’nin politikaları ve öncelikleri üzerinde anlaşma 
burada sağlanır ve politikalar ile kararların uygulanmasını izler.

Yürütme Konseyi, yılda en az iki kez olağan oturumda toplanır ve tüm üye 
devletlerin bakanlarından (genellikle dışişleri bakanlarından, ancak bazı 
durumlarda diğer bakanlıklardan) oluşur. Meclise başkanlık eden üye devlet, 
Yürütme Konseyine de başkanlık eder ve bir yıl süreyle görev yapar. Konsey, 
Meclis’in dikkate alması için gündem hazırlamakla görevlidir. Ayrıca diğer 
Afrika kurumları ve Afrika’nın ortakları ile işbirliğini ve koordinasyonunu 
teşvik eder.

Afrika Birliği Komisyonu (AUC) ise yürütme işlevine sahiptir. Meclis ve Yürütme 
Konseyi tarafından verilen görevler de dâhil olmak üzere Afrika Birliği’nin 
günlük yönetiminde merkezi bir rol oynar. Komisyonunun rolü, üye devletlere 
Afrika Birliği programlarını ve politikalarını uygulamada yardımcı olmaktır. 
Komisyon Üyeleri her dört yılda bir seçilir ve pozisyonları bir kez yenilenebilir. 

Birlik Başarılı mı?
Birliğin pek çok alanda Afrika için politikaları
bulunuyor. Ticaretten çatışmalara kadar
uzanan başlıkların kaç tanesinde

başarılı olduğu ise tartışmalı bir durumda. Özellikle son dönemde kıta 
genelinde artan silahlı şiddet ve çatışmalar birliğin barışı sağlama ve güvenlik 
fonksiyonunu sorgulanır hale getirdi.

Kıta genelinde çatışmaları sona erdirmek adına 2016 yılında Lusaka Yol 
Haritası kabul edildi. Belge, atılması gereken 54 pratik adımın ana hatlarını 
çizdi. Siyasi, ekonomik, sosyal, çevresel ve hukuki konulara odaklanılan bu 
haritanın 2020 yılına dek çatışmaları sonlandırması umuluyordu.  Afrika’ya 
özel bir barış koruma gücünün konuşlandırılması için yeterince fon 
sağlanmasından, isyancıların onların destekçilerinin silahlara erişmesini 
engellemeye kadar geniş bir yelpazede çözüm önerisi sunan bu harita 
başarısız oldu. 

Bildirgenin yayınlandığı tarihte, Afrika yüksek düzeyde çatışmaya sahipti. 
Afrika’da devlet ve devlet dışı aktörler 1990 ile 2015 yılları arasında yaklaşık 
630 silahlı çatışma yürüttü. Devlet dışı aktörler tarafından yönetilen 
çatışmalar, küresel çatışmaların %75’inden fazlasını oluşturuyor.

Afrika Birliği’nin kıtanın birçok yerindeki çatışmalarda etkisiz kalmasının 
yanında darbelere karşı tutumu da sorgulanmaktadır. Örneğin Mısır ve 
Zimbabve’deki darbelere yüksek sesle itiraz etmeyen birliğin Sudan’daki 
darbeye karşı daha net bir duruş sergilemesi, farklı standartların olduğunu 
tartışmaya açmıştır. Mısır’ın darbe sebebiyle üyeliğini askıya alıp sonradan 
vazgeçen, Zimbabve’ye hiçbir yaptırım uygulamayan birlik, Sudan’daki darbe 
sebebiyle ülkenin üyeliğini hala askıya alınmış durumda tutmaktadır.

Libya’da yaşananlarda da birliğin etkisizliği bir kez daha ortaya çıktı. Bu 
etkisizlik iki sonucu beraberinde getiriyor. Birincisi başka hiçbir çatışma 
bölgesinde olmadığı kadar yabancı savaşçının
Afrika’ya gelmesi, diğeri de ülkelerin ekonomik
çıkar elde etmek adına ülke üslerini yabancı
güçlere kiralaması. 
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Yabancı aktörlerin kıtaya üs kiralayarak yerleşmesi ve çıkarlarına uygun 
güzergahları kontrol altına almaları kıtanın bağımsızlığı açısından büyük 
bir risktir. ABD, Çin veya diğer güçlerden milyon dolarlık gelirler elde eden 
bazı ülkeler, ekonomik çıkarlar uğruna kendilerinin bağımsızlığını tehlikeye 
düşürmektedirler.

Tüm risklere karşın Afrika Birliği, üye devletlerin topraklarındaki çatışmalara 
müdahale etme yeteneğini sınırlayan ilkeleri ele almak için Kurucu Yasasını 
yeniden gözden geçirmelidir. 

Bu tür ülkelerde uzun vadeli istikrar için sağlam mevzuat, politikalar, kurumlar 
ve mekanizmalar oluşturmak için zemin hazırlamalıdır. Çatışma ya da 
darbelere karşı kınamalardan öte sahada olmalıdır. 

Afrika’nın çoğu bölgesinde özellikle teröre karşı savaşta hükümetler yabancı 
güçlerden yardım istemekte ve başka ülkelerin silahlı kuvvetlerini kendi 
topraklarına çağırmaktadır. İkili anlaşmalar üzerinden kurulan bu düzende 
Afrika Birliği genellikle dışarıda kalmakta veya tutulmaktadır. Ekonomik ve 
sosyal anlamda görece daha iyi bir durumda olan bu büyük yapının, güvenlik 
konusunda bu kadar zayıf ve önemsenmeyen bir aktöre dönüşmesi bir hayal 
kırıklığıdır. 

Avrupa Birliği işleyişinden pek çok konuda etkilenen ve örnek alan bu yapının 
silahlı güçler hususunda Avrupa’yı örnek alması mümkün değildir. Europol gibi 
örnekler üzerinden okunamayacak Afrika gerçekliği, Avrupa’nın çatışmasızlık 
ve barış kuramlarından oldukça farklıdır. İsyanlar, sınır çatışmaları, iç 
karışıklıkların tamamında silahlı eyleme dönüşen süreç, Avrupa’da olduğu 
gibi diyalog yoluyla değil, yine silah yoluyla çözülmektedir. 

Böyle bir ortamda Avrupa iyimserliği ile sorunların çözüleceğine inanmak 
gerçekçi değildir. Seçimlerin bile çoğu bölgede çatışma altında yapıldığı, bazı 
ülkelerde kaybedenlerin silaha başvurduğu bir gerçeklik, idealist bir bakış 
açısıyla çözüm sınırını aşmaktadır.

Birliğin eskiden benimsediği müdahale etmeme ilkesi bugün kayıtsız 
kalmamaya dönüşse de sahadaki gerçeklikle teori arasındaki büyük fark 
sürmektedir. Yapılması gereken en önemli husus, bugüne dek oluşturulması 
hedeflenen müdahale gücünün sağlam bir temele oturtulması ve bunun 
ardından yabancı güçlerin kıtadaki müdahale alanlarının orta vadede 
azaltılmasıdır.

Afrika Birliği kıtadaki çatışmaların durdurulmadıkça refaha ulaşılamayacağını 
vurgulamakta ve oldukça isabetli bir tespit yapmaktadır. Ancak bununla 
beraber Afrika Birliği’nin tek görevi tespit yapmak değil, çözümün parçası 
haline gelmek olmalıdır. Daha bağımsız ve daha aktif bir birliğin kıta üzerindeki 
neokolonyal düşüncelere karşı da sağlam bir duruş olacağı açıktır. Birlik bunu 
yaparken Dünya’daki başka örneklerden elbette yararlanmalı fakat kendi 
dinamiklerini göz önünde bulundurarak yeniden yapılanmalıdır.
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2020 ve 2021’de İran’ın hassas nükleer tesislerini ve ticari gemilerini hedef 
alan çok sayıda sabotaj eylemi, İran’ı olası suçlu olarak İsrail’i suçlamaya sevk 
etti. İsrail’in bu sabotaj eylemlerinde doğrudan veya dolaylı olarak ABD’den 
(ABD) destek alıp almadığı ise belirsiz.

En son sabotaj eylemlerinden biri, 11 Nisan 2021’de tesisi besleyen 
elektrik şebekesindeki elektrik kesintisi nedeniyle Natanz uranyum 
zenginleştirme tesisinde binlerce santrifüjün imha edilmesiydi. Bu sabotajdan 
kaynaklanıyordu ve İran Atom Enerjisi Örgütü başkanı Ali Ekber Salehi’nin 
ifadesiyle bir “nükleer terörizm” eylemi oluşturuyordu.

İkili İsrail stratejisi, İran’ın ekonomik direncini ve diplomatik gücünü 
zayıflatarak ABD’nin nükleer anlaşmaya yeniden girme isteğini nihayetinde 
tersine çevirmeyi hedefliyor. Önceki Donald Trump yönetimi altında ABD; İran 
ve dünya güçleri arasında bir dönüm noktası olan Çok Taraflı Ortak Eylem 
Planı’ndan (JCPOA) tek taraflı olarak çekildi.
1 Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler

İsrail’in “Başlangıç Doktrini”
İsrail, geleneksel olarak eski İsrail başbakanı Menachem Begin tarafından 
ülkesinin düşmanlarının nükleer yeteneklerini geliştirmekten mahrum 
bırakmak için önleyici tedbirlerle düşmanlarını zayıflatmak adına ileri sürdüğü 
stratejik bir yaklaşım olan “Başlangıç Doktrini”ni takip ediyor.

Başlangıç Doktrini uyarınca İsrail, düşmanlarına karşı hava saldırıları 
düzenledi. Irak’ın Tamouz’daki Fransız yapımı Osirak nükleer reaktörü 7 Haziran 
1981’de İsrail hava saldırısının kurbanı oldu. Suriye’nin kuzeydoğusundaki 
Deyrizor yakınlarında şüpheli bir nükleer tesise 6 Eylül 2007’de bir başka 
saldırı düzenlendi. İran, bu iki hava saldırısından önemli dersler aldı. İranlı 
yetkililer, yeni gelişen nükleer programını korumak için iki yerel önlem ortaya 
koydu.

Birincisi, İran nükleer tesislerinin ülke geneline yayılması ve dağların içinde 
birçok yerde inşa edilmesiydi. Bu adım İsrail’in bunlara karşı bir eylemde 
bulunmasını zorlaştırdı. İkincisi; İran, havadan gelebilecek saldırılara karşı 
çok katmanlı bir hava savunma sistemini hayata geçirdi.

Daha da önemlisi İran’ın gücü İsrail’e karşı caydırıcılığını ve stratejik derinliğini 
oluşturan “ikinci vuruş” kabiliyetinde yatmaktadır. Bu stratejik derinliğin 
temel taşı, Irak’tan Lübnan’a uzanan bir dizi paramiliter grup olan Lübnan’daki 
Hizbullah ve İran’ın son teknoloji hassas füzeleri ve insansız hava aracı 
teknolojisi ile giderek daha fazla donatılmış Yemen’dir.
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HAZİRAN

        

        İsrail, İran’a karşı oldukça riskli bir askeri harekata 
karşı önlem alarak makul bir strateji seçti. Bu strateji, 
İran’ın nükleer programını ortadan kaldırmak için 
sabotaj, casusluk, suikast, terörizm ve siber saldırıları 
öngörüyor. 

İsrail Hedeflerine Ulaştı Mı?
İran’ın bir nükleer silah programı olduğunu gösteren hiçbir kanıt yok. İran’ın 
nükleer programına yönelik olası askeri boyutlar, Uluslararası Atom Enerjisi 
Ajansı’nın (IAEA) İran’ın geçmişteki nükleer faaliyetlerine ilişkin on yıllık 
soruşturmasını tamamlamasının ardından Aralık 2015’te sona erdi. IAEA 
Yöneticiler Kurulu, dosyayı dönüm noktası niteliğindeki bir kararla kapattı.

IAEA’nın değerlendirmelerine karşın İsrail, İran’ın meşru uranyum 
zenginleştirme teknolojisini kendi güvenliği ve bölgesel nükleer üstünlüğü için 
bir tehdit olarak görüyor. Bu nedenle Tel Aviv, JCPOA (Ortak Kapsamlı Eylem 
Planı)’nın sert bir rakibi çünkü anlaşma, İran’ın uranyum zenginleştirmesine 
sadece sınırlı bir seviyede de olsa devam etmesine izin veriyor.

İsrail’in sabotaj ve suikast eylemleri, tam anlamıyla bir savaşı davet etmemek 
için yaratılan zarar açısından kademeli olarak gerçekleşti. Yine de küçük 
sabotaj eylemleri bile hala riskli bir girişimdir. Mayıs 2020’de Shahid Rajaee 
limanına yapılan siber saldırıdan iki ay sonra İran, İsrail’i Natanz nükleer tesisine 
sabotaj operasyonu başlatmakla suçladı.

Operasyon İran’ın gelişmiş santrifüj üretimini birkaç ay geciktirdi. Buna yanıt 

olarak İran, sekiz ay içinde Natanz fabrikasının içinde, dağın altına aynı yerin 
yakınında bir tesis inşa ederek daha gelişmiş bir santrifüjler kurdu. Daha sonra 
İran uranyum zenginleştirme seviyesini % 5’in altından % 20’ye çıkardı. İran, 55 
kilogramdan fazla % 20 zenginleştirilmiş uranyum depoladı.

Kasım 2020’de İsrail, önemli bir İran nükleer bilim adamı olan Mohsen 
Fakhrizadeh’i öldürdü. Birincil amaç, İran’ı hızlı bir şekilde misillemeye zorlamak 
ve bu nedenle başkanlığının son döneminde Trump’ı kolayca İran’la savaşmaya 
teşvik etmekti. İran ayni misillemede bulunmadı ve bu nedenle İsrail’in o zaman 
tasarladığı tuzağa düşmedi.

İsrail’in Nisan 2021’de Natanz nükleer tesisini hedef alan ikinci sabotaj 
operasyonunun binlerce santrifüjün çökmesine yol açtığı bildirildi. Ancak 
bunun İran’ın nükleer yeteneklerini güçlendiren iki sonucu oldu:

İlk olarak İran, daha önce kurulmuş santrifüjlerden daha kısa sürede daha fazla 
uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip gelişmiş IR-6 santrifüjleri kurarak 
yanıt verdi.

İkincisi, İran zenginleşme düzeyini % 60’a çıkardı. Teknik olarak bu, İran’ı 
nükleer silah yapmak için gereken saflık seviyelerine yaklaştırıyor. Bu, İran’ın 
gerekli görürse hızla %60’tan % 90’ın üzerine çıkma kabiliyetine sahip 
olduğunun açık bir göstergesidir.

İsrail sabotajı yalnızca İran’ın nükleer programını yavaşlatmakta başarısız 
olmakla kalmadı, aslında onu hızlandırdı. İsrail’in hedefi, İran’ın zenginleştirme 
programında geçici bir gecikmeye neden olmaksa bunda başarılı oldu. Ancak 
amaç İran’ın nükleer programını yıkmak ve ortadan kaldırmaksa korkunç bir 
şekilde başarısız oldu.
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Viyana Görüşmeleri ve Gölge Savaşı
Biden yönetimi, JCPOA’ya geri dönme ve İran’a yönelik yaptırımları kaldırma 
isteğini dile getirdi ancak anlaşmanın şartlarını uzatma ve genişletme 
arzusundan bahsetti. İran yaptırımların kaldırılmasını memnuniyetle karşıladı 
ancak JCPOA’nın yeniden müzakeresini veya herhangi bir yeni kısıtlamayı 
kabul etmesini reddetti.

İran ve 4 + 1 ülkeler (İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya) arasında, ABD’nin 
dolaylı katılımıyla Viyana’da yapılan mevcut teknik görüşmeler, ABD’yi nükleer 
anlaşmaya geri getirmeye odaklanıyor. Bu Tel Aviv’i alarma geçirdi.

ABD’nin JCPOA’ya dönüş olasılığından son derece endişe duyan İsrail, İran’a 
karşı gizli operasyonlarını genişletti ve devam ederse açık çatışmaya yol 
açabilecek bir gölge savaşını tırmandırdı.

6 Nisan’da Kızıldeniz’de İran’ın askeri olmayan gemisi Saviz’e bir limpet 
mayını tarafından düzenlenen saldırı ve Natanz’daki 11 Nisan sabotajı, İsrail 
ile İran arasında denizde yaşanan tehlikeli kısasa kıssa gölge savaşının son 
dönemleriydi.

İsrail’in mücadeleci tavrı esasen Viyana görüşmelerini raydan çıkarmayı 
hedefliyor. Washington’un diplomasisini baltalamak ve aynı zamanda 
İran’a zarar vermek için yağmacı rolü oynuyor. Tel Aviv, anlaşmanın İran’a 
on yıl içinde nükleer silaha giden yasal bir yol sağlayacağına inandığı için 
Washington’un JCOPA’ya dönüşüne meydan okumak için çok çalışıyor. 
Bu inanç, JCPOA’nın kurtarılmak yerine öldüğünü görmeye kararlı olduğu 
anlamına gelir.

İsrail’in görüşmeleri baltalamasına ve nükleer anlaşmayı kalıcı ölüme 
göndermesine izin verip vermeyeceği Biden yönetimine kalmıştır. Ancak 
yaptırımlar kısa vadede kaldırılmazsa Tahran’ın JCPOA’ya uymak için herhangi 
bir teşviki olmayacak ve İsrail terörizmine verdiği tepkiyi kısıtlama eğiliminde 
olmayabilecektir. Bu, İsrail’in orantılı bir şiddet tepkisine neden olmadan 
İran’ın nükleer programına zarar verdiği günlerin yakında sona erebileceği 
anlamına geliyor. Bu, 22 Nisan’da Dimona yakınlarındaki Suriye füzesinin 
inişinde görüldü.

ABD, seçiminin JCPOA ile daha güçlü bir anlaşma arasında olmadığını, bunun 
yerine seçiminin JCPOA arasında olduğunu ve İran’ın nükleer programını 
herhangi bir kısıtlama olmaksızın genişleteceği hiçbir anlaşma olmadığını 
anlıyor. Bu, İran’ın koparma kapasitesine gittikçe yaklaşacağı anlamına 
geliyor. “Koparma kapasitesi”, İran’ın bir noktada bir nükleer silah için 
yeterince zenginleştirilmiş uranyum üretmesi için gereken süreyi ifade eder. 
Bu nedenle Biden yönetimi, İsrail’in isteklerine karşı, İsrail güvenliğinin JCPOA 
ile onsuz değil daha iyi korunacağına inanıyor.

ABD, İsrail’in tehditkâr bir tırmanışı tetikleyen eylemlerine karşı ihtiyatlı 
davranırken İsrail’in Natanz’a yönelik saldırısından memnun görünüyordu 
çünkü sabotaj İran’ın teknik görüşmelerdeki pazarlık gücünü zayıflattı. Ancak 
İran, %60 zenginleşmeye sıçrayarak sabotajın üstesinden gelebileceğini ve 
elini her zamankinden daha fazla güçlendirebileceğini bir kez daha kanıtladı.

İran’ın Sonraki Hamleleri
İranlı ticaret gemilerini ve petrol tankerlerini hedef almak yalnızca Viyana 
görüşmelerini baltalamayı amaçlamakla kalmıyor, aynı zamanda İran’ın dış 
ticaretinin düzeldiği bir zamanda İran’ın mallarını güvenilir bir şekilde teslim 
edemeyebileceğini müşterilerine işaret etmeyi de amaçlıyor.

İran’ın kendisine karşı yapılan eylemlere cevap olarak son üç ayda İsrail’in 
sahip olduğu üç gemi olan Hyperion, MV Helios Ray ve Lori’ye yönelik 
saldırıların İsrail’in sabotaj eylemlerine tepkisi olduğu tahmin edilmektedir.

İran, İsrail’in devam eden saldırıları karşısında kendini kısıtlamayabilir. İran’ın 
doğrudan veya müttefikleri aracılığıyla yanıt vermesi doğrudan müdahale 
etmesine göre daha olası duruyor. İsrail savunmasızdır ve İran’ın tepkisi bu 
kırılganlıkları ortaya çıkaracaktır. Yaşadıkları zararları gizleyemeyeceklerdir.

Geçtiğimiz yıllarda İran, Suriye’de İsrail’e karşı tedbirli olmayı öğrendi. 
İran’ın İsrail’in sabotaj eylemlerine tepkileri son zamanlarda sertleşirken 
Tahran’ın İsrail’in tuzağına düşmemesi ve muhtemel nükleer görüşmeleri 
baltalayabilecek bir tırmanma sarmalına düşmesi hala bir meydan okuma 
olmaya devam ediyor.



HAZİRAN

Bosna Hersek, Sosyalist Yugoslavya Federasyonu’nun dağılması ile ortaya 
çıkan yeni devletlerden biridir. 1991 yılından önce Slovenya daha sonra 
Hırvatistan’ın Yugoslavya’dan ayrılarak bağımsızlıklarını ilan etmeleriyle 
başlayan süreç, 1992 yılında Bosna Hersek’te bağımsızlık için bir referandum 
düzenlenmesiyle devam etmiştir. Bağımsızlık kararı ile ülkede yaşayan 
üç topluluk (Boşnak, Sırp, Hırvat) arasındaki gerginlik kanlı bir çatışmaya 
dönüştü. Avrupa’nın ortasını bir yangın yerine çeviren iç savaş yaklaşık 3,5 
yıl sürdü. 1995 yılında ABD’nin inisiyatifinde Ohio-Dayton’da Bosna-Hersek 
Cumhurbaşkanı, Hırvatistan ve Sırbistan temsilcileri bir araya gelerek savaşı 
sona erdirecek koşullar üzerinde anlaştılar. “Dayton Anlaşması” olarak 
bilinen metin ise 14 Aralık 1995’te Paris’te imzalandı. Bu metin, aynı zamanda 
Bosna-Hersek devletinin anayasasını da oluşturur. Dayton Antlaşması’nın 
imzalanmasında ciddi bir Amerikan baskısı ve ısrarı olmuştur. 

1 Sakarya Üniversitesi – Uluslararası ilişkiler. alican.ulaj7@yahoo.com

* 14 Aralık 1995’te Paris’te “Dayton Anlaşması” imzalandı.

Dayton Anlaşması, Bosna’ya dünyanın en garip yönetim sistemini getirdi. 
Sistem sanki işlemesin diye kurulmuştu. Bosna’da 26 yıldır sistem maalesef 
işlemiyor.
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Dört yıla yakın süren bu savaşın sonunda
Bosna-Hersek, 250 binin üstünde ölü, 2 milyonun
üstünde yersiz, yurtsuz göçmen ve 100 binin üstünde
tecavüze uğramış kadın ve kıza rağmen, geri kalanları
kurtarabilmek için Dayton toplantısına katılmaya ve
Dayton Anlaşması’na imza koymak zorunda kalmıştır.
Aliya Izzetbegoviç’e, Dayton Antlaşması’na neden razı
olduğu sorulduğunda, “Bunun adil bir barış olmadığını fakat
zulüm dolu savaşın devam etmesine kıyasla daha adil olacağını
ve mevcut şartlarda ve böylesi bir dünyada daha iyi bir barış
antlaşması yapma imkânlarının olmadığını” söylemiştir. Onun
bu sözlerinden anlaşıldığı üzere o dönemin zor şartlarını ortaya 
koymuştur. Günümüzde Bosna Hersek oldukça parçalı bir siyasi 
sistemle idare edilmektedir. Bosna Hersek’te iki entite ile bir küçük
özerk bölgeden oluşan bir idari yapılanma mevcut. İki siyasi entiteden
biri Bosna Hersek Federasyonu (FBİH) diğeri ise Sırp Cumhuriyetidir (RS).
Özerk bölge ise yaklaşık on iki kilometre kare alana sahip ve uluslararası 
denetime tabii olan Brćko bölgesidir. BM gözetiminde böyle bir özerk bölge
de Bosna Hersek yönetim sisteminin içinde garip bir şekilde varlığını 
sürdürmeye çalışıyor. Bosna Hersek’te devlet düzeyinde en yüksek siyasi 
makam Cumhurbaşkanlığı Konseyi’dir. Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı 
Konseyi Sırp, Boşnak ve Hırvat olmak üzere üç kişiden oluşuyor. Üçlü 
Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri 4 yıllık bir süre için göreve geliyorlar ve 
8 aylık dönemler ile görev değişimi yapıyorlar. Her üç üye ülkeyi oluşturan 
iki federe birimde doğrudan halkoyu ile seçilir. Boşnak ve Hırvat üye Bosna-
Hersek Federasyonu’ndan (FBIH), Sırp üye ise Sırp Cumhuriyeti’nden (RS) gelen 
oylarla tespit ediliyor. Anlaşıldığı üzere, RS’de yaşayan Hırvat ve Boşnakların 
veya FBİH’de yaşayan Sırpların cumhurbaşkanlığa seçilemeyeceğini 
söylemektedir. Bu haliyle anayasa ülkede yaşayanlara “Bosna-Hersek 
vatandaşıdan çok, “entite vatandaşı” muamelesi yapmaktadır. Dayton Barış 
Anlaşması da böyle bir etnik bölünmüşlüğü yasallaştırdığı için, ülke toprak 
bütünlüğüne ve bağımsızlığına ciddi ve sürekli bir tehdidi beraberinde 
getirmiştir. Başkanlık Konseyi’nin başlıca yetkileri şu şekilde sıralanabilir:

• Dış politikanın yürütülmesi,
• Elçilerin ve diğer uluslararası temsilcilerin atanması, 
• Silahlı güçlerin kontrolü, 
• Başbakanın atanması.  

Yürütme organının ikinci kanadı Bakanlar Kurulu’dur. Üçlü Başkanlık 
Konseyi’nin atayacağı bir başbakan tarafından oluşturulur. Kurulda; bir 
başbakan ve 9 bakan vardır. Her bir etnik unsura üçer bakanlık verilmekte. 
Bosna Hersek Bakanlar Kurulu’nda başbakan da dâhil olmak üzere her 
bakanın iki yardımcısı bulunuyor. Örneğin, bakan Boşnak ise yardımcılarından 
birisinin Sırp diğerinin Hırvat olması gerekiyor. Devlet yönetiminde bir 
kararın alınabilmesi için bakan ve bakan yardımcılarının üçlü onayı gerekir. 
Aksi halde karar alınmaz. Bakanlar Kurulu, Başkanlık Konseyi’ne karşı 
değil, parlamentoya karşı sorumludur. Hem başkanlık sisteminin hem de 
parlamenter sistemin bazı unsurlarını içermesi nedeniyle Bosna-Hersek’in 
hükümet sistemi, Fransa örneğinde olduğu gibi “yarı başkanlık sistemi” olarak 
adlandırılabilir. 

Bosna-Hersek’te devlet düzeyinde Temsilciler Meclisi ve Halklar Meclisi 
olmak üzere iki kamaralı bir parlamento bulunmakta. Temsilciler Meclisi; 
bütün ülke halkını temsil eder. 42 üyeden oluşur. Bu meclisin üyelerinin 2/3’si 

*Bosna-Hersek’in idari bölgeleri.

BİH federasyon bölgesinden, 1/3’i Sırp
Cumhuriyeti bölgesinden seçilmesi öngörülmüştür. Diğer meclis ise, üç 
kurucu halkının beşer üye ile eşit olarak temsil edildiği 15 üyeli Halklar 
Meclisi. Bu meclis, parlamentonun diğer kanadı olan Temsilciler Meclisinde 
kabul edilen bir kararı veto etme hakkına sahiptir. Bosna Hersek parlamento 
başkanlığını Boşnak, Sırp ve Hırvat olmak üzere 3 kişi yönetmekte. 

Entite düzeyindeki idari yapısına baktığımızda; Bosna Hersek Federasyonu’nda 
siyasi olarak daha yerel bir yapı mevcutken diğer entite Sırp Cumhuriyeti’nde 
ise merkezi bir yapı söz konusudur. Sırp Cumhuriyeti’nde bölge halkı 
tarafından seçilen bir cumhurbaşkanı, kendi parlamentosu ve kendi bakanlar 
kurulu ile bu bakanlar kurulunun başında da bir başbakanı bulunuyor. Sırp 
Cumhuriyeti’nin yasama organı Milli Meclis’tir. Bu organın faaliyetlerine 
yardımcı olan Halklar Şurası ve Senato da bulunmaktadır. Sırp Cumhuriyeti’nin 
fi ili başkenti ise Banja Luka şehridir, entitenin devlet kurumlarının neredeyse 
tamamı bu şehirde bulunuyor. Ayrıca, Sırp Cumhuriyeti’nin kendi entite 
sınırları içerisinde kullandığı bir bayrağı bulunuyor. Bosna Hersek 
Federasyonu ise kendi içinde 10 kantona ayrılmıştır. Her kantonun kendi 
parlamentosu ve başkanı bulunmakta. Federasyon parlamentosu ise devletin 
merkezi parlamentosu gibi iki kanattan oluşmaktadır; kanatlardan biri Bosna 
Hersek Federasyonu Temsilciler Meclisi diğeri ise Bosna Hersek Federasyonu 
Halk Meclisi’dir. Bosna Hersek Federasyon Hükümeti’nin de diğer entitede 
olduğu gibi bir bakanlar kurulu ve başbakanı bulunmaktadır. Federasyonun 
ayrıca bir de başkanı bulunmaktadır. Bosna-Hersek’i oluşturan Bosna ve 
Hersek Federasyonu (FBİH) ile Sırp Cumhuriyeti (RS), kendilerine has siyasi 
kurumlarıyla, polisleriyle, yargı mekanizmalarıyla, eğitim sistemleriyle, 
medyalarıyla ve bağımsız devletlere özgü diğer kurumlarıyla adeta aynı 
devlet içinde “iki küçük devlet” haline gelmiştir. Bosna Hersek’te tüm siyasi 
mekanizmaların üzerinde Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği bulunuyor. 
Dayton Anlaşması’na göre ülkedeki siyasi kurumların işlemesini sağlaması 
bu kurumun sorumluluğundadır.
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Yüksek Temsilci AB tarafından atanıyor. Temsilci, ülkenin tüm kurumlarında 
sınırsız bir yetkiye sahiptir. Bu yetkiler kapsamında Bosna-Hersek Başkanlık 
Konseyi’nin üyelerini dahi görevden alabilmekte. Bu kurum için de “devlet 
içinde devlet” demek uygun olur.
 
Görüldüğü gibi Bosna-Hersek’te oldukça karmaşık ve parçalı bir idari 
yapılanma var. Dayton Anlaşması, Bosna devletini işlemeyecek şekilde dizayn 
etmiş. Pek çok insan ülkenin idari yapısının dünyadaki en karmaşık yapılardan 
biri olduğunu söylüyor. Zaten hali hazırda Bosna Hersek’te yaşayan halkın 
büyük, bir çoğunluğu da ülkenin siyasi işleyişini ayrıntılı olarak bilmiyor. 

Dayton’un getirdiği bu yapı, Bosna Hersek’te kararların alınmasını olumsuz 
etkiliyor. Karar alma sürecindeki en önemli sorunlardan  biri Devlet  Başkanlığı  
Konseyi’nde yaşanıyor. Dış politika gibi önemli konularda verilecek kararlar,  
üç üyenin de mutabık kalmasıyla alınabiliyor. Bu kararların alınması bazen çok 
uzun sürüyor, bazen de hiç gerçekleşmiyor. Türkiye’deki genel halk bu  yapıyı
bilmemektedir. Bu idari yapı bilinmediği için de Bosna Hersek hükümetinin 
dış politikada aldığı kararlar anlaşılmamaktadır. Bu sebeple de Bosna Hersek 
yönetiminin bu karmaşık yapısını sizlere aktarmaya çalıştım.

Ülkenin tüm siyasal sistemi milliyetçilik temeline göre kurgulanmış durumda. 
Bu da Bosna Hersek için bir kısırdöngüye yol açmış. Bosna Hersek devleti 
içindeki Hırvatlar Hırvatistan’a, Sırp Cumhuriyeti ise Sırbistan’a bağlanmayı 
çözüm olarak görmekteler ve Bosna Hersek devletine ölü doğmuş bir proje 
gibi bakmaktalar. Bosna’nın milliyetçiliğe değil, gençlere ve değişime ihtiyacı 
vardır. Bosna’daki savaşı sonlandıran ancak ülkeye karmaşık bir yapı getiren 
Dayton Barış Anlaşması’nın yeniden gözden geçirilmesi gerektiği konusu 
uzun süredir gündemdedir. Dayton’un getirdiği anayasanın değişmesinden 
yana olan Boşnaklar, olası ikinci Dayton’da uluslararası garantörlerden birinin 
de Müslüman ülkelerden biri olması gerekiyor. Bu rolü üstlenmeye en layık 
ülke elbette ki Türkiye Cumhuriyeti’dir. Her şeye rağmen, Bosna geleceğe 
ümitle bakıyor…

Kaynakça:
1) https://www.trthaber.com/haber/dunya/bosna-hersekin-kriz-cikaran-karmasik-

siyasi-yapisi-569009.html
2) http://file.setav.org/Files/Pdf/20141103175216_bosna-hersek-siyasetini-anlama-kilavuzu
3) https://www.tuicakademi.org/bosna-hersekin-karmasik-idari-yapisi/
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Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin son aylarda gündemde sönük 
bir yere sahip olduğu görülmektedir. Bununla beraber geçtiğimiz günlerde 
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Yunanistan ziyareti ve Mısır-
Türkiye yakınlaşması gibi gelişmeler, konuyu bir kez daha gündeme taşımıştır. 
Bu yazıda son gelişmeler üzerinden ikili ilişkiler değerlendirilecektir.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gelen davet üzerine 30-31 Mayıs’ta Yunanistan’ı 
ziyaret edeceğini açıklamıştır. Nisan ayında Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’ın 
Ankara ziyareti sırasında gerçekleştirilen basın toplantısında Dendias ile AB 
yaptırımlarına ilişkin olarak gergin anlar yaşayan Çavuşoğlu, bu ziyaretine 
pozitif bir gündemle gideceğini ve karşı taraftan da aynı yaklaşımı beklediğini 
ifade etmiştir.2

Bu ziyaretten önce söz konusu olaydan başka; şubat ayında Atina’da birçok 
ülkenin katılımıyla düzenlenen “Dostluk Forumu”, Yunan üst düzey yetkililerin 

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

Türkiye karşıtı beyanları, 19 Mayıs’ta Yunanistan’da düzenlenen etkinlikler, 
aşı kampanyasında Türk öğretmenlere ayrımcılık yapılması,3 Yunanistan’ın 
kışkırtmasıyla Slovakya’nın Türkiye Millî Savunma Bakanlığının öncülük 
ettiği Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı’ndan ayrılması4 gibi olaylar; ikili 
ilişkilerde gerginliği artıran gelişmelerdir.

Ziyareti çerçevesinde ilk olarak Batı Trakya’da yer alan Dedeağaç’a giden 
Çavuşoğlu, bölgede önemli bir nüfusa sahip olan Müslüman-Türk azınlığın 
temsilcileriyle bir araya gelmiştir. Görüşmede ikili ilişkiler ve azınlığın durumu 
ele alınmıştır. Ardından 31 Mayıs’ta Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis 
ve Dışişleri Bakanı Dendias ile görüşmek üzere Atina’ya geçmiş, görüşmeler 
sırasında mevkidaşı Dendias ile sarılarak samimi pozlar vermiştir.5  Ayrıca 
bir gazeteye “AB’nin ikili ilişkilerde koz olarak kullanılmaması gerektiğini” 
vurguladığı bazı açıklamalarda bulunmuştur.6

2 https://www.milligazete.com.tr/haber/7235808/atina-ziyareti-oncesinde-
cavusoglundan-pozitif-gundem-mesaji

3 https://www.milligazete.com.tr/haber/7027057/yunanistanda-buyuk-skandal-turk-
ogretmenler-asi-listesine-alinmadi

4 https://www.milligazete.com.tr/haber/7230881/yunanistan-kiskirtti-slovakya-
anadolu-ankasindan-geri-cekildi

5 https://www.milligazete.com.tr/haber/7239473/ankarada-tartisti-atinada-sarildi-
cavusoglu-dendiasa-sarildi

6 https://www.aa.com.tr/tr/politika/disisleri-bakani-cavusoglu-cozum-bekleyen-
sorunlari-ab-degil-sadece-turkiye-ve-yunanistan-cozebilir/2258607
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Çavuşoğlu’nun Miçotakis ve Dendias ile yaptığı ikili görüşmelerde genel 
olarak ikili ilişkilerin durumu ve bölgesel konular ele alınmıştır. İki ülkenin 
üretecekleri COVID-19 aşılarının sertifi kalarını karşılıklı olarak tanımaları, 
turizm ile ilgili varılan mutabakat ve 25 maddelik ekonomik iş birliği belgesinin 
onaylanması da görüşmelerde atılan somut adımlar olarak öne çıkmıştır.7

Bunun yanında iki bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı 
Miçotakis’in düzenlenecek NATO Zirvesi’nde bir araya gelmeleri hususunda 
anlaşmaya vardılar.8 Görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantılarında 
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ikili ilişkilere ve ABD ile ilişkilere dair birtakım 
açıklamalarda bulunmuştur.

Neticede sıradan bir resmi ziyaretten öte bir şey olmayan bu resmi temaslar; 
ikili ilişkilerdeki -Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Ege adaları ve deniz egemenlik 
sınırlarının belirlenmesi gibi- temel sorunlara çözüm üretme yolunda bir adım 
olma niteliğine sahip olamamış ve bu sorunları çözme yolunun artık tıkanmış 
olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ancak Türkiye hem resmi beyanlarıyla 
hem de sahadaki faaliyetleriyle sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden 
yana olduğunu göstermiştir.

Türkiye’nin Yunanistan ile ilişkilerini; kendisinin Yunanistan’dan başta 
ekonomik, demografi k, askeri alanlar olmak üzere birçok açıdan üstün 
olmasına rağmen; belli bir seviyede tutma konusunda ciddi bir gayret 
gösterdiği gözlenmektedir. Nisan ayında Yunanistan Dışişleri Bakanı 
Dendias’ın Ankara’da neden olduğu skandala rağmen mezkûr ziyaretin 
gerçekleştirilmesi, böyle bir çabanın ürünü olmalıdır. Ancak bu çaba 
sebepsiz değildir. Çünkü Türkiye’nin Yunanistan ile ilişkileri, Yunanistan’ın 
AB’ye üye olduğu 1981 yılından itibaren Türkiye’nin AB ile olan hassas 
ilişkilerinde doğrudan belirleyici bir role sahip olmuştur. Çavuşoğlu’nun 
“Yunanistan, AB’yi Türkiye’ye karşı bir koz olarak kullanmaktan kaçınmalı ve 
mevcut olumlu ivmeyi benimsemelidir. Çözüm bekleyen sorunları AB değil, 
sadece Türkiye ve Yunanistan çözebilir.” açıklaması da bu durumu açıklar 
niteliktedir. Çavuşoğlu’nun yukarıda geçen temennisi ise pratikte mümkün 
görünmemektedir. İkili ilişkilerde Yunanistan’ın elinde bulundurduğu bu 
yegâne avantajdan vazgeçmesinin olası olmadığı açıktır. Böyle bir durumda 
masada çözümün yolu tıkanacaktır ve Yunanistan’ın diyaloğa yanaşmayan 
tavrı da bundan kaynaklı olmalıdır.

Yukarıda da bahsedildiği üzere ikili ilişkilerdeki ana problemlerin çözümü 
konusundaki çıkmaz devam etmektedir. Yine de gündemdeki yerini genel 

olarak koruyan bu problemlerde hangi taraf için nelerin değiştiği de inceleme 
konusudur.

Örneğin Doğu Akdeniz konusuna bakılırsa, Yunanistan’ın, bölgedeki Türkiye 
karşıtı bloğu geliştirme ve pekiştirme konusunda çalışmalarını sürdürdüğü 
görülmektedir. Fransa ve ABD’nin bloğa dahil olması bu çalışmaların bir 
sonucu olarak Türkiye aleyhine bir gelişme olmuştur. Ancak önceki aylarda 
bölgenin kilit ülkelerinden Mısır ile Türkiye arasında meydana gelen yumuşama 
süreci, doğal olarak söz konusu bloğa zarar verecek ve işlevselliğini 
düşürecektir. Daha önce deniz sınırı belirleme anlaşması imzaladığı 
Yunanistan tarafından baskıya maruz kalan Mısır, Türkiye lehine ilan ettiği 
deniz yetki alanları haritasını geri çekmiş ve önceki sınırların geçerli olduğu 
bir harita yayınlamıştır. Bununla beraber bu gelişme, Mısır’ın Yunanistan’dan 
uzaklaşmasını sürdürmesine engel olmamıştır. Dahası Mısır, genel olarak 
bölgedeki müttefi klerinden de uzaklaşmaya başlamıştır. Yılın başından beri 
gerçekleştiği öne sürülen bu durum; Mısır’ın Katar’la ilişkilerini iyileştirme 
çalışmaları ve HAMAS ve Libya Ulusal Birlik Hükûmeti ile yakınlaşmasıyla da 
gözlemlenmiştir. Öte yandan aynı durum eşzamanlı olarak Suudi Arabistan’ın 
dış politikasında da gözlemlenmektedir. Yunanistan’la ilişkiler bağlamına 
dönülürse sonuçta bu durumların Yunanistan ve müttefi kleri aleyhine 
olduğu anlaşılmaktadır. Böylece bölgede Türkiye’nin eli Yunanistan’a karşı 
güçlenecektir. Bununla beraber bu değerlendirmeleri yaparken Suudi 
Arabistan ve Mısır yönetimlerinin önceden beri sürdürdükleri dış politikalar 
ve genel dış politika anlayışları dikkate alınmalıdır. Ayrıca Türkiye, Mısır’la 
yakınlaşırken Müslüman Kardeşler’le ilişkilerini de göz önünde bulundurma 
ihtiyacı hissedecektir.

Neticede Türkiye’nin Mısır’la yakınlaşarak -geçici olarak da olsa- bölgede 
Yunanistan’a karşı güçlenmesi mümkündür. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun 
beklentisinde bulunduğu, başkenti Kahire’de Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na 
ev sahipliği yapan Mısır’la deniz yetki alanlarının belirlenmesi hususunda 
bir anlaşmaya varılması; bölgede ses getirecek ve dengeleri Türkiye lehine 
çevirecek bir adım olacaktır.9 Ayrıca Mısır, bu anlaşmadan Yunanistan’la 
imzaladığı anlaşmaya göre daha kazançlı çıkacaktır.10

Bunun yanında daha önce deniz sınırı anlaşması imzaladığı Libya ile bölgedeki 
iş birliğini devam ettiren, ancak siyasi yalnızlığını henüz gideremeyen Türkiye, 
yeni müttefi k arayışlarını sürdürmektedir. Bu çerçevede müstafi  Tümamiral 
Cihat Yaycı’nın belirttiği, Filistin yönetimi ile deniz sınırı anlaşması imzalanması 
konusu11 pratikte çok yarar sağlamayacak bir hamle görüntüsü sergilese de 
gerek daha önce karşı blokta yer alan Filistin’i kendi tarafına çekmek gerekse 
sahadaki faaliyetlerini sürdürdüğü görüntüsü vererek psikolojik bir avantaj 
sağlamak için Türkiye’nin böyle bir girişimde bulunması, kendi açısından 
olumlu bir hamle olacaktır.

7 https://www.aa.com.tr/tr/politika/yunan-basinindan-cavusoglunun-atinadaki-
temaslari-icin-samimi-atmosferde-gecti-yorumu/2260319

8 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-57308017
İkili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların çözümünün araya üçüncü bir taraf 
girmeden gerçekleştirilmesinin vurgulandığı bu görüşme, 14 Haziran’daki NATO
Zirvesi’nde Brüksel’de gerçekleşmiştir. Bk. https://www.gazeteduvar.com.tr/
amp/yunan-basini-erdogan-ile-micotakis-arasindaki-buzlar-eridi-haber-1525544

9 https://www.trthaber.com/haber/gundem/bakan-cavusoglu-misirla-anlasma-
imzalayabiliriz-561259.html

10 https://www.aa.com.tr/tr/analiz/ortadogu-da-yeni-bir-donem-mi-basliyor/ 
2229888

11 https://www.milligazete.com.tr/haber/7183017/cihat-yaycidan-kritik-fi listin-
teklifi -turkiyenin-elini-guclendirir
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Doğu Akdeniz’de yaşanan sorunun dönüp dolaşıp vardığı ve önceki aylarda 
hakkında Cenevre’de gerçekleştirilen gayri resmî zirvenin sonuçsuz kaldığı 
Kıbrıs’ın durumunda ise bir değişiklik söz konusu değildir. Ancak 2020 
seçimlerinde Rumların çıkarlarına kısmen yakın bir tavır sergileyen Mustafa 
Akıncı’nın kaybedip Ersin Tatar’ın yeni Cumhurbaşkanı olması, Türkiye’nin 
Kıbrıs konusundaki endişesini gidermiştir.

Ege Denizi ve Akdeniz’deki göçmenlerin durumu da ikili ilişkilerin 
teşekkülünde önemli bir başlık olarak öne çıkmaktadır. Diğer Avrupa ülkeleri 
gibi göçmenler konusunda çok katı bir tutum benimseyen Yunanistan; AB 
Sınır Güvenliği Birimi iş birliğiyle, Ege Denizi’ndeki göçmenlerin tekne ve 
botlarını ya kullanılamaz hale getirerek göçmenleri ölüme terk etmekte ya 
da yeryüzünde en çok mülteciyi barındırması sebebiyle içte ve dışta konuyla 
alakalı sorunlarla yüzleştiği bilinen Türkiye’nin karasularına itmektedir.12 
Son dönemde artış gösteren bu durum rakamlara da yansımıştır. “Mare 
Liberum” adında Alman bir araştırma kuruluşunun son yayınladığı verilere 
göre 2020 yılında yaklaşık 10.000 göçmen, Türk karasularına itilmiştir.13 Ölü 
sayısı net olarak bilinmemekle birlikte basında yer alan, göçmenlerin ellerinin 
kelepçelenip denize atıldığına dair haberler; durumun vahametini ortaya 
koymaktadır.

İkili ilişkilerde kısmen yeni bir başlık sayılabilecek bu konu netleştirildiği 
takdirde, Ege Denizi’nde tek sorun olarak deniz sınırlarının belirlenmesini 
kabul eden Yunanistan için baş ağrıtıcı bir meseleye dönüşecektir.

Bütün bu durumlar göstermektedir ki Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde 
masada çözüm, içinde bulunulan zaman ve vaziyet içerisinde mümkün 
değildir. Tarafların çıkarları birbiriyle keskin bir biçimde zıtlaşırken araya 
AB’nin de girmesi, ikili ilişkileri içinden çıkılmaz bir duruma sürüklemektedir. 
Yunanistan’la olan ilişkilerini iyi tutmaya ihtiyaç duyan Türkiye’nin bu 
ihtiyacının tek sebebi, içerisine dâhil olmak için birçok taviz verdiği ve 
girdiğinde kazanabileceği elle tutulur hiçbir çıkarının bulunmadığı AB’nin 
kapılarında zaman kaybetmeye devam etmesidir. Türkiye böyle bir çabadan 
vazgeçerse Yunanistan’la olan ilişkilerinin ve bu ilişkilerle ilgili, hiçbir zaman 
masada çözülemeyecek sorunların durumu; kendisi için önemsiz hâle 
gelecektir.

12 https://www.milligazete.com.tr/haber/5929186/egede-alman-yunan-isbirligiyle-
zulum

13 https://mare-liberum.org/en/pushback-report

Kaynaklar
1) https://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-yunanistan-ziyareti-30-5-2021.tr.mfa
2) https://www.aa.com.tr/tr/analiz/misirin-turkiye-katar-libya-ve-hamasa-yonelik-

dis-politikasinda-dikkat-cekici-degisiklikler-yasaniyor/2258544



Siyonist İsrail Polisi, Şeyh Cerrah’ta 20 Filistinliyi Yaraladı
Batı Şeria’nın Nablus kentinin güneyinde inşa edilen yasa dışı Yahudi 
işgal birimlerine karşı protesto gösterisi düzenleyen Filistinlilere saldıran  
Siyonist İsrail güçleri 20’den fazla Filistinliyi yaralamıştı. Bugün de Şeyh 
Cerrah mahallesinde saldırılarını sürdüren Siyonist İsrail güçleri 20 Filistinliyi 
yaraladı. 

Gazze saldırılarını çıkmasına neden olan Şeyh Cerrah mahallesinde ilhak 
girişimi ateşkesin ardından mahalledeki 28 Filistinli aileye baskılar sürüyor. 
Yahudi işgalcilerin saldırısında Şeyh Cerrah’ta yaşayan El-Kasım ailesinin 
evi ateşe verildi. Siyonist İsrail güçleri meşru müdafaa hakkını kullanan 
Filistinlilere biber gazı, ses bombası, göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve 
plastik mermi ile saldırdı. 
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Ermenistan Seçim Sonuçları: Paşinyan’ın Partisi Kazandı
Ermenistan vatandaşları, Azerbaycan’a karşı altı hafta süren ve Dağlık 
Karabağ bölgesi ve çevresindeki savaşı kaybetmesinden ülkede protestolara 
başlamıştı. Siyasi krizi sona erdirmek için ülke erken seçime gitmişti.

Yapılan erken parlamento seçimini, Paşinyan’ın partisi resmi olmayan ilk 
sonuçlara göre oyların yüzde 53,92’sini alarak kazandı.

Çavuşoğlu Libya Konulu Berlin Konferansı İçin Almanya’ya Gidiyor
Almanya’nın başkenti Berlin’de sözde ‘Arap Baharı’ ile 2011 yılında Muammer 
Kaddafi ’nin linç edilerek devrilmesinin ardından iç savaşa sürüklenen Libya 
konulu Berlin Konferansı yarın başlıyor. İkincisi düzenlenen zirve öncesinde 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin Konferansı’na katılmak üzere 
Almanya’ya gidecek.

Von der Leyen’den Türkiye Açıklaması! Gümrük Birliği İçin Görüşeceğiz
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’den Türkiye ziyareti 
sırasında yaşadığı koltuk krizinin ardından dikkat çeken bir açıklama geldi. 
AB zirvesi öncesinde Almanya şansölyesi Angela Merkel ile Berlin’de bir 
araya gelen von der Leyen AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği anlaşması 
ile sığınmacı anlaşmasının güncellenmesi için görüşmeler yürütmek 
gerektiğini söyledi.

Hem Gümrük Birliği anlaşmasının hem de 5. yılını dolduran 18 Mart 2016 
Mutabakatı’nın güncellenmesinin AB zirvesinin gündeminde olduğunu 
söyleyen Leyen, “3.7 milyon Suriyeli sığınmacının yaşadığı, bazının 10 yıldır 
bulunduğu Türkiye’yi desteklemeye devam etmemiz önemli” dedi.



Mahmud Abbas’tan Filistinli Gruplara Çağrı! İsrail’e Tepki...
Filistin resmi ajansı göre WAFA’nın bildirdiğine göre Filistin Devlet Başkanı 
Mahmud Abbas Fetih Hareketi Devrim Konseyi 8. Dönem Çalışma 
Toplantısı’nın açılışında konuştu.

Sağlam ulusal birliğimizle iç yapımızı vurmaya kalkışan tüm komploları boşa 
çıkaracağız. Halkımızın tek ve yasal temsilcisi Filistin Kurtuluş Örgütünü 
koruyacağız” diyen Abbas  halkın karşı karşıya kaldığı tehlikeler ve meydan 
okumalarla mücadele için ulusal bir ortaklık kurulması gerektiğini kaydetti. 
Bölünmenin sonlandırılması hedefi yle derhal ve durmaksızın ciddi diyaloğa 
yeniden dönülmesi gerektiğinin altını çizen Mahmut Abbas İsrail işgaline 
meydan okudu.

20

ABD Körfez’den Çekiliyor! İran’a Karşı Türkiye Önerisi
ABD merkezli Wall Street Journal Gazetesi ABD Savunma Bakanı Lloyd 
Austin’in 2 Haziran’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman 
ile yaptığı telefon görüşme sonrasında ABD’nin Orta Doğu’da konuşlu 
yüzlerce askerini, savaş uçakları ve hava savunma sistemlerini çekeceğini 
bildirdiği ileri sürmüştü.

ABD’nin çekilmesiyle birlikte İran tehlikesi ile karşı karşıya kalma düşüncesi 
içinde olan Körfez ülkelerine dikkat çeken bir öneri geldi.  Kuveytli ünlü 
siyaset bilimci ve akademisyen Abdullah Nefi si, İran tehlikesine karşı Türkiye 
ile anlaşma yapma önerisinde bulundu. 

ABD’nin Afganistan’dan Çekilme Süreci Bu Sebepten Yavaşlayabilir
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Taliban’ın Afganistan’da ilerlediğini, 
ülkeden çekilme sürecinin yavaşlatılabileceğini açıkladı. Pentagon Sözcüsü 
John Kirby dün yaptığı açıklamada Taliban’ın ülkede ilerleme kaydettiğini 
ifade ederek, bu nedenle Afganistan’dan çekilme sürecinde temponun 
azaltılabileceğini söyledi.

ABD’nin çekilme süreci
Kirby, ABD’nin ülkeden en geç Eylül ayında tamamen çekilme planında 
halen kararlı olduğunun altını çizdi. Pentagon Sözcüsü, sahadaki gelişmeleri 
yakından takip ettiklerini ve buna göre konum aldıklarını belirtti.

İran’ın Yeni Lideri Reisi’den Dünyaya İlk Mesaj! Biden ile Görüşmem
İran’ın 13. dönem Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi, başkent Tahran’da 
yerli ve yabancı gazetecilerin katıldığı ilk basın toplantısını düzenledi. Reisi, 
ilk konuşmasında ABD Başkanı Biden ile görüşmeyeceğini söyledi. 

“Propagandalara rağmen halk sandığa gitti”
İran halkının 18 Haziran Cuma günü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde gösterdiği katılım ile dünyaya güçlü bir mesaj verdiğini söyleyen 
Reisi, “Korona virüs salgını ve düşmanın tüm kara propagandalarına rağmen 
halk seçimlere katıldı ve dünyaya güçlü bir mesaj verdi” dedi.






