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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı
Kuzey Afrika ülkelerinden biri olan Libya; Mısır, Çad, Sudan, Nijer, Tunus ve 
Cezayir’le sınır komşusudur. Akdeniz’e sınırı bulunan ülke topraklarının büyük 
kısmı Sahra Çölü’nün bir parçasıdır. Nüfusun çoğunluğu başkent Trablus ve 
Bingazi’nin de kurulu olduğu kıyı şeridinde yaşamaktadır.

2019 rakamları itibariyle nüfusu 6,7 milyon olarak kayda geçen Libya’nın nüfus 
yoğunluğu topraklarının genişliği sebebiyle km2 başına 3,796 kişidir ve bu oran 
Libya’yı nüfus yoğunluğu en düşük ülkelerden biri yapmaktadır. Nüfus artış 
hızı %1,47 olan ülkede ortalama yaşam süresi kadınlarda 75,8, erkeklerde 
69,9, nüfusun genelinde ise 72,7‘dir. Ülkede en kalabalık şehirler Trablus (1,1 
milyon), Bingazi (650 bin) ve Misrata’dır (386 bin).5

2 https://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_132_1.asp
3 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.html
4 https://insamer.com/tr/libya_1658.html
5 https://www.worldometers.info/world-population/libya-population/
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Resmi Adı Libya Cumhuriyeti

Başkenti Trablus

Dili

Resmi dil ve en çok konuşulan dil Arapçadır. 
Nafusi ve Domari gibi yerel diller de az da olsa 
konuşulur ve yabancı diller arasında İngilizce 
ağırlıklı olarak konuşulur.

Dini
Resmi din İslam’dır. %96,6 Müslüman, %2,4 
Hristiyan, %1 Diğer2

Nüfus 6.777.452

Nüfusun Etnik Dağılımı %97 Arap ve Berberi, %3 Diğer3

Meryem SEZGİN1

ÜLKE RAPORU

Yüz Ölçümü 1,759,540 km2

Para Birimi Libya Dinarı

Yönetim Şekli Üniter geçici parlamenter demokrasi4

Hükûmet
Başkanlık Konseyi Başkanı ve Başbakan :
Fayez El-Sarrac
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Ülke Tarihi
Tarihi çok eski dönemlere dayanan Libya, Bizans’ın ve ondan sonra Hz. Osman 
devrindeki fethiyle birlikte İslam Devleti’nin hakimiyeti altında bulunmuştur. 
Onları takiben kısa dönemlerle çeşitli devletlerin bulunduğu Libya, 1551’de 
Osmanlı Devleti’nin bir parçası olmuştur. 1911’e gelindiğinde ise Kuzey Afrika 
topraklarına üşüşen Avrupa ülkelerinden İtalya, ülkeyi işgale fiilen başlamıştır. 
Çöl Aslanı Ömer Muhtar başta olmak üzere Libyalı mücahitler işgalcilere karşı 
savaşmış ve işgal alanını daraltmışsa da İtalyan işgali engellenememiştir.

II. Dünya Savaşı döneminde ise Libya toprakları İngiliz ve Fransızlar tarafından 
ele geçirilmeye başlanmış, ülkenin BM tarafından ilan edilen bağımsızlığı ise 
1951 yılında gerçekleşmiştir. İlerleyen yıllarda petrol yataklarının bulunmasıyla 
önem kazanan ülkenin tarihindeki dönüm noktası 1969 Devrimi’dir. O döneme 
dek krallık olan Libya’da Kral I. İdris’in Türkiye’de bulunduğu esnada Üsteğmen 
Muammer Kaddafi başkanlığındaki İhtilal Kumanda Konseyi’nce yapılan 
darbeyle cumhuriyet kurulmuştur. Arap milliyetçiliğine inanan Kaddafi, bazı 
ülkelerle birleşme denemeleri yaptıysa da başarılı olamamıştır. Kaddafi’nin 42 
yıl süren diktatörlüğü ise Arap Baharı’nın Libya’ya sıçramasıyla gerçekleşen 
2011 Devrimi’nde son bulmuş, Kaddafi linç edilerek öldürülmüştür. Devrimden 
bu yana Libya’da sular durulmamış, günümüzde ise iç savaş çıkmıştır.

Siyasi Yapısı
Libya’nın resmi adı Libya Cumhuriyeti’dir ve başkenti Trablus’tur. Ülke üniter 
yapılı parlamenter demokrasi ile yönetiliyorsa da eski Libya Devlet Başkanı 
Muammer Kaddafi sonrası dönemde ülkede hakimiyetini ilan eden farklı 
gruplar vardır. Libya’nın uluslararası zeminde tanınan başbakanı 2016’da 
göreve gelen Fayez El-Serrac’tır.

Libya’da egemenlik iddiasında bulunan iki ayrı hükumet vardır. Hükumetlerden 
biri BM destekli ve uluslararası zeminde tanınan Ulusal Mutabakat Hükumeti 
(UMH), diğeri ise General Halife Hafter Hükumeti’dir.

UMH’nin yasama organı 200 sandalyeli Genel Milli Kongre’dir (GMK). 
Başbakan ve GMK Başkanı GMK tarafından seçilir. Günümüzdeki Başbakan ve 
GMK Başkanı ise Fayez El-Serrac’tır. GMK üyeleri paralel oylamalı bir sistemle 
seçilir. Bu üyelerin 120’si 40 tek üyeli ve 29 çok üyeli seçim bölgelerinden 
çoğunluk oylamasıyla seçilir. Kalan 80’i ise 20 seçim bölgesinden parti listeli 
nispi temsil sistemi ile seçilir.6 GMK başkent Trablus’ta yer alır.

Halife Hafter Hükumeti’nin yasama organı ise Temsilciler Meclisi’dir. 
Temsilciler Meclisi, 2014 yılında yapılan seçimlerde Libya’nın resmi yasama 
organı olarak Trablus’ta kurulmuştur. Aynı yıl içerisinde Trablus’un kontrolü 
el değiştirip GMK kurulunca Tobruk’a taşınmıştır. Temsilciler Meclisi UMH ve 
GMK’nin meşruiyetini kabul etmemektedir. Aynı şekilde UMH de Temsilciler 
Meclisi’ni hükümsüz kabul etmektedir. Temsilciler Meclisi, UMH tarafından 
Türkiye ile imzalanan anlaşmaları reddetmiş, UMH Başbakanı Serrac ile içişleri 
ve Dışişleri Bakanları hakkında “vatana ihanet” suçlamasıyla soruşturma 
açılmasına karar vermiştir.7

Libya’da iki ayrı hükumetin faaliyet göstermesi, Kaddafi sonrası dönemde 
ortaya çıkan hakimiyet yarışının sonucudur. Kaddafi rejiminin indirilmesi, 
Milli Geçiş Konseyi (MGK) adındaki Bingazi merkezli bir siyasi grup tarafından 
organize edilmiştir. Bu konsey, 2011’de meydana gelen devrimden sonra 
2012’deki seçimlere kadar geçiş hükumeti görevini almıştır. Ülkenin altmış 
yıldan beri ilk özgür seçimi olan 2012 seçimlerinde ise MGK’nin yerine 
seçmenler tarafından seçilen Genel Milli Kongre (GMK) hükumete gelmiştir. 

Ekonomik Yapısı

Kaynak : Dünya Bankası 2019

Libya ekonomisi neredeyse tamamen petrol ve doğal gaz ihracatına 
bağımlıdır. Libya oldukça zengin hidrokarbon rezervlerine sahiptir. Ülkede 
bulunan kanıtlanmış petrol rezervleri 2018 sonunda 48 milyar varil kadardır 
ve bu rezervler Afrika’nın en büyük ve dünyanın 9. en büyük rezervleridir.

Petrol ve diğer hidrokarbonlardan elde edilen gelirler, 2014-2018 döneminde 
GSYİH’in %65’inden fazlasına, ihracat gelirlerinin %95’inden fazlasına ve 
bütçenin %96’sına tekabül etmiştir ve bu yüksek oranlar hala geçerliliğini 
korumaktadır. Bu bağlamda ekonomik çeşitliliğin sağlanması Libya 
ekonomisinin güçlendirilmesinde öncelik tanınması gereken bir problemdir.
Libya, petrol üretiminde karşılaşılabilecek -ve karşılaşılan- sıkıntılara ve 
petrol fiyatlarındaki değişikliklere karşı savunmasız bir konumdadır. Diğer 
sektörlerin geliştirilip GSYİH içindeki paylarının artırılması elzemdir.8

6 https://www.electionguide.org/countries/id/123/
7 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-50992489
8 https://www.afdb.org/en/countries/north-africa/libya/libya-economic-outlook
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GSYİH 52.076 milyar dolar

Kişi Başı GSYİH 7.683,751 dolar

GSYİH Büyüme Hızı %2,536

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı %1,04

Milli Gelir 53,008 milyar dolar

Kişi Başı Milli Gelir 16.090 dolar

Enflasyon %2,606

Resmi Döviz Kuru 1,398 Dinar = 1 USD

İşsizlik Oranı %18,626

Genç İşsizlik Oranı %50,904

İş Gücü 2.460.060
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Kaddafi,
Libya ekonomisinin hidrokarbonlara olan

ağır bağımlılığını dengelemek amacıyla tarım sektörünün geliştirilmesine 
önem vermiştir. Fakat Libya topraklarının sadece %5’i dönemsel tarıma 
müsaitken sadece %2’sinden azı kalıcı tarım için yeterli olacak kadar yağış 
almaktadır. Ayrıca Kaddafi döneminde Güney Libya topraklarının sahip olduğu 
zengin demir cevheri rezervlerinden de yabancı yatırımın ilgisizliği sebebiyle 
yararlanılamamıştır. 

Günümüzde ise Libya ekonomisi zor zamanlardan geçmektedir. Ülkenin karşı 
karşıya olduğu başlıca sorunlar; ekonomik faaliyetleri kısıtlayan ve gitgide 
daha da yoğunlaşan çatışmalar, ülkenin en önemli gelir kaynağı olan petrol 
sahalarının Hafter hükumeti tarafından UMH’ye karşı koz olarak kapatılmasının 
doğurduğu ekonomik kayıplar, kapatılmayan petrol sahalarından elde edilen 
gelirin azalan petrol fiyatları sebebiyle düşmesi ve COVID-19 pandemisinin 
oluşturduğu tehditlerdir.

Dünya Bankası’na göre Libya’nın 2020 GSYİH büyümesi -%19,4 olarak 
gerçekleşecek, 2021’de kaydedilecek %22,2’lik bir düzelmenin sonucunda 
yıllık %1,4 civarında dengeyi yakalayacaktır. Libya Dinarının değeri de siyasi 
belirsizlikler ve makroekonomik istikrarsızlıklar sebebiyle düşmeye devam 
etmektedir. Dinar, Ağustos 2020’de Ağustos 2018’e nispeten %1,1 oranında 
değer kaybetmiş ve resmi döviz kuru (dinar-dolar) 1.37 olmuştur.

Dış Ticaret

Kaynak : ITC Trademap

Libya’nın öne çıkan ihracat kalemleri mineral yakıtlar ve yağlar, inci ve değerli 
taşlar, demir-çelik, bakır ve organik kimyasallardır. Ana ihracat ortakları ise 
İtalya, Fransa, Çin, İspanya, Yunanistan’dır.

Kaynak: ITC Trademap

Libya’nın ana ithalat kalemleri mineral yakıtlar ve yağlar, elektrikli makineler, 
araçlar, mekanik teçhizat ve tütündür. Ana ithalat ortakları ise Türkiye, Çin, 
İtalya, Güney Kore ve Almanya’dır.

Kaynak : ITC Trademap
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Libya Dış Ticaret Verileri (bin $)

2017 2018 2019

İhracat 19.546,413 30.851,720 29.462,521

İthalat 9.491,521 13.488,703 15.054,794

Hacim 29.037,934 44.340,423 44.517,315

Denge 10.054,892 17.363,017 14.407,727

En Çok İhraç Edilen 5 Ürün (bin $)

Ürün 2018 2019

Toplam 30.851,720 29.462,521

Mineral yakıtlar, yağlar ve ürünleri 29.466,183 27.844,367

Doğal ya da kültüre edilmiş inciler, 
değerli taşlar ve metaller

811,219 1.198,074

Demir ve çelik 202,413 202,333

Bakır ve ürünleri 99,437 61,600

Organik kimyasallar 5,952 33,896

En Çok İthal Edilen 5 Ürün (bin $)

Ürün 2018 2019

Toplam 13.488,703 15.054,794

Mineral yakıtlar, mineral yağlar
ve ürünleri

2.253,492 2.040,643

Elektrikli makineler ve parçaları, 
ses kayıt cihazları ve televizyon

1.570,150 1.494,240

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

788,385 1.453,405

Makineler, mekanik teçhizat,
nükleer reaktörler vb. ve parçaları

752,878 1.078,782

Tütün ve mamul tütün ikameleri 357,668 461,779
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Türkiye-Libya İlişkileri
Türkiye-Libya ilişkileri, her iki devletin de Osmanlı Devleti’nin bir parçası 
olması münasebetiyle yüzyıllara dayanır. Gerek Libya Devleti ilk kurulduğunda 
gerekse de 2011 devrimini müteakiben ülkede ilk elçilik açan ülkelerden biri 
Türkiye’dir.9 Günümüzde Türkiye, Libya’daki iç savaşın önemli aktörlerinden 
biridir. UMH-Türkiye arasında imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakatı ile 
UMH’nin Türkiye’den askeri yardım talebi sonrasında çatışmalarda aktif rol 
alan Türk kuvvetleri dengelerin UMH lehine değişmesini sağlamıştır.10

Libya’daki İç Savaş ve Son Durum
2014’ten günümüze kadar Libya’daki iki hükumet arasında devam edegelen 
iç savaş 2019’la beraber birçok ülkenin kozlarını paylaştığı bir savaşa 
dönüşmüştür. UMH’yi destekleyen devletler Türkiye ve Katar iken Hafter’i 
destekleyen başlıca devletler ise Rusya, Mısır, BAE ve Fransa’dır. Bu devletler 
askeri veya finansal olarak savaşta yer almaktadırlar. Özellikle Türkiye’nin 
UMH desteği Hafter’in geri adım atmasında ve ateşkesin imzalanmasında 
önemli bir etken olmuştur.

Taraflar Ağustos 2020’de şartları arasında 2021’de gerçekleştirilecek bir 
seçimin de bulunduğu bir ateşkes ilan etmişler ve heyetler Kahire’de seçim 
sürecine yönelik görüşmeler gerçekleştirmişlerdir.
BM’nin de aktif rol aldığı çözüm sürecinde
sonraki adım, Tunus’ta tarafların temsi-
lcileri ve yerel liderler dahil olmak
üzere 75 temsilcinin katıldığı
müzakereler olmuştur.

Libya Siyasi Diyalog Forumu olarak adlandırılan bu forumda alınan en güncel 
karar, seçimlerin 21 Aralık 2021’de gerçekleştirilmesidir.11

Ülkede İslamiyet
Hz. Osman devrindeki fethiyle İslam’la tanışan Libya, Berberi kabilelerin İslam’ı 
kabulünden günümüze kadar Batılı işgaller haricinde hep bir İslam ülkesi 
olmuştur. Libya nüfusunun neredeyse tamamı Müslümandır ve tarikatların 
halk içinde önemli bir yeri vardır. Özellikle Senusi tarikatı İtalyan işgaline karşı 
direnişiyle bilinir.12

COVID-19
DSÖ’ye göre ilk COVID-19 vakasının Mart’ta görüldüğü Libya, iç savaşta olması 
sebebiyle salgından oldukça zarar görmüştür. Yaşanmakta olan ekonomik 
çöküşün üzerine salgının ekonomik etkilerinin eklenmesi ile çatışmalarda 
bombalanan hastanelerdeki karantina ve tedavi hizmetlerinin aksaması, daha 
hafif atlatılabilecek olan salgının zararının büyük olmasına sebep olmuştur.13 
DSÖ verilerine göre 17 Kasım itibariyle Libya’daki COVID-19 vakaları 74.324’e, 
ölü sayısı ise 1025’e ulaşmıştır.

9 http://www.mfa.gov.tr/turkiye-libya-siyasi-iliskileri.tr.mfa
10 https://insamer.com/tr/libyada-dengeler-degisiyor-mu_2880.html
11 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54935752
12 https://insamer.com/tr/libya_1658.html
13 https://www.icrc.org/en/document/libya-covid-19-and-conflict-collide-libya-

deepening-humanitarian-crisis

Kaynakça
1) https://data.worldbank.org/country/LY
2) https://fanack.com/libya/governance-and-politcs-of-libya/
3) https://www.britannica.com/place/Libya
4) https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54598977
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Geçmişten günümüze baktığımız zaman, Müslüman coğrafyaların devlet 
yönetiminde de, kişisel işlerinde de en büyük zaaflarının plan ve program 
dâhilinde işlerini yürütememeleri olmuştur. Selçuklu’nun ve Osmanlı’nın 
yükseliş devirlerini bir kenara bırakacak olursak, 1000 yıldan beri süregelen 
eksiğimizdir aslında bu durum. Rahmetli cennetmekân Erbakan hocamız, 
“Her taşın altında bir Yahudi/Siyonist yoktur. Ama Yahudi/Siyonist de hiçbir 
taşın altını boş bırakmaz.” derdi.

1 Selçuk Üniversitesi - İngiliz Dili ve Edebiyatı 

Şimdi, yazının başlığı İsrail – Arap ilişkileri, biz gittik planlama ve koordinasyona. 
“Ne alaka?” dediğinizi duyar gibiyim. 

Durum şöyle, İsrail’in bugünkü konumunu, yapmak istediklerini ve geçmişini 
irdelediğimiz zaman aslında bu virüs yapının bugünkü hale gelme planını 
100 yıl hatta ve hatta 3500 yıl evvelinden yaptığını görebiliriz. A, B ve C 
planlamalarının belirli periyotlarda yapıldığı, revize edildiği, geliştirildiği 
veya iptal edildiği bir yapıdan bahsediyoruz. Biz Müslümanlar olarak yarının 
planlamasını dahi yapamadığımız bu çağda, aslında İsrail’in kendisi için

kurmak istediği dünya için yaptığı planlamalar dâhilinde yaşıyoruz, yaşamaya 
devam ediyoruz. El Hâk, elbette ki Rabbimizin de (c.c.) bir planı vardır. Ancak, 
“Deveni bağla, öyle tevekkül et!” hadisi mucibince2, hiçbir şey yapmadan 
bekleyip,  “Allah’ın da (c.c.) bir planı var!”diye caka satmak (!) da biz 
Müslümanlara yakışmaz. “8 milyonluk İsrail için 1,5 milyar Müslüman Ebabil
bekliyorsa, Ebabiller İsrail’i değil bizi taşlar!” derdi Erbakan hocamız. 

Şimdi gelelim asıl mevzumuza…

2 Tirmizi, Kıyamet, 60
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ARAP YARIMADASINDA OLASI YENİ NESİL İHANET:

NORMALLEŞME PLANI
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İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail devleti kurulduğunun(!) ilan 
edilmesinden sonra, 1948’den 1973’e kadar çıkan Arap–İsrail savaşları 
akabinde 1973’ten bu yana İsrail, Arap dünyası ile anlaşma masasına oturmak 
istiyordu. Nitekim bunun ilk meyvesini 1979’da Mısır ile yapılan anlaşma ile 
elde ettiler. Akabinde de 1994’te Ürdün ile anlaşma imzalandı. Mısır, Ürdün ve 
Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) sonra, Bahreyn’inde 2020’nin 11 Eylül’ünde 
İsrail ile resmi ilişkiler kurmaya başlayacaklarını ilan etmesi, Körfez ülkeleri 
başta olmak üzere Arap ülkelerinin –ABD gözetiminde– İsrail ile normalleşme 
için somut ve hızlı adımlar atacağı öngörülüyor. 

Tabi burada soru işareti olan bir diğer konu da, Mısır ve Ürdün’ün İsrail ile 
sınırı var, tamam. Ancak sınırı olmayan diğer ülkeler neden İsrail ile “Barış 
Anlaşması” yapmak/yapabilmek için adeta yarışıyorlar, sıraya giriyorlar?

Buradaki temel görüş ise şu: Artık ABD’nin eski başkanı diyebileceğimiz Trump 
ile ABD’nin Orta Doğu politikası üzerinde ciddi bir etkisi görülüyordu. Burada 
Trump’ın attığı bütün adımların İsrail lehine olduğu gibi gözükse de, aslında 
Netenyahu’yu korumak ya da onun yaptıklarına kılıf bulabilmek için atılmış 
adımlar olduğu konuşuluyordu. Trump’ın dünya üzerindeki en temel etkisi ise, 
kuşkusuz Milliyetçilik ve aşırı sert siyasi üslup idi. Burada tehditvari yapılan 
ikili görüşmeler neticesinde Arap Ülkelerinin bu “Normalleşme Planı”na dâhil 
oldukları söylenmekte. Bu önerme ne kadar doğru, bunu Biden’in ABD’si ile 
göreceğiz. Ancak, yukarıda da belirttiğimiz üzere, A–B–C planlaması olan bir 
yapı için konuşuyoruz. Dolayısıyla, Biden’in Amerika’sı Trump’ın çizdiği yol 
haritasını takip etmek istemese bile, pekâlâ başka bir planlama içerisinde 
olacakları aşikârdır.

Normalleşme süreci biraz daha detaylı incelendiği zaman, Körfez ülkeleri ile 
İsrail arasında on yıllardır süregeldiği duyurulmuş olan görüşmeleri ya da 

İsrail ile Körfez ülkeleri arasında gerçekleşen ama gizli kalması için çaba sarf 
ettiği temasları ve bu temasların ardından elde ettiği siyasi zaferleri temsil 
ettiği söylenebilir.

Buna karşılık Filistin yönetimi, Körfez ülkeleri ile İsrail arasındaki süregelen bu 
görüşmeleri kınadığına dair hazırladığı karar taslağını Arap Birliği’ne sunmak 
için çaba sarf etse de, bu kınama kararı taslağına Arap ülkelerinden gereken 
desteği alamadı. Bu da aslında Filistin meselesinin Arap dünyası açısından 
öncelik göstermediğinin göstergesidir.

Son süreçte ise, BAE’nin 13 Ağustos’ta İsrail ile normalleşme kararı almasının 
ardından Mısır ve Ürdün gibi Umman, Bahreyn ve diğer bazı Arap ülkeleri bu 
duruma hemen destek verdi. Gözlemciler ise, başta Körfez olmak üzere, daha 
fazla Arap ülkesinin normalleşme sürecine katılacağını öne sürüyor. Buna 
karşılık, BAE’nin bu kararını Mısır ve bazı diğer ülkelerin de Bahreyn’in İsrail ile 
normalleşme kararını desteklemede acele ederken; Türkiye, Filistin yönetimi 
ve Hamas Bahreyn kararına sert eleştirilerde bulundular. İran ise Bahreyn 
hükümetinin kararının dünyadaki ezilen Filistin halkının, Müslümanların ve 
özgür halkların patlamasına ve öfkelerinin artmasına yol açacağı konusunda 
uyardı.3

Peki, son süreçte İsrail ile normalleşme sürecinin kıvılcımı niteliğinde olan 
BAE’nin normalleşme kararı neden şimdi alındı? Bununla ilgili temel öngörü, 
özellikle Körfez ülkelerinin Amerika’nın desteğini almaya çaba göstermesidir. 
Dolayısıyla, Amerika’nın hoşuna gidecek tüm hareketleri yapmak ya da 
destek vermek veya en azından yapanlara ses çıkarmamak.4

Tabi bu söylediklerimizin hepsi Trump dönemi Amerika’sı için geçerli idi. 
Zira Trump döneminde çok daha sert bir üslupla yönetilen Amerika, Biden 
döneminde daha çözümcül adımlarla yola devam edeceği düşünülüyor. 
Özellikle seçim döneminde Biden’ın Ortadoğu, İran ve Filistin ile ilgili yapmış 
olduğu açıklamalar da bunun temel işareti olarak düşünülüyor. Dolayısıyla, 
İsrail’in son süreçteki normalleşme çalışmalarını işin aslı 2 aşamada 
inceleyebiliriz: Trump öncesi ve sonrası.

Olaya bir de İsrail cephesinden bakılacak olursa, İsrail özellikle Arap Baharı 
ayaklanmalarından sonra, on yıllardır ilişkileri devam eden ülkelere nazire 
yaparcasına Arap yarımadasında yeni çözümcül ortaklıklar arayışına 
girdi. Özellikle Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn üçgeninde yapılan veya 
yapılmaya çalışılan, Umman ve Sudan’ın ise sürece dâhil edilmeye çalışıldığı 
mutabakatlar bunun açık bir göstergesi. Bu tutumun temelinde ise, 
çevresindeki Arap ülkelerinin demokratikleşme süreçleriyle aktif düşmanlara 
dönüşebileceğini düşünen İsrail, bölgede ortak çıkarlara sahip olduğu ve 
ABD’yle daha iyi ilişkiler vadedebileceği Arap ülkeleriyle ilişkilerini ilerleterek, 
kendi etrafında Türkiye ve İran’a alternatif bir eksen oluşturma çabasına 
girişmesi olarak düşünülebilir. Bahreyn ile ABD birbirine uzun vadeli stratejik 
bir ortaklıkla bağlı. Hepsinden öte, İsrail’in bölgedeki bir diğer Müslüman 
Arap ülke tarafından tanınmaya başlanması veya yeni çıkar ortaklıklarına 
adım atılması Netenyahu açısından bir küçük zafer niteliğinde olduğu da 
söylenebilir.

3 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israille-normallesme-kervanina-baska-ulkeler-
de-katilacak-mi/1975093

4 https://fikirturu.com/jeo-strateji/bae-israil-normallesmesi-neden-cok-normal/
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Aslında, İsrail–Körfez temasları, İran’ın bazı Körfez ve Arap ülkeleri ile İsrail’e 
yönelik artan tehditleriyle mücadele veya “Yüzyılın Anlaşması” olarak 
isimlendirilen ABD’nin sözde barış planı görüşmeleri temelinde genellikle 
ABD gözetiminde kapalı kapılar ardında başladı. Sözde barış planı, Filistin 
tarafından reddedilmesine rağmen, İsrail’in yanı sıra BAE, Bahreyn, Umman, 
Katar, Mısır, Fas gibi bazı Arap ülkeleri tarafından onaylandı.

Bununla birlikte ABD, 2017’de İran’ın bölgedeki etkinliğine karşı “Arap NATO’su” 
olarak adlandırılan “Stratejik Orta Doğu Paktı” kurulması çalışmalarına 
başladı. Washington öncülüğündeki bu girişimde 6 Körfez ülkesinin yanı sıra 
Fas, Ürdün ve İsrail de bulunmakta. Bu Paktın kurulma çalışmaları ile ilgili 
olarak o dönemde bazı uzmanlar, stratejik paktın hedefleri arasında; Körfez 
bölgesindeki koalisyon ülkelerin siyasi, ekonomik ve güvenlik yapısına İsrail 
ve Fas’ın entegrasyonu olduğunu ifade etmişlerdi.

Bunun yanında bu yakınlaşmadaki en önemli adım, İsrail’le daha fazla 
resmi temas kurmaktı. Ki Bahreyn’in, ABD Başkanı Donald Trump “Yüzyılın 
Anlaşması”nı 28 Ocak 2020’de açıklamadan önce “Yüzyılın Anlaşması”nın 
ekonomik açıdan görüşülmesi üzerine tertip ettiği Haziran 2019’daki Manama 
çalıştayı da bunun en güzel örneklerinden biriydi.5

Bütün yukarıda yazılanlar alt alta toplandığı zaman, atladığımız tek bir 
nokta var aslında. O da, ilk başta üstünden geçerek söylediğimiz İsrail’in bu 
planlamaları yeni yapmadığı.

İşin aslı, bu normalleşme çabasının ilk kıvılcımı ya da başka bir deyişle “Barış 
karşılığı normalleşme” yeni bir fikir değil; 2002 yılında İsrail’in Batı Şeria’yı 
yeniden işgal edip, Arafat’ı kuşatma altına aldığı dönemde ortaya atılmıştı. 
Fikrin orijinalinde, bağımsız ve yaşayabilir bir Filistin Devleti kurulduktan 
ve İsrail işgal ettiği topraklardan çekildikten sonra, İsrail ve Arap ülkeleri 
ilişkilerinin normalleşmesi öngörülüyordu, tersi ya da Filistin sorununda hiçbir 
ilerleme olmama pahasına değil.6

Sonuç olarak, İsrail ile normalleşme süreci, Türkiye olarak bize çok abes 
geliyor olabilir. En basit tabiriyle, İsrail’in Kudüs’ü tamamen zapt etmesi 
manasına gelen bu durum, normal şartlar altında bir “İman Meselesi”. Ancak 
malum olduğu üzere Arapların bu konu ile ilgili düşünceleri bizden tamamen 
farklı, maalesef. ABD ile ilişkileri iyi seviyeye getirebilmek için her şeyi 
yapabileceklerini pekâlâ çok yakın geçmişte defalarca gördük. Dolayısıyla, 
Arap ülkelerinin başında bu “İşbirlikçi yöneticiler” olduğu sürece bu ve benzeri 
meseleleri, “İman Meselesi” olsa dahi, daha çokça görecek gibiyiz maalesef.

Peki, biz ne yapmalıyız? Yazının başında yazdıklarımız da bunun cevabı 
aslında. Bir planlama dâhilinde gitmezsek, bu ve benzeri “Taht Oyunları” ile 
daha çok uğraşacak gibiyiz. Elbette Rabbimizin de (c.c.) bir planı var. Ancak 
Rabbimiz (c.c.) aynı zamanda hem Rahman hem de Rahim. Dolayısıyla, 
üzerimize düşeni yapmadığımız sürece biz Filistin’imiz için, Kudüs’ümüz 
için, Ümmet için, mazlum ve mağdur ve yoksun ve yoksul coğrafyalar için –
maalesef– daha çok ağlarız.

Vesselam...

5 https://www.perspektif.online/israil-ve-bae-arasindaki-normallesme-neden-
simdi/

6 https://fikirturu.com/jeo-strateji/bae-israil-normallesmesi-neden-cok-normal/

9



2020

Son ABD seçiminden sonra görüldü ki demokrasinin en önemli yapıtaşı olan 
seçimler, artık herhangi bir gelişim endeksiyle orantılanamayacak şekilde 
her ülkede tartışma konusu oluyor. Seçim güvenliği, katılım yüzdeleri, oyların 
sayımı gibi hususlar pek çok farklı kıtadaki ülkede benzerlikler taşıyor.

Afrika’daki seçimlere yönelik eleştirilerin genellikle iktidarların görevde 
kalma açısından baskı oluşturma, hür iradeyi engelleme ve bazen bazı 
ülkelerde hile yapma iddiasına kadar gittiği görülüyor. Bazı seçimlerin 
yüzde doksanın üzerinde oranla görevdeki yönetim lehine sonuçlanması 
da bu eleştirilerin yoğunlaşmasına neden oluyor. Bu durum uzun süredir 
alışılan ve sistemleşen bir yönelime doğru giderken, genellikle seçimlerin 
yapılmasından önce kargaşa, seçimlere itirazlar, iktidarın seçimi kazandığını 
açıklaması ve sonrasında protestolar olarak izleniyor. Mevcut yönetimler 
açısından protestolar ve eleştirilerden kurtulmanın en kolay yolu ise, hile ve 
benzeri iddiaların sömürge kaynaklı kurumlar tarafından oluşturulduğunu 
açıklamak oluyor.

1 UGSAM Afrika Araştırmaları Direktörü

Sosyoekonomik şartlar incelendiğinde, protestoların kısa süreli devam 
etmesi ve ardından durulması, halkın çoğu zaman günlük hayatı ile uğraşması 
gerekliliği ile açıklanabilir. Başkanın kim seçildiği veya kabinenin kimlerden 
oluştuğu çoğu zaman halkın hayatına doğrudan etki etmediğinden dolayı 
Afrika’daki bazı ülkelerde mevcut iktidarların iç politikada sorun yaşamadan 
devamı sağlanıyor.

Bir diğer yandan, yönetimin tüm kurumsal organlarını kendi elitine göre 
dizayn eden ve bazıları darbeyle iktidara gelmiş liderler, seçimi bürokrasinin 
değişme ihtimali olarak yorumlatıp elitler üzerinde de ayrı bir baskı 
oluşturuyor. Bu sebepledir ki herhangi bir Afrika ülkesinde bürokrasinin 
herhangi bir katmanında görev yapan bir bürokrat, aslında devletin değil 
hükümetin temsilcisi olarak algılanmaktadır.

Batı Afrika ülkesi olan Fildişi Sahili’nde seçimler 31 Ekim’de yapıldı. 2010 
yılından beri görevde olan Başkan Alassane Ouattara, daha önce IMF, 
BCEAO gibi kurumlarda görev almış ve 1990-1993 yılları arasında ülkesinde 
başbakanlık yapmış bir siyasi figür. 2005 yılında yapılması gereken seçimlerin 
tam beş yıl ertelenmesi sonucunda 2010’da yapılmasıyla, Ouattara’nın 
karşısındaki aday Gbagbo’nun seçimi kazandığını açıklaması ve sonrasında 
siyasi kargaşanın başlaması şeklinde bir süreç izlenmişti. Afrika Birliği’nin 
Güney Afrika Cumhuriyeti eski başkanı Mbeki’yi bölgeye göndermesi, BM’nin 
Ouattara’yı kazanan ilan etmesini izleyen süreçte ülke iç savaşa sürüklenmişti. 
Duekoue ve Blolequin’de olan ölümlerden sonra Fransız kuvvetleri Fildişi 
Sahili’ne girerek Gbagbo’nun gücünü kırmıştı.
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2020 seçimleri yine siyasi tartışmalara sebep oldu. Muhalefet, Ouattara’nın 
görev süresinin uzatılamayacağı ve bu dönemde aday olamayacağı tezi 
üzerinden seçimleri boykot etti. Ouattara, yüzde elli dörtlük katılım oranı 
ve oyların yüzde doksan dördü (ilk sonuçlarda yüzde doksan doksuzdu) ile 
yeniden seçildi. Ülkedeki seçim merkezlerinin yüzde yirmi üçü tehdit ve 
saldırılardan dolayı açılamadı. Mevcut yönetim ise bu sayıların gerçekleri 
yansıtmadığını açıkladı. 7 Kasım’da da muhalefet liderlerinden Pascal Affi 
Nguessan gözaltına alındı. 

Medyanın yanıltıcı yansıtmaları ve kontrol edenler tarafından yönlendirilmesi 
bu tip seçimlerde her zaman ihtimal dahilindedir. Ancak az sonra 
değineceğimiz Tanzanya seçimlerinin benzerliği, tüm bu süreçleri medya 
abartmasından çıkarmaktadır. Bunun asıl sebebi protestoların yalnızca 
barışçıl bir şekilde demokratik hak kullanımı şeklinde olmaması, hangi tarafı 
savunursa savunsun insanların hayatlarını kaybetmeleridir.

Tanzanya seçimleri de 30 Ekim’de yapıldı. Benzer şekilde muhalefet bu 
seçimlerde de boykota gitti. Seçimlerdeki hile iddialarının gölgesinde mevcut 
lider Magufuli yüzde seksen dört oranıyla yeniden başkan seçildi. Seçimden 
sonra bazı bölgelerde karışıklıklar meydana gelirken, yüzde on üç oy alan 

Tundu Lissu, hayatının tehlikede olduğunu açıklayarak Alman elçiliğine 
sığındı. Elçilikten yaptığı açıklamada seçimden sonraki hafta boyunca Alman, 
Belçikalı ve Amerikan diplomatların Tanzanya hükümeti ile kendisinin güvenli 
bir şekilde ülkeden çıkması için toplantılar yaptıklarını ifade etti.

Bu seçim ortamı, kimin hangi görünüşü savunduğunun bir önemi olmaksızın, 
yeni gerginlikler üretebilecek bir süreç oluşturuyor. Magufuli veya Ouattara’nın 
elbette ülkeleri için büyük işler yaptığını söylemek mümkün. İki liderin daha 
güçlü Tanzanya ve Fildişi Sahili için çalışmaları zaten olması gereken tutum. 
Ancak tartışmayı liderler üzerinden değil, sistemler üzerinden götürmek 
gerektiği açık şekilde ortada. Devam eden bu benzer süreçlerin, ileride 
yapılacak seçim için bile şimdiden gergin bir ortam oluşturması muhtemel 
gözükmekte. Yarın isimler değiştiğinde tartışmaların yönü ve sebepleri aynı 
kalıyorsa, sorunların kronik hale gelmeye başladığı söylenebilir.

Kasım ayında yapılacak Burkina Faso ile Aralık ayında yapılacak olan Orta 
Afrika Cumhuriyeti, Gana ve Nijer seçimleri benzer tartışmalara sebep olup 
olmayacağını göreceğiz. Şimdiden tartışılan ve gündeme gelen bir diğer 
seçim ise Uganda’da 14 Ocak’ta yapılacak olan başkanlık seçimi.

Uganda seçimlerinin yaklaşık bir yıldır konuşulmasının sebebi sahne ismi 
Bobi Wine olan, Robert Kyagulanyi Ssentamu’nun başkanlık adaylığı oldu. 
Ssentamu yerel siyasette başlayarak ülke çapında üne kavuşan bir siyasetçi 
ve şarkıcı. Bugüne kadar pek çok kez gözaltına alınan genç siyasetçi, 
zorluklara ve baskılara rağmen adaylık iddiasından vazgeçmedi. Darp edilen 
Ssentamu için, mevcut başkan Museveni’nin yaptığı yorum tartışmaları iyice 
alevlendirdi:

“Parlamento üyesi dövülmüş diye geldiler. Onlara ‘Nasıl dövüldüğüne bir 
bakayım’ dedim. İncelediğimde uygun ve doğru şekilde dövüldüğünü 
gördüm.”2

2 https://www.youtube.com/watch?v=jopAMsowjyo&ab_channel=NEWSUPDATESNOW
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Bobi Wine, ülkedeki gençlerin enerjisini yanına alarak sisteme yönelik 
eleştiriler yapmaya devam etmektedir. 2018 yılında tedavi amacıyla gittiği 
ABD seyahatinde temsilciler meclisi üyesi Bradley Sherman ve ABD’de 
yaşayan Ugandalılarla görüşen ve sonra ülkesine dönen Wine, seçime kısa bir 
süre kala mitinglerine devam etmektedir.

Faaliyetlerinin, toplantılarının baskı altında olduğunu birden çok kez açıklayan 
Wine, ekibinden başka kimsenin haberi olmamasına rağmen etkinlik saatinde 
Uganda polisinin toplandıkları mekânı basarak orada bulunanları gözaltına 
almalarını akıl olmaz olarak değerlendirmektedir. Bobi Wine konu ile ilgili 
olarak, “Şok olmuştuk. Toplantı ve konuşmacılar hakkında açıklamadığımız 
her şeyi biliyorlardı.” açıklamasını yapmıştır (Parkinson, Bariyo, & Chin, 2019). 

Başkanlık adaylarının belirlendiği adaylık günü (Nomantion Day), Wine 
adaylığının kabul edilmesinin ardından tekrar gözaltına alınmıştır. Destekçileri 
ile güvenlik güçleri arasında kargaşa çıkmış ve şimdiden 2021 seçimlerinin 
genel atmosferinin nasıl olacağı anlaşılmıştır. Başkan Museveni ve Wine 
dışında yarışacak adaylardan bir diğeri de Demokratik Değişim Forum (Forum 
for Democratic Change) adayı Patrick Amuriat. Amuriat da Wine gibi aday 
belirleme gününden önce parti merkezinde gözaltına alınmıştı (Etukuri, 2020).

17 Kasım günü kırsal bölgelerde yaptığı seçim çalışmaları sırasında Amuriat 
tekrar gözaltına alındı (Amuriat arrested in Kitgum, 2020). 14 Ocak günü 
yapılacak seçimlerin bu gergin atmosferde yapılması ve Museveni’nin 
koltuğunu koruması bekleniyor. Yine de Ssentamu’nun estirdiği rüzgar onu 
en önemli muhalefet kaynağı yapacaktır. 

Üç farklı ülkedeki seçimin yöntem ve biçim olarak benzerlikleri görülmektedir.   

Pek çok ülkede darbelerle yönetime gelmiş liderleri demokratik sahaya 
çekmeye çalışan kamuoyu, diğer yandan demokratik yöntemlerin dozunu 
istedikleri gibi ayarlamaya çalışan siyasilerle de mücadele etmek zorundadır.  
Kimin hangi seçimi yüzde kaç oy oranı ile kazanacağından çok, sisteme 
yönelik eleştirileri ciddiye alıp sistem açıklarını kapatmak halk iradesinin 
daha net şekilde ortaya konmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda ilerleyen 
dönemlerdeki seçimler de ilgililer tarafından takip edilmeli ve varsa eksik 
yanları analiz edilmelidir. ABD seçimlerine odaklanıldığı kadar başka ülkelerin 
seçimleri de dikkate alınmalı ve yalnızca belli bir ülkenin seçilmesi halinde 
Türkiye’ye dair politikası ne olur diye düşünmenin yanında, genele yayılan ve 
her ülkeye özel aday analizinin yapılması gerekmektedir. Bu yol, diplomasinin 
çarklarının daha hızlı döndürülmesi yönünden önem taşımaktadır. Uganda’da 
veya Ekvador’da yapılan bir seçim, güncel politikaları etkileme yönünden 
eşit ağırlıkta olmasa bile, diplomasinin güçlendirilmesi ve yumuşak gücün 
yönetilmesi açısından birbirine denktir.
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Türkiye-Fransa ilişkileri, köklü bir tarihsel zemine oturan ve güçlü ekonomik, 
kültürel ve siyasal bağlarla donatılmış kapsamlı ilişkilerdir. Temelleri Osmanlı 
döneminde kurulan diplomatik, ekonomik ve kültürel münasebetlere dayalı 
olan Türk-Fransız ilişkileri, 1923 yılında laik ve modern Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulması ve Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki bu yeni devletin, başta 
kültür olmak üzere birçok alanda Fransa’yı kendisine “model ülke” olarak 
seçmesiyle daha da üst seviyeye taşınmıştır. Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında Sovyet tehdidi nedeniyle Batı ile askeri, siyasi ve ekonomik 
entegrasyonunu geliştirmesi, Türkiye-Fransa ilişkilerini de olumlu anlamda 
etkilemiştir. Her ne kadar, yıllar içerisinde Türk Dış Politikası’nda Amerika 
Birleşik Devletleri yönelimi ağır basmaya başlasa da, Fransa’nın Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkında her zaman özel bir yeri olmuştur. İki 
ülkenin, yıllar içerisinde kurulmuş çok sağlam siyasi, ekonomik, kültürel ve 
diplomatik ilişkileri bulunmaktadır. Her iki ülke de, uzun yıllardır Batı askeri 
örgütlenmesi olan NATO’nun ve Avrupa Konseyi’nin üyesi olan müttefiklerdir. 
1 Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler

Ayrıca Türkiye, Fransa’nın Almanya ile beraber lideri olduğu Avrupa Birliği’ne 
tam üyelik için 2005 yılından beri müzakerelere devam etmektedir. 
Dolayısıyla, ikili ilişkiler dışında bu ülkeleri birleştiren bir diğer önemli unsur da 
Batı bloğu içerisinde yer almalarıdır. Buna karşın, ikili ilişkiler hiçbir zaman tam 
anlamıyla sorunsuz olmamıştır. Bu bağlamda son yıllarda, çeşitli sebeplerle 
Türkiye-Fransa ilişkilerinde daha önce hiç görülmedik ölçüde ciddi gerilimler 
yaşanmış; özellikle Nicolas Sarkozy’nin Cumhurbaşkanlığı döneminde (2007-
2012), yaşanan bu gerilimler, önceki dönemlerde yaşanan sorunları da 
aşarak, toplumlararası ilişkileri bozmaya başlamıştır.

Son dönemlerde Libya ve Doğu Akdeniz üzerinden tansiyon iyice yükselmiş 
olsa da Türkiye-Fransa ilişkilerinde gerginlikler yeni değil. İkili ilişkiler, 
partilerden, liderlerden ve hükümetlerden bağımsız olarak 2000’li yılların 
başından beri olumsuz seyredilmektedir. Zira iki ülke arasında sürekliliği olan 
sorunlar var. Bunlardan ilk sırada gelen, Fransa tarafından Ermeni soykırım 
iddialarının tanınması ve ardından inkârının yasaklanması girişimleriolmuştur. 
Bu konunun gündeme gelmesi bile gerginliği arttırabiliyor üstelik bu eski 
meseleler çözülmeden yeni gerginlik alanları da ortaya çıkmıştır. Fransa’nın 
önemsediği ve her gündeme geldiğinde ikili ilişkilerde kırılmalar yaratan 
bu konu, 2017’den beri Fransa Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron 
döneminde de gündemdeki yerini koruyor. Macron seçim kampanyasında 
verdiği sözü 2019’da gerçekleştirerek 24 Nisan’ı Fransa’da “Ermeni 
Soykırımını Anma Günü” ilan etti, buna karşılık Türkiye de hem Ruanda’da 
yaşanan soykırımdan Fransa’yı sorumlu tuttu, hem de Fransa’yı Cezayir’de 
“katliam ve soykırım yapmakla” suçladı.
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Temel Anlaşmazlık Konuları :
Ermeni Soykırım İddiaları
Fransa, ilk kez 1998 yılında Ulusal Meclisi’nde 1915 Olayları’nı soykırım 
olarak tanımlamıştır. 2001 yılında, bu tanımlama Meclis’ten geçen bir yasa 
ile hukuki bir nitelik de kazanmıştır. Bu yasanın ardından, Fransa’nın birçok 
şehrine “Ermeni Soykırımı” anıtları dikilmiştir. 2006 yılındaysa, bir dönem 
düşünce özgürlüğünün anavatanı olarak gösterilen Fransa, halen tartışmalı ve 
uluslararası hukukta bir karşılığı olmayan bu konunun inkârını suç sayan çok 
ilginç yeni bir yasa çıkarmıştır (İnkâr Yasası). Tartışmalı 1915 Olayları’nı adeta 
Holokost’la eşitlemeye çalışan bu yasa, Türkiye’nin de baskılarıyla Fransız 
Senatosu’nca durdurulmuştur. Ancak yasa 2011 yılında tekrar gündeme 
gelmiş ve bu defa Ulusal Meclis’ten olduğu gibi Fransız Senatosu’ndan 
da geçmiştir. Lakin Fransız Anayasa Konseyi’nce yasanın anayasanın 34. 
maddesi ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 11. maddesiyle ters düştüğü 
gerekçesiyle 2012 yılında iptal edilmesi, ikili ilişkilerde yaşanabilecek büyük 
bir felaketi engellemiştir. Anayasa Konseyi’nin 2016 yılı Ocak ayı başlarında 
aldığı bir karar ise, bu konuda Fransa’nın daha dengeli bir pozisyona gelmeye 
çalıştığının bir göstergesi olarak okunabilir. Anayasa Konseyi’nin 2016 yılı 
Ocak ayı başlarında aldığı bir karar ise, bu konuda Fransa’nın daha dengeli 
bir pozisyona gelmeye çalıştığının bir göstergesi olarak okunabilir. Nitekim bu 
dava sonucunda, 1915 Olayları’nı “soykırım” olarak tanımlayan yasanın iptali 
için sunulan görüşleri reddeden Fransa Anayasa Konseyi, bununla birlikte 
ilk kez Ermeni iddialarıyla Yahudi soykırımı (Holokost) arasındaki farklılıklara 
dikkat çekerek, iki tarihsel olayın aynı bağlamda değerlendirilemeyeceğini 
karara bağlamıştır. Dorothée Schmid’e göre de, hâlihazırda ikili ilişkilerdeki en 
önemli sorun Ermeni meselesidir ancak 1915 Olayları’nın 100. yıldönümünün 
atlatıldığı düşünülürse, bu konunun zamanla uluslararası siyasette ve 
ikili ilişkilerdeki ağırlığının azalabileceği umulabilir. Bu noktada, Türkiye 

kamuoyunda oluşan tepkilerin temel sebebi; Fransa’nın 1915 Olayları’nda 
kayba uğrayan diğer Anadolu halklarını görmezden gelmesi ve 1915 Olayları 
için gösterdiği duyarlılığı, 1992 yılında Hocalı’da Ermenilerin soykırımına 
uğrayan Azerbaycan halkı gibi Türk soylu halklara göstermemesidir. 
Bu nedenle, Fransa, Türkiye’de “Ermeni yanlısı” olarak algılanmaktadır. 
Türkiye’nin Ermenistan’la ilişkileri düzeltmek adına yaptığı tüm çabalar da 
Fransa tarafından adeta yok sayılmaktadır. Dahası, tartışmalı bu siyasi olay 
hakkında bazı Fransız ve Avrupalı siyasetçi ve akademisyenlerin tarihsel 
kanıtlara dayanmadan ideolojik motifli yorumlar yapmaları, Maxime Gauin 
gibi ciddi Fransız tarihçileri de rahatsız etmektedir.

Kürt Meselesi
İki ülke arasındaki başka bir gerginlik konusu da, Kürtler üzerinden yapılan 
tartışmalar. 1980’lerde, PKK eylemlerine başladıktan sonra, siyasi nedenlerle 
Türkiye’den Fransa’ya azımsanmayacak sayıda Kürt nüfus iltica etti ve siyasal 
anlamda örgütlendi. Zamanla Kürt meselesi ve Türkiye’de insan hakları 
ihlallerini sürekli gündemde tutan siyasal bir platform oluştu. Fransa’nın o 
dönemdeki Cumhurbaşkanı François Mitterand (1981- 1995)’nın eşi Danielle 
Mitterand da bu konuyu sahiplendi. İşte bundan sonra da iki ülke ilişkilerinde, 
Fransa için Kürt sorunu, Türkiye açısından ise PKK sorunu hep gündemde 
oldu. Öte yandan Fransa’nın ilgilendiği sadece Türkiye’deki Kürt sorunu oldu, 
Irak, Suriye, İran’daki Kürt nüfusun sorunlarından hiç söz edilmedi, ülkede hiç 
gündem olmadı. Oysa aynı yıllarda, İran–Irak Savaşı sürerken binlerce Kürt 
Türkiye’nin sınırına yığılmış, Türkiye de tamamen insani nedenlerle onlara 
kapılarını açmıştı. Bugün gelinen noktada PKK, Fransa’da kendine faaliyet 
alanı bulabiliyor; Fransa, Türkiye’nin PKK’nın uzantısı ve terör örgütü olarak 
kabul ettiği PYD ve YPG temsilcileriyle üst düzey görüşmeler yapıyor. Macron 
da, halefi François Hollande (2012–2017) ile aynı politikayı sürdürüyor. 
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Bu çerçevede son dönemde Türkiye’nin Suriye politikası da Fransızlar 
tarafından yine eleştiri konusu yapıldı. Oysa Fransa ve Türkiye’nin Suriye 
politikaları da birbirinden çok farklıdır. Suriye ve Lübnan’ın bugünkü halinde 
olmasında eski manda yönetimin çok etkisi var. Nusayrilerin iktidara gelmesi, 
Fransız manda yönetiminin Nusayrilere tanıdığı imtiyazların bir sonucudur. 
Bugün ise Fransa’nın Suriye politikasında belirleyici olan en önemli unsur, 
ülkenin geleceğinde bir şekilde Fransa’nın gücünü, yerini koruyabileceği 
bir bağı, iş birliğini sürdürmektir. Bu bağlamda da şu anda Türkiye’nin terör 
örgütü olarak tanımladığı YPG–PYD üzerinden hesaplar yapıyor. Nitekim 
Fransa’da, Türkiye’nin PYD hareket alanını daraltan 2019’daki Barış Pınarı 
Harekâtı DAEŞ’e destek olarak görüldü. Macron bu harekâtın dramatik 
sonuçları olacağını, DAEŞ’i güçlendireceğini, Kuzey Doğu Suriye’de sürekli bir 
istikrarsızlık yaratacağını öne sürdü ve Türkiye’ye silah satışını da askıya aldı.

AB ve NATO Perspektiflerinde Farklılık
Ankara ve Paris’in Avrupa Birliği (AB) ve NATO perspektiflerinin de örtüştüğünü 
söylemek zor. Macron, Erdoğan’ın 2018’deki Fransa ziyareti sırasında ‘AB-
Türkiye ilişkilerinde yeni fasıllar açılacak’ diyerek hipokrizi, yani ikiyüzlülükten 
vazgeçilmesi gerektiğini belirterek tam üyelik yerine partnerlik ilişkisinin 
olabileceğini söylemişti. Macron, 2018’de AB dış politikası ve savunma 
konularını dikkate alarak “AB’nin savunma konuları da dâhil, Türkiye ile stratejik 
bir ilişkiye ihtiyacı var” ifadesini kullanmıştı. Aslında bu konudaki ayrışmanın 
kökenleri de eskiye dayanıyor. Fransa’nın yine eski cumhurbaşkanlarından 
Valerie Giscard D’Estaing’in (1974-81) 2002 yılında dile getirdiği “Türkiye 
Avrupalı değildir” şeklinde özetlenebilecek “Başkenti ve yüzde 95’i Asya’da, 
çok önemli bir ülke ama AB’nin parçası olmalı mı?” diyerek başlattığı tartışma 
çok yankı bulmuştu. Bu söylem Nicolas Sarkozy ile daha da güç kazandı. 
Zamanla siyasi partilerin seçim dönemi kampanyalarında, kamuoyunda 
karşılık bulan bir konu haline geldi Türkiye’nin AB üyeliği. Fransa’da sağ ve sol 
partilerin Türkiye konusunda farklı görüşleri var. Sol kesim, Ermeni meselesi, 
insan hakları ve Kürt sorunu gibi konulardan ötürü Türkiye’nin üyeliğine 
sıcak bakmıyor. Sağ kesim ise daha ziyade Müslüman nüfustan ötürü çok 
sıcak değil. Elbette Yeşiller gibi istisnalar var. Bu siyasi söylemlerin yanı 
sıra Türkiye’nin özellikle genç nüfusu, askeri gücü, vs. gibi bazı unsurlar da 
Fransa’nın rahatsızlık duyduğu konular arasında. Macron, NATO konusunda 
Türkiye’yi hedef aldı. NATO’nun beyin ölümünün gerçekleştiğini iddia eden 
Macron, “Türkiye’yi NATO’dan dışlamak çıkarımıza değil ama belki de NATO’yu 
yeniden gözden geçirmeliyiz” diyerek hem ABD’yi eleştirmiş hem de bu 
konudaki Türkiye karşıtlığını ortaya koymuştu.

Sorunların Hem Sebebi Hem Sonucu ; Libya Meselesi
İki ülke arasında son zamanlarda Libya üzerinden yaşanan gerginliğinse özel 
bir önemi var. Zira bu konu ikili ilişkilerdeki sorunların birçoğunun sebebi 
ve aynı zamanda sonucu halini aldı. Fransa’nın Libya hassasiyetinin altında 
Sahel ve Sahra altı Afrika’da yaşanan mücadeleler yatıyor. 2014’te Mali, 
Moritanya, Nijer, Burkina Faso ve Çad ile Sahel’deki cihatçı gruplara yönelik 
başlatılan operasyon bunun asıl sebebini teşkil ediyor. Sonuçta tarihsel olarak 
Fransa’nın geçmişten bugüne, kültürel anlamda etkilediği, bugün dahi siyasi 
ve ekonomik nüfuzunun olduğu Mağreb ve sahra altı ülkeleri var. Dolayısıyla 
Fransa Kara Afrika’sında Türk modelini, Türk nüfuzunu kendi varlığına ve güç 
alanına karşı bir tehdit olarak görüyor. Libya, Fransa, sorunun çözümünde 
etkin bir aktör olamamakla birlikte Libya’daki güç mücadelesiyle yakından 
ilgileniyor. Fransızlara göre Kaddafi sonrası dönemde ABD, İngiltere ve 
Fransa’nın ülkeden çekilmesiyle oluşan boşluğu başta Türkiye ve Rusya olmak 
üzere başka ülkeler doldurdu. Ayrıca bazı Fransız uzmanlar, Türkiye’nin politik 

ve ideolojik hedeflerle, Kuzey Afrika’da iktidardaki İslami partilerle iş birliği 
içinde yeni bir model oluşturmak istediğini iddia ediyor ve bunun Fransa’nın 
çıkarlarıyla örtüşmediğini biliyordu. Tunus Cumhurbaşkanı’nın Fransa 
ziyareti sırasında Macron, Türkiye’yi Libya’da tehlikeli bir oyun oynamakla 
itham ettiğinde, TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da cevaben, 
Doğu Akdeniz’e kıyısı olmayan Fransa’nın Hafter’e en baştan beri destek 
olarak Libya’da kaosa sebebiyet verdiğini söylemiş. Son yaşanan somut 
bir gelişme de gerginliğe tuz biber ekti. Fransa ile Türkiye Libya bağlamında 
10 Haziran’da deniz kuvvetleri üzerinden de karşı karşıya geldiler. Fransa 
Savunma Bakanı Florence Parly, 18 Haziran’da yaptığı açıklamada, Libya’ya 
silah taşıdığından şüphelenilen Çirkin adlı kargo gemisinin transponder 
sistemini kapatarak kimlik kodu, nihai destinasyonu gibi bilgileri gizlediğini, 
bunun üzerine Fransız Courbet gemisinin NATO görevi kapsamında kargo 
gemisini denetleme girişiminin Türk fırkateynleri tarafından engellendiğini 
söyleniyor. Fransa bu konuyu hızla NATO’ya taşıdı ve 1 Temmuz itibariyle 
de NATO’nun Akdeniz’deki deniz gücünün görev yaptığı operasyonlardaki 
katılımını askıya aldığını açıkladı. Eski gerginlikler çözülmeden bunlara 
yeniler ekleniyor. Son dönemdeyse, Fransa’nın Orta Doğu, Akdeniz ve Afrika 
politikalarında Türkiye ciddi bir engel ve rakip haline geliyor. İlişkilerin kötü 
olmasının nedenlerinden biri de, Fransa’nın bütün İslami hareketleri radikal 
olarak görmesi ve bu hareketleri ister meşru yönetimlerde, ister muhalefette 
olsunlar tedirginlikle karşılaması. İç politikada da son derece zor bir süreçten 
geçen Macron dış politikada da hedeflerine ulaşamıyor. Türkiye’nin politikaları 
karşısında zorlanan Fransa müttefiklerinden de beklediği desteği göremiyor. 
Örneğin NATO üzerinden son yaşananlar Fransa’nın müttefiklerine Türkiye’ye 
dur demesi için bir çağrı, hatta örtülü olarak “ya Türkiye ya Fransa” dayatması 
olsa da karşılığını bulmadı.2

2 https://tr.euronews.com/2020/07/05/fransa-ve-turkiye-aras-ndaki-libya-
gerginligi-nato-nun-zaaflar-n-ac-ga-c-kard-analiz
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Fransa’da İslam Fobi
Son gerginlik Fransa’da, ifade özgürlüğü dersinde öğrencilerine Hz. 
Muhammed (sav) Peygamber karikatürleri gösteren öğretmen Samuel 
Paty’nin 16 Ekim’de Çeçen asıllı bir kişi tarafından öldürülmesi ardından 
tırmandı. İslam’da Muhammed (sav) Peygamberin resmedilmesi günah 
sayıldığı gerekçesiyle hedef olan öğretmenin öldürülmesinden sonra, 
kamuoyundan da geniş destek alan Fransa hükümeti bunun bir ifade 
özgürlüğü meselesi olduğunu vurguladı, karikatürler resmi binaların dış 
cephelerine yansıtıldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron öğretmen 
Paty’nin bir kahraman olduğunu söyleyerek Fransa’daki Müslüman 
toplumuna egemen olmayı amaçladığını söylediği “İslamcı ayrılıkçılık” 
ile savaşma sözü verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
23 Ekim’de Muhammed (sav) Peygamber karikatürlerinin resmi binaların 
cephelerine yansıtılmasını ve Almanya’da bir camiye düzenlenen polis 
baskınını eleştirdi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için “Bu 
Macron denilen zatın Müslümanlarla derdi nedir? Macron’un zihinsel 
noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi 
ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde 
davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir? Öncelikle bir akli 
noktada kontrol” dedi. Fransa bu sözler üzerine Ankara’daki büyükelçisini 

‘istişarelerde bulunmak üzere’ geri çağırdı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves 
Le Drian, Türkiye’yi “Fransa’ya karşı nefreti kışkırtmaya çalışmakla” suçladı. 
Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise, “Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın sözleri kabul edilemez. Asabiyet ve hakaret bir yöntem değildir” 
ifadesi kullanıldı. Bunu bazı İslam ülkelerindeki boykot çağrıları izledi. Katar, 
Kuveyt, Cezayir, Sudan, Ürdün, Fas ve Lübnan dahil bir çok ülkede yapılan 
Fransız ürünlerine boykot çağrılarına, dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan da katıldı ve “Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, 
bunları sakın almayın” diyerek boykot çağrısında bulunmuştur ki, bu da ikili 
ilişkilerde gelinen son nokta oldu.3

Sonuç
Türkiye-Fransa ilişkilerinde son yıllarda yaşanan sorunlar, iki ülke arasında 
yeni bir düşmanlığın ortaya çıktığı şeklinde yorumlanmamalıdır. Karşılıklı 
eleştiriler ve anlaşmazlıklar, iki dost ve müttefik ülke arasında ortaya 
çıkan  ve aşılması imkânsız olmayan hadiselerdir. Bu sorunların üstesinden 
gelinmesi, kamuoylarına yönelik başarılı çalışmalarla mümkündür. 
Dahası, iki ülke arasındaki güçlü ekonomik ve kültürel bağlar ile köklü 
siyasal-diplomatik ilişkiler, bunun gerçekleşmesi için çok uygun bir zemin 
yaratmaktadır. Bu nedenle, Türkiye-Fransa ilişkilerinin geleceğinden 
umutsuz olmak yersizdir. Bu iki büyük milletin, tarihte olduğu gibi, gelecekte 
de pek çok işbirlikleri ve anlaşmaları olmaya devam edecektir. Bu şartlar 
altında ikili ilişkilerdeki sorun alanlarının azaltılması çok kolay değil ama 
en azından gerginliklerin büyümesi ivedilikle engellenebilir ve üst düzeyli 
bürokratlar bir araya gelerek ilişkileri masaya yatırabilir, hatta yatırmalıdır 
da. Zira Türkiye’nin dış ticaretinde Fransa ihracatta 7. sırada, ithalatta 
11. sırada bulunuyor. Fransa’nın dış ticaretinde ithalat ve ihracatta ise 
Türkiye 14. sırada. Korona sonrası tüm dünyada ekonomi kötüye giderken, 
ekonomide bu kadar iyi ilişkiler gündelik siyaset için riske edilmesi çok 
doğru bir hareket olmayacaktır. Kuşkusuz bir yumuşama adımının atılması 
için bir üçüncü taraf gerekiyor. Zira tarafları masaya oturtmak ve bir 
tartışma zemini yaratmak sadece iki ülke için değil birçok bölge ve devlet 
için de hayati önemde. İki taraf arasında son krizin yaşandığı yer olan NATO 
çözümün ve yumuşamanın başladığı yer de olabilir. 

Türkiye ve Fransa’nın bu bölgeler, ülkeler ve sorunlardaki politikalarının 
değişmesi ya da uyumlanmasını beklemek gerçekçi olmayacaktır. 
Ancak Türkiye-Rusya ilişkileri bu doğrultuda en güzel model olarak 
değerlendirilebilir. Türkiye ve Rusya’nın Suriye ve Libya’daki politikaları göz 
önüne alındığında her anlaşmazlığın sürekli bir gerginlik sebebi olmadığı 
görülebilir. Bir yumuşama süreci için tarafların istikrar ve barış istekleri 
anahtar konumda. Korona ve korona sonrası dönemde ekonomik canlanma 
ve belli standartlara dönmek tüm dünya için en öncelikli konu teşkil edecek. 
Bu açıdan bakıldığında, Türkiye-Fransa ilişkilerinde ticaretin, bazı istisnai 
dönemler dışında çoğunlukla iyi bir seviyede seyrettiği görülebilir ve ticari 
ilişkilerin canlandırılmasının ikili siyasi ilişkilerde de bir yumuşama zemini 
oluşturması umulabilir. İki devletin şirketleri ve iş insanları bu çerçevede 
stratejik roller üstlenebilir. Korona sonrası dönemin tüm dünya için zor 
olacağı düşünüldüğünde gereksiz gerginlik ve çatışmalardan uzak durmak 
her iki ülkenin de lehine olacaktır. Bu dönemde tarafların amacı bağcı 
dövmek değil üzüm yemek olmalıdır.4

3 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54718349
4 https://fikirturu.com/jeo-strateji/turkiye-fransa-dunden-bugune-gerginligin-

kokenleri-ve-cozum-onerileri/
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Bugün Güney Kafkasya’da yaşanan çatışmaların temel nedeni, Rusya’nın 
buradaki emperyalist politikasıdır ki, bu, aynı zamanda Ermenistan-
Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasını da içerir. Rusya, bölgedeki 
konumunu güçlendirmek için I. Petro’nun zamanından beri Ermenileri 
Azerbaycan’a yerleştirmeyi planlıyordu. 18. yüzyılın başından itibaren 
Kafkasya, Rusya’nın dış politikasında önemli bir rol oynamaya başladı. 
Rusya o zamandan beri güneydeki stratejik konumunu güçlendirmeye 
çalışıyor. 

Tarihsel gerçekler, Kafkasya’da hem siyasi hem de ekonomik çıkarlar 
açısından her zaman Rusya’nın ilgi odağı olduğunu gösteriyor. Kafkasya, 
Avrupa’yı Asya’ya ve Karadeniz’i Hazar Denizi’ne bağlayan zengin bir bölge 
olarak her zaman Rusya’nın merak dairesinde olmuştur. Zamanın kendi 
lehine işlediğini anlayan Çarlık Rusya’sı, desteğini sağlamak için Ermenileri 
ve Hıristiyan bağnazlığını ustaca kullandı. 1723’te Rus Çarı I. Petro, 12 

1 Kafkasya Etno-Sosyal Araştırma Merkezi - Araştırmacı 

Eylül’de Ermenilerin Bakü, Derbent ve Guba’ya yeniden yerleştirilmesi için 
özel yerler tahsis etmek üzere bir kararname imzaladı. Onun 10 Kasım 1724 
tarihli kararnamesi esasen, Rusya’nın Ermeni halkını korumasını ön plana 
çıkarmasına rağmen aslında bununla Ermenileri kendi imparatorluğun 
bölgesel politikasında ‘’kuklası’’ olarak belirlenmiştir. Bu amaçla Ermenilerin 
Azerbaycan’a yerleştirilmesine büyük önem verildi. 19. yüzyılın başlarından 
itibaren Rusya’nın Azerbaycan’ı işgal süreci planlı ve tutarlı bir şekilde 
yürütülmeye başlandı. Rusya, ilk aşamada Azerbaycan hanlıklarıyla bir 
anlaşma imzalayarak gücünü sınırlandırdı ve onlara sadece iç işlerinde 
yetki verdi. Kafkasya birliklerinin başkomutanı Sisianov Gence’nin ele 
geçirilmesinden sonra 22 Mayıs 1805 tarihli raporunda Karabağ’ın coğrafi 
konumu nedeniyle Azerbaycan ve İran’a açılan kapı sayıldığını yazmıştır. Bu 
yüzden onu itaatkar tutmalı ve buradaki konumumuzu güçlendirmeye daha 
meyilli olmalıyız. Böyle bir hedef kısa sürede gerçekleştirildi. 

14 Mayıs 1805’te Karabağlı İbrahim Han ile General Sisianov arasında 
Kurakçay Antlaşması imzalandı. Stratejik öneme sahip Karabağ Hanlığı 
Rusya’nın bir parçası olur olmaz General Sisianov, Karabağ’daki çarlığın 
konumunu güçlendirmek için Güney Kafkasya’nın diğer illerinden 
Ermenileri yeniden yerleştirmeye başladı. Karabağ’ın dağlık kesiminde 
Ermeni nüfusunda önemli artış 1820’lerde, özellikle Rusya’nın Güney 
Kafkasya’yı işgalinden sonra gerçekleşti. Çarlık Rusya’sı 1820’lerin 
sonlarında Azerbaycan da dahil olmak üzere Güney Kafkasya’da sömürge 

DAĞLIK KARABAĞ
Azer HUSEYNOV1

SORUNU : DÜN, BUGÜN VE YARIN
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faaliyetlerine başladı. 1828 ‘’Türkmençay Antlaşması’’ndan sonra Rusya, 
İran ve 1829 Edirne Antlaşması’ndan sonra Anadoludan din kardeşlerini, 
Ermenileri Kafkasya’ya davet ederek ve onları stratejik açıdan önemli 
Karabağ’a yerleştirerek Osmanlı ve İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri 
kesti.

Yirminci yüzyılda Azerbaycan ve Ermenistan’ın SSCB’ye katılmasının 
ardından Dağlık Karabağ sorununun yeni bir aşaması başladı. Mayıs 1920’de 
Karabağ’da Sovyet hükümeti kuruldu. Orjanikidze, 19 Haziran 1920’de Lenin ve 
Çeçer’e gönderilen bir telgrafta Karabağ ve Zangazur’da Sovyet gücünün ilan 
edildiğini ve bu bölgelerin kendilerini Azerbaycan SSC’nin bir parçası olarak 
gördüğünü belirtti.1920’de Kafkasya’da Bolşevizmin hakimiyeti, Ermenilerin 
tüm planlarını gerçekleştirmelerine izin verdi. Rusya’nın kardeşliği adı altında 
29.000 kilometre karelik Azerbaycan toprakları buradan koparıldı ve Erivan, 
Göye ve Zangazur’da Ermenistan devleti kuruldu. 

1923’te Karabağ’ın dağlık kesiminde Ermenilere özerklik verildi. Dağlık 
Karabağ bölgesindeki Ermenilere özerklik verilmesi, gelecekteki sorunların 
temelini attı. Sovyet döneminde bile Dağlık Karabağ Ermenileri defalarca 
Azerbaycan’dan ayrılmaya ve Ermenistan ile birleşmeye çalıştılar. Ancak bu 
planları uygulayamadılar. Ancak, Sovyet devletinin Azerbaycanlılar da dahil 
olmak üzere Müslümanlara karşı düşmanca tavrını kullanarak, gelecekteki 
ayrılıkçılık ve işgale zemin hazırlayabildiler. Dağlık Karabağ Özerk Vilayetinin 
kuruluşu, aslında, Lenin’in milli politikasının ayrılmaz bir parçasıydı. Ermeniler, 
Ermenistan SSC gibi bir cumhuriyet iken, Dağlık Karabağ Özerk Vilayeti 
örneğinde ikinci bir ulusal yapı oluşturmaya gerek yoktu. Bu, Azerbaycan 
Cumhuriyeti içinde bir ateşleyicinin oluşturulması anlamına geliyordu 
ve Ermeni Taşnak planlarının aşamalı olarak gerçekleştirilmesinde bir 
bağlantıydı. Azerbaycan’da böyle bir kurumun kurulması Ermeniler için daha 
elverişli ve ileri görüşlü politikalarının bir parçasıydı. 

Sovyet döneminde Ermenistan’da Ermeni sayısını artırmak için Müslüman 
Azerilerin yeniden kovulması süreci başlamıştır. 1948-1952’de 100.000’den 
fazla Azerbaycanlı, Ermenileri yurtdışından iskân bahanesiyle yurtlarından 
sürüldü. 1985 yılından bu yana, eski SSCB liderliğinin himayesinde, 
Ermenistan’ın ülkemize yönelik temelsiz toprak iddiaları, Azerbaycanlıların 
katliamı ve tarihi topraklardan sürgün, şehirlerimizin ve köylerimizin yıkılması, 
maddi ve kültürel anıtlarımızın tahrip edilmesi ile birlikte daha ahlaksız hale 
geldi. İlan edilmeyen savaş neticesinde binlerce yurttaşımız esir alındı, rehin 
alındı ve ortadan kayboldu. Kendilerini dünya toplumuna “acı çeken halk” 
olarak tanımlayan Ermeniler, insanlık tarihinde Azerilere karşı en acımasız 
suçları işlemişlerdir. 

1991’de SSCB çöktü ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında savaş çıktı. 
1991’den itibaren Ermenistan’ın devlet politikasının bir sonucu olarak 
Rusya’nın maddi ve siyasi desteğiyle Azerbaycan topraklarını işgal etmeye 
başladı. Azeriler sınırlı imkanlarla direnmeye çalıştı. Ancak 1991-1993 yılları 
arasında ülkedeki siyasi ve hükümet sorunları nedeniyle Dağlık Karabağ ve 
çevresi Ekim 1993’e kadar Ermeniler tarafından işgal edildi. 26 Şubat 1992’de 
Ermeniler Hocalı trajedisini gerçekleştirdiler.

20 Mayıs 1994’te Rusya’nın arabuluculuğuyla Azerbaycan ile Ermenistan 
arasında ateşkes imzalandı. Bu dönemde, AGİT Minsk Grubu her iki tarafa 
da çeşitli önerilerde bulundu, ancak pratikte çatışmayı çözemedi. Bu 
dönemde Azerbaycan petrol sözleşmeleri sayesinde ekonomik gücünü 

artırdı. Modern bir ordu kurmaya başladı. Güçlendirilmiş uluslararası bağlar. 
Özellikle Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesi sonucunda 
Azerbaycan, Güney Kafkasya’nın en güçlü ülkesi haline geldi. 2002 yılında 
Türkiye’de AKP’nin iktidara gelmesinin ardından Azerbaycan ile ilişkiler giderek 
güçlenmeye başladı. Ermenistan da kendi politikasının esiri oldu. Ekonomik 
fırsatlar azalmaya başladı. Ülkenin tüm serveti Rusya’nın tekeline devredildi. 
Kocharyan-Sarkisyan ikilisinin iktidarı neticesinde ülkede yolsuzluk 
yoğunlaştı. Sonuç olarak, ülkede Turuncu Devrim gerçekleşti ve Paşinyan 
iktidara geldi. Paşkina’nın iktidara gelmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev’in dediği gibi barış umudu arttı. Ancak selefleri gibi iktidara geldikten 
sonra Dağlık Karabağ sorununun çözümü için hiçbir şey yapmadı. Aksine 
Ermeni milliyetçi çevrelerin çıkarına hareket etti. 

27 Eylül 2020’de Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına yönelik bombar-
dımanı sonucunda siviller ve askerler yaralandı. Bu aslında bekleniyordu. 
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uluslararası toplumu 
Ermenistan’ın yeni bir savaşa hazırlandığı konusunda uyardı. Ne yazık ki 
dünyada barış ve güvenlikten sorumlu kuruluşlar bu uyarıya aldırış etmedi. 
Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını bombardımanı ona iyi gelmedi. 
Ordumuz karşı saldırı başlattı. Karşı taarruzun ilk gününde Füzuli bölgesi ve 
Cebrayil’de yedi köy kurtarıldı.

44 gün süren savaş sırasında Türkiye, Azerbaycan’ın haklarını tam olarak 
savunan bir ülke oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar ülkemize 
desteklerini resmen ifade ettiler. Türkiye, Azerbaycan’a siyasi ve manevi 
destek sağladı. İlham Aliyev’e göre, Türkiye’nin teknik ve kardeşçe desteği ile 
yeniden inşa edilen Azerbaycan ordusu, 44 günlük savaşta Ermeni ordusunu 
yok etti. Bölgede Türk faktörünün güçlenmesi, Rusya’nın Ermeni tarafındaki 
çatışmaya katılmasını engelledi. Bu, Azerbaycan’ın işgal ettiği toprakları 
kurtarmasına izin verdi. Nihayet 44 gün süren savaşın ardından Ermenistan, 
Rusya’nın arabuluculuğunda işgal ettiği topraklardan çekilme taahhüdü verdi. 
Ancak, ateşkes anlaşması bölgeye Rus barış güçlerinin konuşlandırılmasını 
sağlıyor. Ancak Türkiye’nin barışı koruma faaliyetlerine Ruslarla ortak katılımı, 
Rusya’nın etkisini sınırlamaktadır. 

Genel olarak, yeni bir modern dünya düzenine giden yolda Rusya’nın Türkiye’ye 
çok ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. Avrasya’da Anglo-Sakson etkisini 
önlemek için bu ihtiyaç gereklidir. Bu nedenle, Rusya’nın Güney Kafkasya’daki 
politikasında, Dağlık Karabağ sorununa tam bir hukuki çözüm bulmak da dahil 
olmak üzere tüm bunları dikkate alacağına inanıyorum. 

Ermenistan artık Türkiye ve Azerbaycan gibi Rusya için gerekli bir ortak değil. 
Ancak Ermeni diasporasının Rusya içindeki etkisi küçük değil. Ancak Türkiye 
ve Azerbaycan’ın güçlerini birleştirmesi halinde Rusya’nın bölgedeki nüfuzunu 
azaltabilir ve Rusya’yı Türkiye-Azerbaycan-Rusya formatına itebiliriz. Bunun 
için en önemli konu Azerbaycan’da siyasi reformların devam ettirilmesidir. 
Siyasi reformların uygulanmasına devletin millileştirilmesinde bir artış eşlik 
etmelidir. Azerbaycan’ın iç ve dış politikası, Türk dünyası, İslam Ümmeti ve 
özellikle Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesine dayanmalıdır. Tüm bunlar 
gelecekte Türkiye-Azerbaycan işbirliğini daha da güçlendirebilir. Bölgeyi yeni 
gerçeklere açabilir. Bu durumda milliyetçiliğin Ermenistan üzerindeki etkisi 
azalabilir ve bölge normale dönebilir.



DSÖ’den Üçüncü Dalga Uyarısı
Tüm dünyada koronavirüs nedeniyle vaka sayısı 53 milyonu aştı, 1 milyon 
300 binden fazla kişi de hayatını kaybetti. Salgın hızla yayılmaya devam 
ediyor ve vaka sayıları yükseliyor.
Çok sayıda Avrupa ülkesi günlük vaka sayılarında yaşanan patlamalar 
nedeniyle yeni tedbir kararları aldı, karantina ilan etti. Aşı çalışmalarından 
gelen olumlu haberler umut yaratırken, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) 
üçüncü dalga uyarısı geldi.
DSÖ’nün Covid-19 özel temsilcilerinden David Nabarro, Avrupa ülkelerini 
üçüncü dalgaya karşı uyardı. David Nabarro, “İlk dalgayı kontrol altına 
aldıktan sonra yaz aylarında gereken altyapıyı kurmayı ihmal ettiler. Şimdi 
ikinci dalga ile karşı karşıyalar. Eğer şimdi de gerekli altyapı oluşturulmazsa 
gelecek yılın başında üçüncü dalga ile karşılaşacağız” dedi.
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Katilliği Müslümanlar Üzerinde Öğrendik
Haçlıların utanç vesikalarıyla dolu tarihine yeni bir halka eklendi. ‘İşgalci 
ABD’nin müttefi ki’ sıfatıyla Afganistan’da bulunan Avustralya, askerlerinin 
2015 ile 2016 yıllarında gerçekleştirmiş olduğu cinayetleri itiraf etti. Kan 
donduran itirafta, Avustralya Genelkurmay Başkanı, Avustralya askerlerinin 
insan öldürmeye alışmaları için 39 Afgan sivilin keyfi  olarak katledildiğini 
açıkladı.
Acemi Askerler Öldürmeye Alışsın Diye…
Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi’nin (IGADF) dört yıllık bir 
soruşturmanın sonucunda hazırladığı ve Afgan sivillerin katledildiğini 
belgeleyen raporu kamuoyuna duyuran Avustralya Genelkurmay Başkanı 
General Angus Campbell, “Afganistan halkından, Avustralya askerlerinin tüm 
suçları için içtenlikle ve kayıtsız şartsız özür dilerim.

Belarus’ta Ortalık Karıştı! Protestolarda 80 Kişi Gözaltına Alındı
Belarus’ta Devlet Başkanlığı seçimlerinde Lukeşenko’nun seçimlere hile 
karıştırdığını iddia eden binlerce hükümet karşıtı protestocular gösterilerine 
devam ediyor. Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun istifasını talep eden 
protestocular bugün yine sokaklara dökülürken eylemlerin 106’ncı gününde 
Minsk sokaklarında yürüyüş yapan protestoculara polis biber gazı, ses 
bombaları ve plastik mermiler ile müdahale etti.
En Az 80 Kişi Gözaltına Alındı
Gösterilerde muhalif kaynaklara göre şu ana kadar en az 80 kişinin gözaltına 
alındığı bildirilirken bazı göstericilerin yaralandığı öğrenildi.

Erdoğan’ı Eleştiren İsim ABD’de Dışişleri Bakanı Olacak
ABD seçimlerini kazanan Joe Biden’ın bu hafta kabinesini açıklaması 
bekleniyor. ABD medyası, 2021 Ocak ayında göreve başlaması planlanan 
Biden’ın ilk olarak dışişleri bakanını belirlediği iddia edildi. Amerika’nın yeni 
dışişleri bakanının Antony Blinken olacağı öne sürüldü.
ABD Başkanı Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı’nda ikinci adam 
konumunda olan Blinken, Biden’ın en güvendiği isimlerin biri olarak biliniyor. 
Konuyla ilgili olarak 58 yaşındaki Blinken ve Biden’ın ekibi henüz bir açıklama 
yapmazken ABD basını Blinken hakkında, “Diplomatların diplomatı. Sakin 
ve yumuşak konuşur fakat çok serttir ve çok aktif bir dış politika izler” 
yorumunu yaptı. Biden tarafından dışişleri bakanı olarak atanacağı iddia 
edilen Blinken, kişisel sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştirmişti.
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Putin: Trump’a Da Biden’e De Saygılıyız!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ ve ABD seçimlerine 
ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Putin, Dağlık Karabağ ile ilgili anlaşma 
imzalanırken Rusya’nın sadece arabulucu rolünde olduğunu ve tarafl arın 
barışçıl bir şekilde ayrılması için yükümlülük üstlendiğini söyledi.

Biden’i Kutlamamanın Bir Nedeni Yok
Putin, Rusya’nın ABD’deki iç siyasi zıtlaşmanın sona ermesini beklediğini, 
Moskova’nın oradaki başkanlık seçimlerinin kazananını tebrik etmemenin 
gizli bir nedeni olmadığını söyledi: 

‘Trump’a karşı da, Biden’a karşı da saygılıyız’
“Herkese saygı duyuyoruz, hem görevdeki Başkan Trump’a, hem de bu 
göreve aday olan Bay Biden’a” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:  “Sizi 
temin etmek isterim, bunun herhangi bir gizli nedeni yok. Bu birinden 
hoşlanıyoruz, diğerinden hoşlanmıyoruz şeklinde bir şey değil, yalnızca 
oradaki iç siyasi zıtlaşmanın sona ermesini bekliyoruz.”

ABD’nin Planı Ne? Ortadoğu’ya Bombardıman Uçakları Gönderdi
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan 
açıklamada, B-52H tipi stratejik bombardıman uçaklarının Ortadoğu’ya sevk 
edildiği bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada, “Kuzey Dakota eyaletindeki Minot Hava Kuvvetleri 
Üssü’nde konuşlu 5. Bombardıman Kanadına atanan ABD Hava Kuvvetleri 
B-52H ekipleri, saldırganlığı kontrol altına almak ve ABD’nin bölgedeki 
ortaklarına destek için güvence vermek amacıyla 21 Kasım’da Ortadoğu’ya 
uzun menzilli bir uçuş gerçekleştirmiştir.” ifadeleri yer aldı.

Siyonist İsrail, Suriye Ve Şam’ı Vurdu
İsrail askeri istihbarat sitesi Debka File’nin aktardığı bilgiye göre, Çarşamba 
günü İsrail, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’ne bağlı bölgede Suriye 
ordusu ve İran’a bağlı Kudüs Gücü Birliği hedefl erine hava saldırısı düzenledi. 

İşgal gücü komutanı Yarbay Jonathan Conricus, “Golan Tepeleri’nin Suriye 
kontrolündeki bölgeden Şam civarına kadar olan alandaki sekiz hedef 
vurulmuştur” dedi.  İsrail’in saldırıları sonucu, Suriye ordusuna bağlı 3 asker 
ve İran’a ait Kudüs Gücü Birliği’ne bağlı 7 kişi hayatını kaybetti.

Fransa: Erdoğan’ın Açıklamaları Yeterli Değil! Eylem Bekliyoruz
Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko 
Maas’ın Avrupa Birliği’nin Aralık ayındaki toplantısında Türkiye’ye 
yaptırımların masada olacağını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye’nin AB ülkeleriyle uzlaşmacı bir politika istediğini söyledi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves 
Le Drian’den yanıt geldi. 

Açıklamalar Yeterli Değil!
Fransa Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa ülkeleriyle 
uzlaşmacı politika istediklerini söylemesinin ardından, bu açıklamaların 
“yeterli olmadığını” söyledi. Le Drian yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi’nin 
Ankara hükümetine yönelik yeni yaptırım konusunu ele almadan önce 
Türkiye’den “eylemler beklediklerini”, tansiyonu düşürücü açıklamaların 
yeterli olmadığını dile getirdi.






