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TARİHİ VE COĞRAFYASI
Arap Yarımadası’nın doğusunda bulunan Katar’ın kuzeybatısında Bahreyn, 
güneybatısında Suudi Arabistan ve doğusunda da Birleşik Arap Emirlikleri 
bulunur. Başkenti Doha’dır.  Basra Körfezi ile çevrilmiş 11.437 kilometre kare 
yüz ölçümüne sahip bu küçük ülkenin tek sınır komşusu Suudi Arabistan’dır 1. 
Coğrafi olarak en düşük noktası olan Persian Körfezi: 0 m, en yüksek noktası 
Qurayn Abu al Bawl 103 metredir. Suudi Arabistan’la olan sınırı 60 km, sahil 
uzunluğu ise 563 kilometredir.

Katar kışları, kuru ve az yağışlıdır. Yazları çok sıcaktır ve nemli geçmektedir. 
Ilık geçen çöl iklimi vardır. Yaz aylarında sıcaklık 25 ile 46 santigrat derece 
arasında değişmektedir. Ancak nem göz önüne alındığında hissedilen 
sıcaklık, Temmuz ayı itibariyle, azami +58 santigrat derecelere varmaktadır. 
Kışları çok fazla yağış almayan ülkede, yağış ortalaması yıllık 75,2 mm.’yi pek 
aşmaz. Katar’da en kurak geçen ay Ağustos ayıdır 2.

Katar toprakları eski çağlardan beri yerleşim birimi olarak varlığını sürdürmekle 
birlikte, 16. yüzyıl ortalarında yaşanan Osmanlı-Portekiz rekabetine kadar 
bölgenin tarihine ilişkin kayda değer bir bilgi bulunmamaktadır. Osmanlı 
Devleti’nin bu bölgede Portekiz’e karşı üstünlük kurması ile birlikte 1559 
yılında Katar Sancağı kurulmuştur.

18. yüzyıl ortalarında Bahreyn bölgesinde yönetimi ele geçiren el-Halife 
ailesi, Katar üzerinde de hakimiyet kurmak üzere çaba göstermiş, öte 
yandan Âl-i Suud da hakimiyet alanın Körfez bölgesine doğru genişletmiştir. 
Bu dönemde Orta Arabistan’dan bölgeye göç eden e-Sânî ailesi zamanla 
buradaki nüfuzunu arttırmıştır ve o günden bu yana da Katar tarihindeki etkin 
varlığını sürdürmektedir. Nitekim günümüzde Katar’da devlet yönetimi halen 
bu ailede bulunmaktadır.

19. yüzyılın başlarından itibaren Körfez bölgesi üzerindeki etkinliğini arttıran 
İngiltere, yüzyıl ortalarından itibaren Osmanlı ile karşı karşıya gelmiştir. İki 
devletin bölgenin hakimiyetini ele almak üzere sürdürdükleri mücadele 
Birinci Dünya Savaşı’na kadar inişli çıkışlı bir süreç takip ederek devam etmiş 
ve savaşla birlikte Osmanlı Devleti bölgeden tamamen çekilmiştir. 3 Kasım 
1916 tarihinde imzalanan antlaşma ile İngiliz himayesi altına giren Katar, 
İngiltere’nin bölgeden çekilmesi üzerine 3 Eylül 1971 tarihinde bağımsızlığını 
ilan etmiştir.

Bağımsızlık ilanından kısa bir süre sonra, 22 Şubat 1972’de, 1960 yılından 
bu yana emirliğin başında bulunan Ahmed bin Ali el-Sânî, bir saray darbesi 
ile görevinden uzaklaştırılmış ve yerine Halife bin Hamad el-Sânî geçmiştir. 
Halife 1995 yılına kadar iktidarda kalırken, 27 Haziran 1995’te yerine babasını 
iktidardan uzaklaştıran Hamad bin Halife el-Sânî geçmiştir. Şeyh Hamad’ın 25 
Haziran 2013 tarihinde yerini oğluna bırakarak görevden çekilmesi ile devlet 
yönetiminin başına geçen Tamim bin Hamad el-Sânî halihazırda Katar Emiri 
olarak devlet başkanlığına devam etmektedir.

1 Ülke Profili: Katar, ElJazera, 2013http://www.aljazeera.com.tr/ulke-profili/ulke-
profili-katar
2 Karar Ülke Raporu, İntec Yöneticiler Grubu, 2018 https://intes.org.tr/wp-content/
uploads/2018/04/katar-kitap.pdf
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SİYASİ YAPISI
Katar Devleti, anayasal monarşi ile yönetilen bir devlettir. Devlet başkanı 
“Emir” unvanını kullanmakta olup, bakanlar kurulu ve başbakanı atamak 
gibi geniş yetkilerle donatılmıştır. 2005 yılında kabul edilen yeni anayasaya 
göre, daha önce 35 üyesi bulunan “Danışma Meclisi”nin üye sayısının 
45’e çıkartılması, bunlardan 30’unun seçimle, 15’ininse Emir tarafından 
belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Danışma Meclisi, Bakanlar Kurulu ile birlikte 
ülkede yasama erkini oluşturmaktadır.

Devlet yönetimini elinde bulunduran El-Sânî Ailesi, 18. Yüzyılın ortalarından 
beri Katar siyasetinin ana aktörü konumundadır ve o zamandan bugüne 
kadar Osmanlı Devleti ve İngiltere hakimiyeti dönemlerindeki varlıklarını 
koruyagelmişlerdir. 1971 yılında ülkenin bağımsızlığını kazanması sonrasında 
da el-Sânî ailesi devlet yönetimini elinde bulundurmaya devam etmiştir.

Katar yönetimi, bugüne kadar dış politikada genel olarak dengeli ve tarafsız bir 
politika izlemeye özen göstermiş, pek çok uluslararası sorunun çözümünde 
arabuluculuk rolü üstlenmiştir. Bununla birlikte “Arap Baharı” sürecinde 
takınılan tavırla bu genel çizginin görece dışına çıkılmış ve Ortadoğu 
coğrafyasında önemli değişimleri tetikleyen bu süreçte aktif rol alınmıştır. 
Öte yandan 2013 yılında Emir Şeyh Hamad’ın görevden çekildiğini açıklayarak 
yerini oğluna bırakması da, bu coğrafyanın yakın tarihinde benzerine pek 
rastlanılmayan bir hamle olarak kayıtlara geçmiştir3.

DEMOGRAFİK YAPI
Katar’da yüksek bir nüfus artış hızı görülmekle birlikte, söz konusu oran 
ülkenin sanayileşme ve yatırım çalışmaları kapsamında özellikle doğalgaz 
ve altyapı çalışmaları için bu ülkeye gelen yabancıların sayısındaki artıştan 
kaynaklanmaktadır. Ülkede çalışan yabancıların çoğunluğu Hindistan, 
Pakistan, Nepal ve Filipinler’den gelmektedir. 2019 yılı itibariyle ülke nüfusu 2.5 
milyon olarak görülmektedir4. Katar nüfusunun dini yapı oranları Müslüman 
%67,7, Hıristiyan %13,8, Hindu %13,8, Budist %3, Diğer %1,6 şeklindedir5.

Ülke nüfusunun %77’si erkek, % 47,5’i 29 yaşın altındadır. Bu oransızlıklar da 
yabancı işgücüne bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Nüfusun %90’ı şehirlerde 
yaşamaktadır. Başkent Doha nüfusun 45,7’sini, 10 km uzaklıktaki Rayyan ise 
%36,7’sini barındırmaktadır.

Ülkenin işgücü neredeyse tamamıyla yabancı işçilere dayanmaktadır. Katar’da 
hükümet tarafından sürdürülen çalışmalar ağırlıklı olarak Katarlı işgücünün 
kalitesinin artırılarak özel sektörde istihdam edilmesini amaçlamaktadır. Bu 
çerçevede, ülkede faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerle birlikte Katarlılar 
için yoğun mesleki eğitim programları düzenlenmektedir.  Diğer taraftan 
ülkede işgücüne tanınan haklar da Katarlılarla sınırlı kalmaktadır.

Yabancı işgücünün çalışma izinleri İçişleri Bakanlığı’nca düzenlenmektedir. 
Katar’da çalışan her yabancı için bir kefil zorunludur. Bu nedenle, 
ülkede iş yapmak isteyen her yabancı şirketin yatırımı için getireceği 
yabancı çalışanların kefalet işlemlerini kefili / ortağı ile en başta çözmesi 
gerekmektedir. 

İçişleri Bakanlığı’nın ve kefilin kabulü ile yabancı işçinin kefaleti el 
değiştirebilmektedir. Bununla birlikte, İçişleri Bakanlığı’nın kabulüne bağlı 
olarak kefili hakkında geçerli bir şikayette bulunan çalışanın kefaleti bir 
başkasına geçebilir.

Diğer taraftan, ikamet izni içerisinde kefalet yalnızca iki kere değiştirilebilir. Bir 
yabancının ikamet izni iptal edilirse, kişi Katar’a işçi vizesi ile 2 yıl içerisinde 
giriş yapamaz6.

EKONOMİK YAPISI
Katar, Ortadoğu ve özelde Körfez bölgesindeki diğer pek çok ülke gibi, 
ekonomisi petrol ve doğalgaza bağlı bir ülke konumundadır. 25.3 trilyon 
m3’lük doğalgaz rezervi ile bu alanda dünyada üçüncü sırada bulunan Katar, 
dünyadaki kanıtlanmış doğalgazın tek başına yaklaşık %15’ine sahiptir. Katar 
ayrıca 27 milyar varil civarında da petrol rezervine sahiptir ve bu alanda da 
dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır.

Katar, son on yılda yakaladığı %8’in üzerindeki ortalama büyüme oranı ile 
dünyanın en hızlı büyüyen devletlerinden biri konumuna yükselmiştir. Bunun 
yanı sıra ülkedeki yoksulluk, işsizlik ve enflasyon rakamları da son derece 
düşük düzeydedir. Kişi başı millî geliri 60 bin dolar civarında iken, satın alma 
paritesine göre bu rakam 120 bin doların üzerindedir. Bu bilgiler doğrultusunda 
Katar’ın son yıllarda yakaladığı ivme ile refah düzeyi bakımından dünyanın 
önde gelen ülkeleri arasına girdiği rahatlıkla söylenebilir.

Katar’ın dış ticaret hacmi, 2010’lu yılların başlarında yıllık 150 milyar doların 
üzerine çıkmayı başarmışsa da, petrol fiyatlarındaki küresel düşüş ile birlikte 
bu rakam 2016 yılında 89, 2017 yılında ise 56 milyar doları ihracat, 26 milyar 
doları ithalat olmak üzere toplamda 82 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Petrol ve doğalgaz dışındaki ihracat ürünleri alüminyum, plastik mamüller, 
azotlu gübreler ve mineraller; başlıca ithalat kalemleri ise hava araçları, 
binek otomobiller, telefon cihazları ve diğer elektronik eşyalar, gıda ve tekstil 
ürünleridir. Katar ihracatının %65’ini Japonya, Güney Kore, Hindistan, Çin ve 
Singapur’a gerçekleştirirken, ithalatında en önemli aktörlerse Çin, ABD, BAE 
ve Almanya’dır.

3 Katar, İnsamerhttps://insamer.com/tr/katar_821.htm
4 Karar Ülke Raporu, İntec Yöneticiler Grubu, 2018 https://intes.org.tr/wp-content/
uploads/2018/04/katar-kitap.pdf
5 Katar Ülke Raporu, Hande Ünalp, İzmir Ticaret Odası, Ekim 2019 http://izto.org.tr/
demo_betanix/uploads/cms/yonetim.ieu.edu.tr/5606_1572507809.pdf
6 Katar Ülke Raporu, KFA Fuarcılık, 2019, http://www.salihlitso.org.tr/uploaded/
dosyalar/KATAR.pdf s 5
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Ülkenin sahip olduğu zengin doğalgaz ve petrol rezervleri, Katar ekonomisini 
daha uzun yıllar taşımaya elverişli gözükse de, küresel piyasalardaki 
dalgalanmaların ülke ekonomisi üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla, 
ekonomik çeşitliliği sağlamaya yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Zira 
ülke dış ticarette büyük oranda petrol ve doğalgaz gelirlerine endekslidir. 
Öyle ki ihracat gelirlerinin %49’unu petrol, %40’ını doğalgaz oluşturmaktadır. 
Bu kapsamda Bahreyn ve BAE örneklerinde olduğu gibi, özellikle teknoloji 
ve finans alanında bölgesel ve küresel bir merkez olma yolunda çalışmalar 
sürdürülmektedir.

Ülkede istihdam alanlarında genellikle göçmen işçiler çalışmakta, bu 
da Katarlı gençler açısından gelecekte yaşanması muhtemel bir işsizlik 
sorununu beraberinde getirmektedir. Katar yönetimi bu riskin önüne geçmek 
amacıyla Katarlı gençlere yönelik istihdam teşviklerini uygulamaya koymakta 
küresel şirketler aracılığıyla meslekî eğitim programları tertip etmektedir7.

Katar Hükümeti zengin yeraltı kaynakları ile yakaladığı kalkınma ivmesini 
uluslararası pazarlara açılarak sürdürmeyi hedeflemektedir. Öte yandan 
ekonomisini çeşitlendirmek amacıyla enerji dışı alanlarda faaliyet gösterecek 
firmaların ülkeye davet edilmesi yönünde de çalışmalar yapılmaktadır. 

RasLaffan ve Mesaieed Sanayi Bölgelerinin yanı sıra; Katar Bilim ve 
Teknoloji Parkı (QatarScienceandTechnology Park) ve Katar Finans Merkezi 
(Qatar Financial Center) kurularak, teknoloji ve finans alanlarında yabancı 
yatırımcıların bu iki “serbest bölgede” % 100 yabancı sermayeli şirket kurarak 
faaliyet göstermelerine imkan tanınmıştır. Katar, Dünya Bankası İş Yapma 
Kolaylığı 2019 raporu sıralamasında 190 ülke içinde 83’üncü, yeni şirket 
kurma sıralamasında ise 84’üncü sırada yer almaktadır. 

Katar, Körfez İşbirliği Konseyi’nin bir üyesidir. Üye ülkeler arasında 2003 
yılında uygulamaya geçirilen Gümrük Birliği’ne de dahildir. Gümrük Birliği 
kapsamında Konsey’in altı üyesi (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi 
Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) ortak bir gümrük politikası ve 
gümrük tarifesi (%5 oranında) üzerinden diğer ülkelerle ticari alışverişlerini 
gerçekleştirmektedir8.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER
Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler, özellikle son birkaç yılda yakaladığı 
ivme ile tarihinin en iyi seviyelerine ulaşmış durumdadır. Köklü tarihî ve 
kültürel bağlarla birbirine bağlı olan iki ülke, son yıllarda siyaset, ticaret, 
güvenlik, turizm, kültür-sanat gibi alanlarda büyük bir dayanışma örneği 
sergilemektedir. Özellikle 2017 yılında Katar’a karşı ABD öncülüğünde 
başlatılan ve Suudî Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn’in dahil olduğu yıpratma 
faaliyetleri karşısında Türkiye, Katar’a büyük destek vermiş, yaptırımlara 
gerekçe olarak sunulan teröre yardım suçlamalarının geçersizliğini dünya 
kamuoyunda sesli biçimde dile getirmiştir. Benzer şekilde Katar da, ABD’nin 
2018 yılında Türkiye’de tutuklu bulunan ve Rahip olduğu iddia edilen Andrew 
Bronson’un geri verilmesi tehdidi başlattığı ekonomik manipülasyonları 
karşısında Türkiye’nin yanında yer almış ve iki ülke devlet başkanlarının 
görüşmeleri neticesinde Katar’ın Türkiye’ye 15 milyar dolarlık yeni yatırım 
paketini hayata geçirmesi noktasında mutabakata varıldığı açıklanmıştır.

İki ülke arasında 2014 yılında imzalanan Yüksek Düzey Stratejik İşbirliği 
Antlaşması, Türkiye-Katar ilişkilerini daha da önemli bir boyuta taşımış, bu 
kapsamda Türkiye, Katar’ın başkenti Doha’da El-Rayyan Askerî Üssü’nü 2017 
yılında hizmete açmıştır.

Türkiye ile Katar arasındaki ticarî ilişkiler de, iki ülke ilişkilerinde yükselen 
ivmeye paralel olarak giderek güçlenmektedir. 2008 yılında 1.2 milyar dolarla 
tarihinin en yüksek seviyesine ulaşan ticaret hacmi, son olarak 2017 yılında 
649 milyon doları Türkiye’den Katar’a ihracat, 26 milyon doları ithalat olmak 
üzere 913 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin Katar’a ihraç 
ettiği başlıca ürünler inşaat malzemeleri, ev tekstil ürünleri, gıda ürünleri, 
mücevherat, beyaz eşya ve oto yan sanayi ürünleridir. Katar’dan ithal edilen 
başlıca ürünlerse işlenmemiş alüminyum, kimyasal maddeler ve plastik 
ürünlerdir. Öte yandan Türk firmalarının Katar’da bugüne kadar üstlendiği 
projelerin maliyeti 15 milyar dolara ulaşmış durumdadır. Önümüzdeki yıllarda 
inşaat, altyapı, sağlık, eğitim gibi alanlarda Türk firmalarının yüksek bütçeli 
projeleri gerçekleştirmesi öngörülmektedir.

7 Katar, İnsamerhttps://insamer.com/tr/katar_821.htm
8 Katar Ülke Raporu, Hande Ünalp, İzmir Ticaret Odası, Ekim 2019 http://izto.org.tr/
demo_betanix/uploads/cms/yonetim.ieu.edu.tr/5606_1572507809.pdf
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2008’de yaşanan küresel ekonomik kriz sonrası, dünyanın hemen her 
yerinde bir protesto, gösteri, toplumsal hareket furyası başladı. Kimine göre 
bazı güçler tarafından pimiçekilmiş bir bomba, kimine göre halkların uzun 
süredir yaşadıkları sıkıntılardan dolayı yaşanan doğal bir süreç olan bu 
olaylar, ülkemizde de Gezi Parkı olayları olarak karşımıza çıkmıştı.

Fransa’da sarı yelekliler, Arap yarımadasında yaşanan Arap Baharı süreci, 
G-8 ülkelerinde çevre ile ilgili sorunlara dikkat çekmek için yapılan gösteriler 
ve son süreçte Güney Amerika’da yaşanan olayların nedenlerine bakıldığı 
zaman ise, karşımıza üç temel kategorinin çıktığını görmekteyiz1. 

İlk kategoride, ülkelerde yaşanan ekonomik sıkıntılar, kemer sıkma politikaları 
ve neoliberalizme karşı olan eylemleri görmekteyiz. Başlayan protestoların 
büyük çoğunluğunu oluşturan bu kategorinin en büyük ve belki de son 
10 yıldaki en etkili olanını Arap Baharı oluşturuyor. Arap yarımadasındaki 
başlangıç kıvılcımını atan ve geçinemediği için kendini yakmak isteyen 
seyyar satıcı ile yarımadada yaşanan olaylar silsilesi, bu coğrafyadaki çoğu 
şeyi iyi & kötü değiştirmiş vaziyette. Bugünlerde Güney Amerika’da yaşanan 
protestoların da birçoğunun temelinde bu neden yatmakta. 

Gelelim bu kategorideki protestolarda işin görünmeyen yüzüne. Aslında bu 
protestoların yaşandığı ülkeler, kapitalizmin ve emperyalizmin tam olarak 
etkin olamadığı ülkeler olduğunu söyleyebiliriz. Ya da o ülkelerdeki cevherin 
farkında olup, o cevheri sömürme niyetinde olanların bir oyunu olarak da 
anlayabiliriz. Protestoların çıkış nedenindeki fikir ayrılıklarının temeli de 
burada yatıyor zira.

Sözde “Demokrasi Getirme” eylemi içerisinde olan ve ona destek verenülkelerin, 
sömürerek bitiremedikleri Ana Kıta Afrika’nın kuzeyini ve kuzeydoğusunu 
kapsayan olaylardan tutun da, Venezüela ve Bolivya’da yaşanan protestolara 
kadar gelen süreci planlayan bir ekibin olduğunu ve bunun başında da 

Siyonist İsrail ile koruyucusu Amerika’nın olduğunu söyleyen bir çok stratejist 
ve dış politikauzmanı bulunmakta. Sadece tek bir plana sadık kalmayıp, sözde 
vaad edilmiş toprakları için çocuk öldürmeden tutun da hastane vurabilmeye, 
hatta kocaman bir şehri “açık hava hapishanesi” statüsüne çevirmeye 
kadar herşeyi yapabilecek olan siyonist bir milletin bu olayları A, B, C planı 
olarak planlamış olması da, aslına bakılırsa pek de olmayacak bir şey değil. 

Zira Filistin ile ilgili mevzularda, birçok Müslüman ülkenin yap(a)madığı çıkışı, 
eleştiriyi ve yaptırımı yapan; küresel ekonomik krizden ciddi yaralanmalar ile 
çıkan iki ülke olan Venezüela ve Bolivya’da yaşanan protestoları çıkarmak, 
dünyanın ekonomik gücünü elinde bulunduran güçler için pek de zor olmasa 
gerek. 

Hakeza, kendi güvenliği için kendisinden, koruyucusundan ve yancılarından 
başka, dünyada geriye kalan 200’e yakın ülkeyi karşısına alabilen bu yapı, 
yine kendi güvenliği ve kutsal toprakları kendisine bağlayabilmek için yakın 
coğrafyasındaki ülkelerde de bir takım karışıklıklar çıkarması olası. Tıpkı 
İkinci Dünya Savaşı öncesinde, kendi eski sınırlarına dönmek isteyen Hitler’in 
diğer ülkelerde çıkarmış olduğu “tiyatro” saldırılar ve karışıklıklar gibi2. 

Küresel kriz sonrasında en çok görülen ikinci protesto kategorisi ise, otorite 
karşıtı ve demokrasi yanlısı olan halkların, daha çok tartışmalı seçimlerin ve 
ekolojik problemlerin ardından düzenlediği eylemler yer alıyor. Türkiye’de 
yaşanan “Gezi Parkı Olayları” ile beraber, 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta 
Thunberg’in çıkışı ve geçen aylarda yine aynı sebeplerden Hindistan’dan 
Almanya’ya kadar sokağa çıkan insanlar3, asıl sebebi ekonomik kriz olmayan 
Arap ülkelerinin bazılarında yaşanan protestolar, Rusya, Hong Kong ve 
Ukrayna ile kısmen Bolivya’da görülen protestolar bu kategoriye giriyor. Bu 
kategorideki protestolarda da, pekala yukarıda söylediğimiz senaryo geçerli 
olabilir mi; protesto yaşanan ülkelere, coğrafyalara ve bu coğrafyaların son 15 
yılına bakıldığı zaman, sanki bir düşünmekte fayda var gibi duruyor. 

1 YÖRÜK, Erdem; ve YÜKSEL, Murat 2014. “Türkiye Gezi Parkı protestolarında sınıf ve 
siyaset”, ‘New Left Review’ dergisi, Kasım 2014, s. 103 – 123.
2 ÖZAL, İlkin Başar, 2018. “Kısa İkinci Dünya Savaşı Tarihi”, Timaş Yayınları, Aralık 2018.
3 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-50140761
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Bir olayın failinin kim olduğunu merak edi-
yorsanız, o olayın (bitiminde) en çok kime 

fayda sağladığına & sağlayacağına bakın. 

“
”

Üçüncü kategoride karşımıza çıkan protesto tipi ise, yüksek enflasyon ve 
kredi dağıtımıyla büyüyen, bunun sonucunda da yolsuzluğun arttığı ve inşaat 
sektörünün güçlendiği ekonomilerde ortaya çıkan eylemler var. Dr. Erdem 
Yörük ve Dr. Murat Yüksel bu eylemleri, hızla büyüyen öğrenci nüfusuyla 
beraber beyaz yaka işlerin arttığı ve yeni kuşağın sokağa çıktığı protestolar 
olarak tanımlıyorlar4.

2008’den itibaren yaşanan bu protestoların aynı zamanda bütün dünyada 
başlattığı yeni bir akım var: Sosyal Medya’dan örgütlenme. Yerküre üzerinde 
yaşayan herkes hakkında her istediğiniz eleştiriyi yapabildiğiniz ve gerektiği 
zaman toplumsal bir akım ile bunu sokağa yani eyleme, icraate dökebildiğiniz 
bir platform olan sosyal medya; 19. Yüzyılda Avrupa’da görülen toplumsal 
hareketlerden ve 20. Yüzyılda başlayan öğrenci hareketlerinden belki de en 
büyük farkı ve artısı, artık etkileşimin çok daha hızlı, anlık ve küresel ölçekte 
olabiliyor olması. 

Eylem biçimlerinden tutun da, sözlü ve yazılı sloganlara, sembollere ve daha 
bir çok noktaya anlık etki edebilen ve repertuarlara yeni söylem ve eylem 
çeşitleri ekleyen göstericiler, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları 
paylaşımlarla bunu bütün dünya ile paylaşabilmekte ve birbirlerini takip 
ederek yeni fikirlerin & akımların oluşabilmesini sağlayabilmekte5. Bununla 
birlikte her protesto dalgasının bir öncekini taklit ettiği durumlar da yok değil. 
1968’de ve 1980’li yılların sonunda meydana gelen eylemlerin ardından, bu 
üçüncü protesto dalgası küresel bir devrimin öncü sarsıntılarından daha çok, 
yeni bir fiili durumu meydana getirebilir. 2008’den itibaren yeni bir dönemece 
giren kitlesel eylemlerle ilgili, sosyal medya gibi keşfettiği yenilikler, küresel 
bir protestoya dönüşebilme durumu ve birbirini besleyen, taklit eden akımlar 
ve fikirler ile6, dünyanın “nihayet” elele verdiğini düşünenler de, bu durumun 
geçici bir durum olduğunu söyleyenler de bulunmakta7.

Âhir kelam; protesto eden insanlar, yoksul kitlelerden, küreselleşmenin 
kaybedenlerinden, iklim değişikliği ve yolsuzluklara batmış rejimler yüzünden 

Avrupa’ya kaçan ve ya Batılı şirketlerin ucuz işgücünden ibaret değil. Şilili, 
Haiti’li öğretmenin, Cezayirli öğrencinin, Beyrutlu hemşirenin ve ya Hong 
Kong’lu avukatın da sorunu aslında temelde aynı ve -sosyal, ekonomik ve 
siyasi nedenlerle birlikte- tek bir noktaya dayanıyor: Eğitimli olmalarına 
rağmen orta sınıfa dahi yükselememek ve haksızlığa & hukuksuzluğa karşı 
demokratik (!) rejimlerde dahi çağrılarına karşılık veril(e)memesi. 

Hong Kong’da hukuk devletinin çöküşü, Şili’de eşitsizlik, Barselona’da 
Katalanların istediği kendi kaderini tayin hakkına yeterince saygı 
gösterilmemesi, Bolivya’da hile katıldığı düşünülen seçimler, Venezuela, 
Haiti, Ekvador’da ise ekonomik eşitsizlikler… Bu ülkelerin yöneticilerinin 
düşünceleri ise, iktidarda kalmak.Kurumlar ve yerleşik değerler, bu ülkelerde 
yaşayan halkın dert ve endişelerinden daha öncelikli. Bu duyguyu 16. yüzyılda 
Avrupa’danOsmanlı’ya göç eden bilim adamlarının tavırlarından da tanıyoruz.
Görünüş o ki, protestolar devam edecek, hatta daha da şiddetlenmeleri de 
olası.

Tabi burada rahmetli cennetmekan Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’ınşu 
cümlesini de hatırlamak gerekir;  vesselam.

4 YÖRÜK, Erdem; ve YÜKSEL, a.g.e.
5 ARSLANALP, Mert, 2009. “Bir Toplumsal Mücadele Deneyimi: Arjantin İşsizler 
Hareketi”, Birikim Dergisi, Mayıs 200, s. 59 – 69.
6 “The Economist”, 04 Kasım 2019.
7 DYER, Gwynne, 2019. “Protests everywhere”, Cyprus Mail, 03 Kasım 2019.
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Geçtiğimiz Ekim ayının 26’sında artık son demlerini yaşamakta olduğu 
hissedilen ve anlaşılan IŞİD/DEAŞ örgütünün elebaşı Ebûbekir el-Bağdâdî’nin 
ABD’nin düzenlemiş olduğu operasyonda kendini patlatarak intihar ettiği 
duyuruldu -veya basına bu şekilde yansıtıldı-. Peki bu önemli hadisenin perde 
arkası nedir, El-Bağdadi ikinci defa mı öldürülmüştür, böyle ise IŞİD’in geleceği 
nasıl şekillenecektir? Bu konuyla ilgili irdelenmesi gereken birçok hususla 
beraber Suriye siyasi haritasının önümüzdeki aylarda nasıl değişeceği 
de büyük önem arz etmektedir. Bütün bu durumlar ve sorular karşısında 
meseleyi kökünden ele almak yerinde olacaktır.

IŞİD VE YAYILMA SÜRECİ
Irak Şam İslâm Devleti (IŞİD), Arapça kısaltmasıyla DEAŞ/DAEŞ, İngilizce ismiyle 
Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) veya Islamic State of Iraq and the Levant 
(ISIL), 2014 yılından beri kullandığı resmi ismiyle İslam Devleti; Ebû Musab ez-
Zerkavî tarafından 1999 yılında kurulan, hilâfet devleti olduğunu iddia eden bir 
terör örgütüdür.

Örgütün temelleri 1999 yılında Ürdün’de Ebû Musab ez-Zerkavî tarafından 
El-Kâide bağlantılı Tevhid ve Cihat Cemaati ile atıldı. Daha sonra örgüt 
faaliyetlerini Irak’a taşıdı.

17 Ekim 2004’te Zerkavî ve grubunun El-Kâide’ye bağlılık ilan etmesiyle 
Irak el-Kâide’si olarak bilinen Tanzimu’l-Kaideti’l-Cihad fî Bilâdu’r-Rafideyn 

(Mezopotamya El-Kâide Yapılanması) yapılanması resmi olarak kuruldu.

7 Haziran 2006’da Zerkavi’nin ABD tarafından öldürülmesiyle yerine Ebû Mûsâ 
el-Muhâcir şeklinde bilinen Ebû Eyyûb el-Mısrî geçti. Aynı sene El-Mısrî, Irak 
İslâm Devleti (IİD)’nin kuruluşunu ilan etti. IİD’in başına Mü’minlerin Emiri 
unvanıyla Ebû Ömer el-Bağdâdî seçildi.

2006-2010 yılları arasında örgüt günbegün güçlendi. 2010 yılında ABD’nin 
gerçekleştirdiği bir operasyonla El-Bağdâdî ve El-Mısrî’nin öldürülmesi 
sonucu örgütün başına Ebûbekir el-Bağdâdî getirildi.

2011 yılından itibaren IİD, Suriye’de askeri yapısını oluşturmaya başladı.
Nisan 2013’te El-Bağdâdî, Irak-Şam İslâm Devleti’nin kuruluşunu ilan etti. Bu 
doğrultuda El-Nusra Cephesi ile birleşeceklerini ifade etti. Ancak El-Nusra 
lideri Ebû Muhammed el-Cevlânî bunu kabul etmedi ve El-Kâide lideri Eymen 
ez-Zevâhirî’ye bağlılık yemini etti.

Ağustos 2013’ten itibaren Suriyeli muhâlif gruplar ve El-Nusra ile IŞİD 
arasında şiddetli çatışmalar başladı. Bu sırada IŞİD, Irak’ta ilerlemeye devam 
etmekteydi. 

Şubat 2014’te El-Kâide, IŞİD ile bağlantısını kestiğini ilan etti. Haziran 2014’e 
gelindiğinde IŞİD’in yıldızı iyice parlamaya başlamış, başta Musul olmak üzere 
Irak’ın birçok önemli kenti ele geçirilmişti. IŞİD’in bu ilerleyişi artık birçok tarafı 
rahatsız etmeye başlamıştı. İran destekli Şii örgütlerin bazıları birleşerek 
IŞİD’e karşı Haşdi Şabi birliklerini oluşturdular. İki ay sonra da ABD Başkanı 
Barack Obama, IŞİD’e karşı birçok sivilin öldürülecek olduğu hava saldırılarına
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başlayacaklarını ilan etti. 29 Haziran 2014 tarihi, IŞİD için bir dönüm noktası 
oldu. Örgütün lideri Ebûbekir el-Bağdâdî, kendini halife ilan etti ve örgütün 
ismi İslâm Devleti olarak değiştirildi. Bu tarihten sonra IŞİD; Cezayir, Libya, 
Mısır, Yemen, Suudi Arabistan, Afganistan, Nijerya, Kafkaslar ve Somali gibi 
bölge ve ülkelerde somut yapılanmalar oluşturdu. Dünyanın dört bir yanından 
insanlar IŞİD’e iltihak etti. Hatta IŞİD, Irak ve Suriye dışında Libya gibi ülkelerde 
de topraklara sahip oldu.

Eylül 2014’te IŞİD’e karşı ilk hava operasyonları başladı. Aynı ay içerisinde 
YPG’nin elinde bulunan Kobani’yi ele geçirme girişiminde bulunan IŞİD, dört 
ay süren kuşatmada başarısız oldu ve YPG tarafından Kobani’den çıkarıldı.

IŞİD, bütün bunların yanı sıra, özellikle bu en güçlü olduğu zamanlarda dünya 
üzerinde çeşitli vahşetlere imza atıyor; ülkemiz de dâhil olmak üzere çeşitli 
saldırı ve katliamlarda bulunuyordu. Öyle ki yaptığı icraatlarla övünürcesine 
internet sitelerinde kendi vahşetini sergiliyordu.

2015 yılının sonlarından itibaren IŞİD için ibreler tersine dönmeye başladı. 
IŞİD, Irak’ta sahip olduğu topraklarını bir bir kaybetmeye başladı. Her taraftan 
gördüğü tepki ve karşılığın sonucunda yabancı ülkelerdeki eylemlerin 
sıkılaştırarak özellikle Avrupa ve Türkiye’de saldırılarını çoğaltmaya başladı. 
Bunların üzerine 24 Ağustos 2016 tarihinde Türkiye, IŞİD’in Suriye koluna karşı 
Fırat Kalkanı Harekâtı’nı başlattı. 

ABD, Haşdi Şabi milisleri ve Bağdat hükümetinin IŞİD’e karşı gerçekleştirdikleri 
harekâtlar sonucunda IŞİD; 9 Temmuz 2017’de, Irak’ta sahip olduğu en büyük 
kent olan Musul’u kaybetti. 

17 Kasım 2017 itibariyle IŞİD, Irak’taki son toprağını da kaybetti. 23 Mart 2019 
itibariyle IŞİD’in Suriye’deki son toprağı olan Bağuz’u kaybetmesiyle IŞİD, fiilen 
sona erdi. Ancak hâlâ çeşitli ülkelerde binlerce militana sahip. 26 Ekim’de IŞİD 
lideri El-Bağdâdî’nin de öldürülmesiyle artık IŞİD’in geleceği merak edilmeye 
başlandı1.

IŞİD LİDERİ EL-BAĞDADİ KİMDİR?

2 Ebûbekir el-Bağdâdî

Ebûbekir el-Bağdâdî, asıl adıyla İbrâhim Avad İbrâhim el-Bedrî; 1971 yılında 
Irak’ın Samarra şehrinde orta halli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
Bulunduğu ortamın da etkisiyle gençliğinde dine bağlı bir yaşam sürdü.

Eğitimi için İlâhiyât alanını seçti. 1996 yılında Bağdat Üniversitesi İslâmi 
Çalışmalar bölümünden mezun oldu. Bundan sonra Saddam İslâmî Çalışmalar 
Üniversitesi’nde 1999 yılında yüksek lisans eğitimini, 2007 yılında doktorasını 
tamamladı.

Mezuniyet sonrasında amcasının etkisiyle Müslüman Kardeşler Cemaati’ne 
katıldı. Ancak bu cemaat içerisindeki az miktardaki bazı aşırı şiddet 
yanlılarından etkilendi ve modern Selefî bir fikir yapısı edinmeye başladı.

2003 yılındaki Irak işgalinden sonra El-Bağdâdî, Ceyşu Ehl’i-Sünne ve’l-Cemâa 
isimli örgütün kuruluşuna destek oldu.

Şubat 2004’te El-Bağdâdî, ABD tarafından tutuklandı ve 10 ay boyunca bir 
kampta tutuldu. Serbest bırakıldıktan sonra Irak El-Kâidesi’nin sözcüsüyle 
temas kurdu ve bu örgütün adına propaganda yapması amacıyla Şam’a 
gönderildi. İlerleyen zamanlarda örgütün Şeriat Komitesi Başkanlığı ve 
Koordinasyon Komitesi Başkanlığına kadar yükseldi. 

1 https://www.mepanews.com/zerkaviden-bagdadiye-isid-tarihinde-neler-yasandi-
30704h.htm
2 https://www.bbc.com/
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Nisan 2010’da örgütün başkanı ve dini liderinin öldürülmesi sonucu Şura 
Konseyi, El-Bağdâdî’yi örgütün yeni lideri olarak seçti. El-Bağdâdî, ABD 
tarafından neredeyse imha edilmiş olan örgütü yeniden ayağa kaldırmaya 
girişti. Örgütün Suriye teşkilatını kurdurdu.

El-Bağdâdî, bir süre sonra örgütün Suriye kolu olan Nusra Cephesi’nin lideri 
Ebû Muhammed el-Cevlânî ile anlaşmazlığa düştü. Bunun üzerine 2013 yılının 
baharında Nusra Cephesi’ne ait toprakların örgüte katıldığını ve örgütün 
isminin Irak-Şam İslâm Devleti (IŞİD) olarak değiştirildiğini ilan etti.

El-Bağdâdî’nin El-Kâide lideri Eymen ez-Zevâhirî’den aldığı Nusra Cephesini 
kendi hâline bırakma emrini yerine getirmemesi nedeniyle IŞİD, El-Kâide’den 
çıkartıldı. Bundan sonra El-Bağdâdî Nusra Cephesi ile çatıştı ve bu topraklarda 
otoritesini sağladı. Sonra da adamlarına Irak’ın batısına yönelmelerini emretti.
Haziran 2014’te Musul ele geçirildi. Bundan kısa bir süre sonra da El-Bağdâdî, 
kendini “halife” ilan etti ve bütün İslâm Dünyası’ndan kendisine biat edilmesini 
istedi. IŞİD’in ismini de “İslâm Devleti” olarak değiştirdi.

El-Bağdâdî’nin eğitimli ve otoriter olması adamlarının ona olan bağlılığını 
artırdı3. 

EL-BAĞDADİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİ
Son zamanlarda örgütün zayıflamasına bağlı olarak El-Bağdâdî, çok fazla 
ortalıkta görünmemeye başlamıştı. Dünya çapında aranan kimseler listesinin 
en başlarındaydı ve ABD, onun başına 25 milyon dolar ödül koymuştu. Bu 
birkaç yıl içerisinde Suriye’nin çeşitli yerlerinde saklandığı belirtiliyordu. 
Ayrıca uzun bir süre boyunca yerinin tespit edilememesinin nedeni olarak, 
onun video ve ses kayıtlarını yayınlayan ekibinin yanında siber iz silici ekibinin 
de olması gösteriliyordu.

El-Bağdâdî son olarak Nisan 2019’da 18 dakikalık bir video yayınlamıştı. 
Videoda El-Bağdâdî’nin elinde “Türkiye Vilayeti” yazan bir dosyanın 
bulunması  dikkatleri çekmişti. Çünkü IŞİD’in Türkiye’de resmi bir varlık 
bulundurduklarını açıklamaması bir yana, örgütün kendi topraklarının 
tamamen işgal edilmesine ramak kalmıştı.

En son El-Bağdâdî’nin IŞİD’in son toprağı olan Bağuz’da bulunduğu biliniyordu 
ancak Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bu son toprağı ele geçirdiğinde El-
Bağdâdî burada bulunamadı.

Al-Arabiya televizyonuna göre El-Bağdâdî’nin yeri Temmuz ayında bir ihbârla 
tespit edildi. İhbâra göre El-Bağdâdî’nin yakın çevresi Suriye’ye geçmişti. 
İddialara göre El-Bağdâdî, diğer IŞİD üst düzey yetkililerinin de gizlenmekte 
olduğu İdlib’in güvenli olduğuna inandı ve hepsi de Fırat Nehri’nin kıyısında 
bulunan üç evde gizlenerek İdlib’e ulaştı. İdlib’de nerede kaldığı tam olarak 
bilinemese de son olarak kime ait olduğu tam olarak bilinmeyen, Türkiye 
sınırına oldukça yakın bulunan bir evde kaldı.

Bu geçen zaman zarfı içerisinde pek tabii olarak çevresinde bir istihbarat 
varlığı meydana geldi ve iddialara göre ABD ile iş birliği içerisinde bulunan 
Suriye Demokratik Güçleri (SDG), El-Bağdâdî’nin yakınına bir casus 
yerleştirmeyi başardı. Bu casus, El-Bağdâdî’nin kaldığı ev ve konumu ile 
detaylı ihbârlarda bulundu.

4 Kasım 2019 itibariyle Suriye son durum haritası

Böylece CIA, operasyon hazırlığına başladı. 26 Ekim 2019 saat 01.00’da Irak’ın 
Erbil şehrinden ABD helikopterleri havalandı. Zorlu geçen bir uçuş sonrasında 
ABD askerleri, eğitimli köpekleriyle beraber El-Bağdâdî’nin bulunduğu eve 
baskın yaptılar.

El-Bağdâdî, iddialara göre canlı kalkan olarak kullanmak amacıyla üç çocuğu 
yanına aldı ve yer altı tüneline sığındı. ABD komandoları olası bir intihar 
eylemine karşı El-Bağdâdî’nin üzerine eğitimli bir köpeği saldılar. Köpeği 
gören El-Bağdâdî de kendisiyle beraber yanında bulunan üç çocuğu havaya 
uçurdu.

3  https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-40292346
4  http://www.suriyegundemi.com/2019/11/04/suriye-genel-durum-haritasi
 -04-11-2019/
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Bu hadiseden 15 dakika sonra (TSİ 04.15) yapılan DNA testinden El-
Bağdâdî’nin öldüğü anlaşıldı -Daha önce El-Bağdâdî’nin DNA veya parmak izi 
gibi kişiye özel fiziksel özelliklerine sahip olunamasa da birkaç ay önce SDG 
tarafından ele geçirilen, El-Bağdâdî’ye ait olduğu düşünülen bir iç çamaşırının 
El-Bağdâdî’nin DNA bilgisine ulaşılmasını sağladığı iddia edilmekte-.

Operasyondan dört saat sonra ABD Başkanı Donald Trump, “Az önce çok 
büyük bir olay oldu!” şeklinde bir tweet attı. Bu tweet çeşitli taraflar tarafından 
El-Bağdâdî’nin öldürüldüğü şeklinde yorumlandı. Beyaz Saray’dan yapılan 
açıklamaya göre Trump, 27 Ekim saat 16.00’da bir açıklama yapacaktı. 
Beklenildiği üzere Trump, El-Bağdâdî’nin etkisiz hâle getirildiğini ve 
Bağdadi’nin çıkmaz bir tünele girdikten sonra burada “ağlayarak, çığlık atarak 
köpek gibi öldüğünü” açıkladı.

31 Ekim’de IŞİD’in Abdullah Kardaş kod adlı olduğu iddia edilen Ebû İbrâhim 
el-Hâşimi el-Kureşi’yi yeni “halife” ilan ettiği bilgisi aktarıldı5. 

Öte yandan Türkiye de El-Bağdâdî’nin başta ablası olmak üzere bazı yakınlarını 
yakaladı.

Bütün bu bilgilerin çoğunluğu basına yansıtılanlar ve Trump’ın 
açıklamalarından ibarettir.

OLAYLARIN TAHLİLİ VE SONUÇ
Burada açıklama isteyen farklı olay ve olgular mevcuttur.

Birincisi IŞİD’in kurulmasının altında hangi nedenin yattığı, kim(ler) tarafından 
kurulduğu, ve kim(ler)in IŞİD’e finansal destekte bulunduğudur. Zira IŞİD Irak 
ve Suriye’de mevcut olan vaziyeti çok daha kötü bir hâle getirmiş, bu bölgeleri 
yaşanmaz hâle getirmiş, uluslararası toplumun zihnindeki İslâm imajını büyük 
ölçüde değiştirmiş; bunların yanında da birçok maddi ve manevi zararlara 
sebebiyet vermiştir. Bütün bu olanlarsa Batı ve diğer güçlü tarafların dışında 
kimseye bir yarar sağlamamıştır. Bu konuda birçok yorumlar yapıldı ve 
yapılmaktadır. Hepsini burada tartışmak ve kesin bir sonuca ulaşmak ise 
mümkün değildir. Ancak Stratejik Ortak adlı internet sitesinde mevcut olan 
bazı açıklama ve yorumlar incelenmeye değerdir6. 

Bununla beraber yaklaşık son beş yıldır süren IŞİD-Uluslararası Koalisyon 
Güçleri mücadelesinden en zararlı çıkan bölge halkı olmuştur. IŞİD’in yaptığı 
vahşetler zaten malumdur, ancak Uluslararası Koalisyon Güçleri de bu konuda 
IŞİD’den geri kalmış değildir. Zira Suriye İnsan Hakları Ağı, ABD öncülüğündeki 
IŞİD Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin, Suriye‘de son 5 yılda 924’ü 
çocuk ve 656’sı kadın 3 bin 37 sivili öldürdüğünü duyurmuştur. Bu bilginin 
tam doğru olup olmaması önemli değildir. Önemli olan bölgeye huzur ve barış 
getirmek için gelmiş olduğu söylenen Uluslararası Koalisyon Güçleri’nin bu 
amacından sapmış olduğudur.

Asıl konumuz olan El-Bağdâdî’nin öldürülmesi ile ilgili bilgilerimiz, sadece 
ABD Başkanı Donald Trump’ın yapmış olduğu açıklamalar ve çoğunluğu da 
bu açıklamalara dayanan basın söylemlerinden ibarettir. Trump ise dilediği 
bilgiyi bize aktarmıştır. Biz bu kadarını biliyoruz. Bu olayla ilgili bilgiler belli 
oranda uluslararası topluma aktarıldı ancak uluslararası toplum olarak 
elimizde El-Bağdâdî’nin ölüp ölmediği ile ilgili somut bir delil yok. Her ne kadar 
El-Bağdâdî’nin arkasından IŞİD tarafından yeni “halife” seçilmiş olsa da bu 
zamana kadar fevkalade şekilde gizlenmeyi başarmış olan El-Bağdâdî’nin 
varlığından IŞİD’in haberinin olmaması pekâlâ mümkündür. Şu da vardır ki 
daha önceki yıllarda da El-Bağdâdî’nin ölümüne dair haberler çıkmıştı.

IŞİD’in geleceğine gelinecek olursa bu durum tam anlamıyla bir belirsizlik 
taşıyor. Çünkü IŞİD’in hâlâ bazı savaşçıları ve teşkilatı mevcut. Ayrıca IŞİD’in 
Türkiye’de taze bir yapı kurmuş olduğuna dair doğruluğu sabit olmayan bazı 
bilgiler var. Ancak IŞİD’in sahip olduğu en önemli imkân, Suriye’nin kuzeyinde 
bulunan kamplarda en az 60 bin IŞİD’li kadın, erkek, çocuk bulunmasıdır. Bu 
kampların yönetimi an itibariyle YPG/PYD’dedir. İddialara göre bu kamplarda 
büyük insanlık dramları yaşanmaktadır. Bu insanlık dramlarından başka 
bu kamplar Suriye için ciddi ve yeni bir tehdittir. Çünkü kamplarda bir 
ayaklanma olacak olursa, YPG/PYD’nin kamp korumalarının bu ayaklanmayı 
bastırmasının mümkün olmadığı dile getirilmektedir. Tabii bu da IŞİD’in 
yeniden canlanmasıdır. Bu yüzden IŞİD’in tam olarak kökünün kurutulması 
icap etmektedir.

Konuyla doğrudan ilgisi bulunmasa da YPG/PYD’nin başlı başına başka bir 
tehdit olduğu ortadadır. Bu yüzden Türkiye dışındaki ülkelerin IŞİD karşısında 
gösterdikleri tavırları YPG/PYD karşısında da gösterme zarureti vardır. Velev 
ki ABD, YPG/PYD’ye olan siyasi ve finansal desteğini açığa vurmuş olsun. Zira 
IŞİD de olduğu yerden mantar gibi bitmiş değildir.

5 https://www.bbc.com/
6 https://www.stratejikortak.com/2017/09/isid-kim-kurdu.html
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19. yüzyıla kadar en gelişmiş ekonomilerden birine sahip olan Çin, 20. 
yüzyılın ortalarına kadar ekonomide büyük bir gerileme yaşamıştır.  1949’da 
gerçekleşen devrimle Çin Halk Cumhuriyeti’ni kurarak iktidarın sahibi olan Mao 
ve liderliğini yaptığı Çin Komunist Partisi, yürüttüğü politikalarla ekonomiyi 
düzeltememiş ve “Çin’e özgü sosyalizm” söylemleri Sovyetlerle olan iyi 
ilişkilerin de bozulmasına sebep olmuştur. 1976’da Mao’nun ölümüyle yeni 
bir döneme giren Çin, 1978’de modernizasyon programları devreye sokarak 
ülkeyi yabancı yatırımına açmış; korumacı politikaların sınırlandırılması ve 
sanayi özelleştirmeleri hususunda reformlar gerçekleştirmiştir. 2005 

yılına dek ekonomide sağlanan büyüme gayrisafi yurtiçi hâsılanın büyük bir 
bölümünü oluşturmayı başarmış, bundan sonra daha denetlemeci politikalar 
yürütülmüştür.

Çin’in Afrika’yla olan ilk ilişkilerini incelediğimizde, 1955’ten önce Liberya, 
Güney Afrika ve Mısır ile sınırlı olduğunu görüyoruz. Sonrasında 1955’te 
Endonezya’da gerçekleştirilen Bandung Konferansı’nda Asya ve Afrika ülkeleri 
arasında işbirliği ile ABD ve Sovyetler Birliği’ne karşı birlik ve dayanışma 
göstermek amacıyla Bağlantısızlar Hareketi’nin temeli atılmış, 1961’de yapılan 
Belgrad Toplantısı ise bu hareketin ilk toplantısı kabul edilmiştir. II. Dünya 
Savaşı ve sonrasındaki süreçte bağımsızlıklarını kazanmaya başlayan Afrika 
ülkeleri 1963’te Afrika Birliği Örgütü’nü meydana getirmiş ve 2002 yılında 
bağımsızlığını kazanan diğer devletlerle birlikte -Türkiye’nin de gözlemci üye 
statüsünde olduğu- Afrika Birliği’ni kurmuşlardır. Bu süreçte Çin ideolojik  
yaklaşımları sebebiyle Afrika’yla olan ilişkilerini zaman zaman sekteye 
uğratsa da, Afrika için her zaman batıdan daha iyi bir seçenek olmuştur.
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1995 yılında Çin, devlet desteğiyle kendi girişimcilerinin Afrika piyasasına 
girmesine önayak olmuştur. Devam eden yıllarda ise devletler düzeyinde 
yapılan görüşmelerde Güney-Güney işbirliğinin yani 2000 yılında kurulacak 
olan Çin-Afrika İşbirliği Forumu’nun (FOCAC) temeli atılmış ve bu forumla 
ekonomik ve ticari işbirliği, kalkınma fonu, altyapı inşası ve teknoloji aktarımı 
gibi hususlarda anlaşma sağlanarak karşılıklı menfaat ortaklığı kurulmuştur. 
Bugün Afrika kıtasında 55 büyükelçiliği bulunan Çin’in; bölgedeki 9 
konsolosluğundan 3’ü ise Güney Afrika’dadır. Ayrıca Çinli yöneticiler 
Afrika’yla kurulan temasların sürekliliğini sağlamak adına gerek forumlar 
ve gerekse özel münasebetler sebebiyle bölge ülkelerine sıklıkla ziyaretler 
gerçekleştirmektedirler. Hatta son cumhurbaşkanı Xi Jinping seçildikten 
sonraki ilk ziyaretini Rusya’ya, ikincisini ise bir Afrika ülkesi olan Tanzanya’ya 
yapmıştır. Öte yandan 1997 yılından bu yana 40’tan fazla Afrikalı devlet şefi ve 
hükümet yetkilisi de Çin’e ziyarette bulunmuştur.

Çin aynı zamanda medya kuruluşları ve Konfüçyüs Enstitüleri ile de bölgede 
yumuşak gücü elinde bulundurmaktadır. Bununla beraber 2012 yılında 
kurulan ve 2018 yılında 4.’sü düzenlenen Çin-Afrika Medya İşbirliği Forumu 
ile her alanda olduğu gibi medya alanında da taraflar arasında işbirliğine 
gidilmiş ve bu alanda da karşılıklı güven sağlanmıştır. Sürekli ortak gelecek 
vurgusuyla “karşılıklı yarar, iç işlerinde özgürlük ve kazan-kazan işbirliği” 
gibi ilkelerin altı çizilmiş ve Batının Afrika’da bıraktığı sömürgeci mirasın Çin 
üzerine kalmaması için yoğun gayret sarf edilmiştir. Hatta son yılların fenomen 
girişimcilerinden olan Alibaba’nın kurucusu Jack Ma’nın Afrika ülkelerine 
ziyaretler gerçekleştirdiğinden ve bu kapsamda Afrikalı girişimcilere yönelik 
düzenlediği ANPI programından bahsedersek, bölgede Çin’e karşı oluşan 
olumlu algıların kırılmamaya çalışıldığı gayet açıktır.

Öte yandan Afrika ülkelerine kredi imkânları sunan Çin, 2016 yılında 30 milyar 
doları aşarak zirveyi görmüştür. 2000-2015 yılları arasında en çok Angola, 
Etiyopya, Kenya ve Sudan’a kredi sağlarken devam eden yıllarda Nijerya, 
Kongo, Uganda ve Zambiya da bu listeye girmiş ve bu bölgelerde tren yolları, 
petrol boru hatları ve limanlar inşa edilmiştir.

Çin’in bölgedeki doğrudan (greenfield) yatırımlarına baktığımızda emlak ve 
tekstil alanlarının büyük bir orana sahip olduğunu görüyoruz. Öte yandan 
birleşme ve satın alma (M&A) yoluyla gerçekleştirdiği yatırımlarda enerji ve 
altyapı alanları öne çıkmaktadır.

Tarım yatırımlarında ise Kamerun, Mozambik, Mali ve Madagaskar’da genel 
olarak şeker kamışı, kauçuk, soya ve tütün tarlaları öne çıkmaktadır.

Ticari ilişkilere baktığımızda ise, 2018 yılında Çin’in Afrika’ya yaklaşık 105 
milyar dolar ihracatına karşılık, ithalatı 99 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir 
bu rakamlarla Çin-Afrika arasında gerçekleşen toplam ticaret, ABD-Afrika 
arasında gerçekleşen toplam ticareti 4’e katlamıştır. 

Peki Çin’in Afrika politikası hangi dinamiklere dayanmaktadır? Söz konusu 
olması gereken ilk dinamik Çin’in Afrika’daki kaynaklara olan ihtiyacıdır. Çin 
1993’e kadar Asya’nın en çok petrol ihraç eden ülkelerinden biriyken, bu yıldan 
sonra petrol ithal eden ülkelerden biri haline gelmiştir. Bu noktada her geçen 
gün artan enerji ihtiyacı Çin’in yeni çözümler bulmasını zorunlu kılmıştır.

Bir diğer dinamik ise Çin’in uluslararası arenada arkasına belli bir çoğunluğun 
desteğini alarak söz sahibi olmaya çalışmasıdır. Batıyla jeopolitik bir yarış 
içerisinde olan Çin’in, kendisine karşı yapılan karalamalara ve yürütülen 
algılara karşı Afrika’nın desteğini alması, kurduğu köprüler için sağlam bir 
temel oluşturmaktadır. Örneğin Afrika ülkeleri, Tek Çin meselesinde Tayvan’a 
rağmen Çin’in yanında durmuştur. Güney Çin Denizi’nde kıyı ülkeleriyle olan 
meselelerinde de benzer destekler bulabilen Çin, zaman zaman kullandığı 
veto hakkıyla da Afrika kamuoyunun gözüne girmeye çalışmaktadır.

Kısacası Çin, kendi uzun vadeli planlarını Afrika’nın kısa vadeli beklentilerini 
karşılayarak gerçekleştirme umudunu taşımaktadır. Böyle bir ortamda ise 
en büyük avantajı doğulu olmasının yanında sömürgeci bir geçmişe sahip 
olmamasıdır, diğer deyişle Batının tecrübesinden ibret alarak yine kendine 
özgü bir metotla masadan kalkma ya da masaya oturma inisiyatifine sahip 
olmasıdır. 
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Afrika, Çin yatırımlarına nasıl bakmaktadır? Çin’in kıtaya altın tepside sunduğu 
“Güney-Güney işbirliği” kaçırılmaz bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Özellikle 
de daha 1978’e kadar krizlerle boğuşan, zaman zaman ideolojik çatışmalara 
rağmen Afrika’dan desteğini kesmeyen bir ekonominin bugünkü seviyesi 
Afrika ülkeleri için göz alıcı mahiyettedir. Ayrıca Çin’in uyguladığı kalkınma 
modelini Afrika’ya sunması ise ihtiyaç duyduğu güveni sağlamasında etkin rol 
oynamıştır. Hele Afrika halklarının batı tecrübesinden sonra doğudan gelen 
böyle bir imkanı değerlendirilmesi kaçınılmaz bir durumdur. Yatırımlardan 
yöneticiler ve halkın çoğunluğu memnun görünse de zaman zaman Afrika 
pazarına giren ucuz Çin ürünlerinin yerli üreticiyi olumsuz etkilediği, hatta 
Afrika’daki Çin yatırımlarında çalıştırılmak üzere Çin’den işçi getirilmesinin 
Afrika’nın işsizliğini düşürmediği ve Çin yatırımlarının istihdama katkı 
sağlamadığı tartışmaları gündem olmaktadır. Ancak Çin, bu tarz tartışmaların 
önüne geçmek adına sağlık ve eğitim alanında da yatırımlar yapmakta, 
bölgeye doktor, mühendis, öğretmen vb. meslek gruplarından vatandaşlarını 
getirmenin yanında Afrikalı genç ve girişimcilere de Çin’de eğitim, burs ve staj 
olanakları sağlamaktadır.

Sonuç olarak Afrika Çin’den, Çin de Afrika’dan memnun gözükmektedir.
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Irak Meclisi, Hükümetinin İstifasını Kabul Etti

Irak çapında ekimden beri protestoların durulmaması ve güvenlik güçlerinin 
aşırı güç kullanımının 400’den fazla can kaybına, 15 binden fazla yaralanmaya 
neden olması sonrası, Başbakan Adil Abdulmehdi’nin sunduğu istifa, meclis 
tarafından kabul edildi. 

Meclisten yapılan açıklamaya göre, 329 milletvekilinden  241’nin hazır 
bulunduğu oylamada Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifa kararı kabul edildi. 

Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong’daki gösterilerde uygulanan 
şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım 
uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Açıklamada Trump, “Bu tasarıyı, Çin Devlet Başkanı ŞiCinping ve Hong Kong 
halkına olan saygımdan dolayı imzaladım. Bu tasarı, Çin ve Hong Kong 
hükümetlerinin aralarındaki farklılıkları çözerek, uzun süreli barış ve refaha 
yol açmasını amaçlamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Çin’in İnkar Ettiği İşkence Kampları 

Çin’in ‘eğitim merkezi’ olarak dünyaya lanse ettiği Doğu Türkistan’daki 
toplama kamplarının nasıl ve ne amaçla kullanıldığını gösteren gizli belgeler 
ortaya çıktı. Sızan belgelerde asıl amacın ‘ideolojik dönüşüm’ olduğu 
belirtilirken, firarlara karşı dikkatli olunması için vurgu yapılıyor.

2017 tarihli belgede, “Firarların önlenmesi, gözetleme kuleleri, rutin kontrol, 
kapıların iki kez kilitlenmesi zorunluluğu” kaydediliyor. Ayrıca ‘yurtların ve 
sınıfların’ kör nokta olmayacak şekilde güvenlik kameralarıyla izlenmesi 
gerekliliği vurgulanıyor.

Surinam devlet başkanına 20 yıl hapis cezası 

Surinam’da Devlet Başkanı DesiBouterse, 1982 yılında yapılan askeri 
darbeden sonra 15 muhalifini öldürdüğü gerekçesiyle Savaş Konseyi 
tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savaş Konseyi, Cumhuriyet 
Savcısının istediği gibi 8 Aralık’ta gerekçeli kararın açıklanmasından önce 
yapılan duruşmada Devlet Başkanı DesiBouterse’nin 20 yıl hapis cezasına 
çarptırıldığını açıkladı.
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Maduro’dan Venezüella ordusuna seferberlik talimatı

Ulaştırma çalışanları ile buluştuğu toplantıda konuşan Maduro, Kolombiya 
ve ABD tarafından provokasyonlar hazırlandığı uyarısında bulundu ve askeri 
birliklerin seferber edilmesi için talimat verdi. 

“Kolombiyalı yetkililerin ABD Ordusu Güney Komutanlığı ile birlikte Venezüella 
ve Kolombiya sınırında bir provokasyon daha hazırladıkları bilgisini aldım. 
Bolivarcı Silahlı Kuvvetleri’nin tüm personeli teyakkuz durumunda olmalı” 
diyen Maduro, provokasyonların sınırda askeri bir çatışma başlatarak 
dikkatleri ülke içine yapılan protestolardan uzaklaştırmayı amaçladığını 
sözlerine ekledi.
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Tunus’ta Gannuşi Meclis Başkanı seçildi

Tunus’ta Nahda Hareketi’nin lideri Raşid el Gannuşi, Tunus Meclis Başkanı 
seçildi.Yapılan oylamada Nahda Hareketi Partisi’nin adayı Raşid el-Gannuşi,  
217 üyeli Meclis’te 123 oy alarak salt çoğunluğu sağladı.

Öte yandan Tunus Meclisi’nde yapılan oylamada Demokratik Akım Partisi’nin 
adayı Gazi Şavaşi 45, Yaşasın Tunus Hareketi Partisi’nin adayı Mervan Felfal 
18, Özgür Anayasa Partisi’nin adayı Abir Musa ise 21 oy aldı.

Rusya ve Çin’i Birbirine Bağlayan Dev Doğalgaz Boru Hattı Devrede 

Dünyanın en büyük doğal gaz ihracatçısı konumundaki Rusya, 50 milyar euro 
ile bugüne kadarki en maliyetli boru hattı projesiyle, Çin’e 30 yıl boyunca 
yılda 38 milyar metreküp doğal gaz sevk edecek.

Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen açılış törenine telekonferansla bağlanan 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı ŞiCinping’in 
talimatıyla hattı devreye sokacak butona basıldı.
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