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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı
Uzak Doğu ülkelerinden Güney Kore, adından da anlaşılacağı üzere Kore 
Yarımadası’nın güney kısmını oluşturur. Tek kara sınırı olan Kuzey Kore ile 
arasında 4 km genişliğinde ve aşağı yukarı 38. Kuzey Paraleli hizasında 
ilerleyen bir askerden arındırılmış bölge vardır.

Güney Kore nüfusu 52 milyon civarındadır. Nüfus artış hızının %0,2 olduğu 
ülkede nüfus yoğunluğu km2 başına 529 kişidir. Nüfusun %81’i şehirlerde, 
%19’u köylerde yaşamaktadır. Ülkenin en büyük şehirleri Seul (10,3 milyon), 
Busan (3,6 milyon) ve Incheon’dur (2,6 milyon).3

2 http://www.globalreligiousfutures.org/countries/south-korea#/?affiliations_
religion_id=0&affiliations_year=2020&region_name=All%20
Countries&restrictions_year=2016

3 https://worldpopulationreview.com/countries/cities/south-korea
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Resmi Adı Kore Cumhuriyeti

Başkenti Seul

Dili Resmî dili Korecedir.

Dini
Resmî dini yoktur. %30,1 Hristiyan, %21,4 
Budist, %1,4 Diğer dinler, %46,6 inançsız.2

Nüfus 51.709.098

Meryem SEZGİN 1

Nüfusun Etnik Dağılımı Nüfusun neredeyse tamamı Korelidir.

Yüz Ölçümü 97.520 km2

Para Birimi Güney Kore Wonu

Yönetim Şekli Tek kamaralı üniter çok partili cumhuriyet

Hükûmet
Devlet Başkanı : Moon Jae-In
Başbakan : Chung Sye-KyunGÜNEY KORE
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Siyasi Yapısı
Güney Kore’nin resmî adı Kore Cumhuriyeti’dir ve başkenti Seul’dür. 
Halihazırdaki devlet başkanı 2017’de seçilen Moon Jae-In, Başbakan ise 
Chung Sye-Kyun’dur. Bir sonraki parlamento seçimleri 2024’te, başkanlık 
seçimleri ise 2022’de yapılacaktır.

Güney Kore devlet başkanları 5 yıllığına ve tek dönem için seçilir. Devlet 
başkanı hem devletin hem de hükümetin başı olarak başbakanı ve kabineyi 
atar. Başbakanın asli görevi devlet başkanına yardımcı olmaktır.4

Tek kamaralı Güney Kore Parlamentosu Milli Meclis’ten (Kukhoe) oluşur. 300 
Milli Meclis üyesinin 246’sı tek üyeli seçim bölgelerinden çoğunluk oylaması 
ile 4 yıllığına seçilir. 54 üye ise kapalı liste nispi temsil sistemi ile 4 yıllığına 
seçilir.5

Güney Kore, 2016 yılında dönemin devlet başkanı Park Geun-Hye’nin yolsuzluk 
iddialarıyla çalkalanmıştır. Park’ın 2017 Mart’ında görevden alınmasıyla 
sonlanan bu sürecin altında yıllardır süregelen bir iltimas yatmaktadır. Park 
Geun-Hye, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra babası eski devlet başkanı 
Park Chung-Hee döneminden bu yana yakın arkadaşı olan Choi Soon-Sil’i 
danışman olarak atamıştır. Choi’nin başkanla olan bağlantısını; kızı ve kendisi 
için iltimas yaptırmak ve aralarında teknoloji devi Samsung’un da bulunduğu 
büyük şirketleri başında bulunduğu iki kâr amacı gütmeyen kuruluşa 
milyonlarca dolar bağış yapmaya zorlamak gibi yollarla suistimal ettiği, 
yapılan soruşturma neticesinde anlaşılmıştır. Başkan Park ise Choi ile işbirliği 
yaptığı ve ona devlet evrakına yetkisiz erişim izni verdiği için suçlamaların ana 
hedefi olmuştur. Sonuç olarak Choi Soon-Sil 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 
6 Başkan Park Geun-Hye görevden el çektirilerek -daha sonra 20 yıla ve 18 
milyar wona indirilen- 30 yıl hapis cezası ve 20 milyar won para cezasına 
mahkum edilmiştir.7

Park Geun-Hye’nin görevden alınması, 2012 yılında seçimi az bir farkla 
kaybetmiş olan Moon Jae-In’a iktidar yolunu açmıştır. Kuzey Koreli bir göçmen 
ailesine mensup olan Moon, Kuzey Kore ile diyaloğun ve Kore Yarımadası’nda 
barışın sağlanmasını öncelikleri arasına almıştır.8

Güney Kore, idari bakımdan 9 eyalete ve 7 büyükşehir belediyesine ayrılır. 
Eyaletler Cheju, Kuzey Chŏlla, Güney Chŏlla, Kuzey Ch’ungch’ŏng, Güney 
Ch’ungch’ŏng, Kangwŏn, Kyŏnggi, Kuzey Kyŏngsang ve Güney Kyŏngsang’dır.
Büyükşehirler ise Seul, Busan, Taegu, Inch’ŏn, Kwangju, Taejŏn ve Ulsan’dır. Bu 
idari birimlerin hepsinin birer yasama konseyi ve seçimle göreve gelen eyalet 
valisi ya da belediye başkanları vardır.9

Ekonomik Yapısı

Kaynak : Dünya Bankası 2019

Dünyanın en büyük 10. ve Asya’nın en büyük 4. ekonomisi olan Güney Kore, 
1960’ların fakir bir tarım toplumundan sanayileşmiş modern bir ülkeye hızlı 
bir şekilde dönüşmesi ile dikkat çekmektedir. 1960-2019 yılları arasında yıllık 
ortalama %7,3 gibi yüksek bir oranda hızlı bir büyüme sağlanmış, bu büyüme 
aynı devre içerisinde elde edilen yıllık ortalama %16 ihracat büyümesi ile 
pekiştirilmiştir.10 Hatta 2008 Küresel Ekonomik Krizi’nde bile ekonomi stabil 
tutulup az da olsa büyüme sağlanabilmiştir. Fakat Güney Kore ekonomisi; 
Çin’in ekonomik durgunlaşması, Pekin ve Washington arasındaki ticari savaş 
ve 2020 itibarı ile de COVID-19 salgını gibi sebepler neticesinde durgunlaşma 
evresine girmiştir.

Ekonomik sektörlerden hizmet sektörü, GSYİH’in %57’sini sağlaması ve 
işgücünün %70’ine iş imkânı sağlaması dolayısıyla en büyük sektördür. 
Sanayi sektörü ise GSYİH’in %33’ünü karşılamakta ve işgücünün %25’ine 
iş imkânı sağlamaktadır. Sanayi sektörünün ana alanları tekstil, çelik, araba 
imalatı, gemi inşaatı ve elektroniktir. Tarım sektörü ise ekonominin çok cüz’i 
bir miktarını oluşturmaktadır.

4 https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/south-korea/political-
context

5  https://www.electionguide.org/countries/id/114/
6  https://www.bbc.com/news/world-asia-37971085
7  https://www.bbc.com/news/world-asia-55657297
8  https://www.bbc.com/news/world-asia-39860158
9  https://www.britannica.com/place/South-Korea
10 https://www.worldbank.org/en/country/korea/overview
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GSYİH 1,647 trilyon dolar

Kişi Başı GSYİH 31.846 dolar

GSYİH Büyüme Hızı %2,039

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı %1,837

Milli Gelir (Atlas Metodu) 1,747 trilyon dolar

Milli Gelir Büyüme Hızı %2,492

Kişi Başı Milli Gelir 33.790 dolar

Kişi Başı Milli Gelir Büyüme Hızı %2,289

Enflasyon %0,383

Resmi Döviz Kuru
1165 Güney Kore Wonu ~ 1 ABD 
Doları

İşsizlik Oranı %3,93

Genç İşsizlik Oranı %10,26

İş Gücü 28.319.613
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COVID-19 salgını tüm ekonomiler gibi Güney Kore ekonomisini de etkilemiştir. 
Verilen teşvik paketlerine rağmen kamu maliyesi zarar görmüştür. 2019’da 
GSYİH’in %0,6’sına tekabül eden bütçe fazlası 2020’de yerini %2,1 oranındaki 
bütçe açığına bırakmış.11

Yine de Güney Kore ekonomisi, çiplerden arabalara kadar geniş bir 
çerçevede ürettiği ürünlere olan güçlü talep sayesinde pandemi sürecinde 
ciddi bir zarara uğramamıştır ve 2020’de görülen %1’lik bir daralmadan 
sonra -1998’den beri görülen tek daralma- özellikle çipler ve elektronik 
ürünlerinin ihracatı sayesinde tekrar ivme kazanmıştır. 2021 yılı için Maliye 
Bakanlığı’nın tahminlerine göre %3,2’den hızlı bir büyüme beklenirken bu 
rakam bazı ekonomistlerin tahminlerine bakıldığında %3,4’e kadar -son on 
yılda kaydedilen en hızlı büyüme- çıkabilmektedir.12

Dış Ticaret

Kaynak: ITC Trademap

Güney Kore’nin ana ihracat kalemleri elektrikli makineler, makineler, 
demiryolu harici araçlar, plastikler ve mineral yakıtlardır. Ana ihracat ortakları 
ise Çin, ABD, Vietnam, Hong Kong ve Japonya’dır.

Kaynak: ITC Trademap

Güney Kore’nin ana ithalat kalemleri elektrikli makineler, mineral yakıtlar, 
makineler, çeşitli ekipmanlar ve demiryolu harici araçlardır. Ana ithalat 
ortakları ise Çin, ABD, Japonya, Almanya ve Vietnam’dır.

Kaynak: ITC Trademap

11 https://www.lloydsbanktrade.com/en
/market-potential/south-korea/

economical-context
12 https://www.aljazeera.com/economy/

2021/4/27/south-korea-beats-virus-
blues-as-economy-bounces-back
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GÜNEY KORE DIŞ TİCARET VERİLERİ (bin $)

2018 2019 2020

İHRACAT 605.169.190 542.333.337 512.788.606

İTHALAT 535.172.391 503.259.397 467.540.264

HACİM 1.140.341.581 1.045.592.734 980.328.870

DENGE 69.996.799 39.073.940 45.248.342

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $ )

Ürün 2019 2020

Toplam 542.333.337 512.788.606

Elektrikli makineler ve parçaları, ses 
kayıt cihazları ve televizyon

153.642.972 159.680.757

Makineler, mekanik teçhizat,
nükleer reaktörler vb. ve parçaları

70.928.337 67.885.333

Tren, tramvay yolları ve levazımı dışın-
da araçlar, aksamı ve aksesuarları

62.868.094 54.152.568

Plastikler ve ürünleri 32.594.762 31.561.719

Mineral yakıtlar, yağlar ve ürünleri 42.134.597 25.399.222

EN ÇOK İTHAL EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $)

Ürün 2019 2020

Toplam 503.259.397 467.540.264

Elektrikli makineler ve parçaları, ses 
kayıt cihazları ve televizyon

89.695.616 94.106.853

Mineral yakıtlar, yağlar ve ürünleri 127.290.643 86.553.146

Makineler, mekanik teçhizat,
nükleer reaktörler vb. ve parçaları

51.624.132 57.360.544

Optik, fotoğrafik, sinematografik, 
ölçüm, kontrol, hassasiyet, tıbbi yada 
cerrahi ekipmanlar

18.478.476 19.381.267

Tren, tramvay yolları ve levazımı dışın-
da araçlar, aksamı ve aksesuarları

16.692.620 18.202.773
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Türkiye-Güney Kore İlişkileri
Türkiye ve Güney Kore ilişkileri Türkiye’nin Güney Kore’nin bağımsızlığını 
1949’da tanıması ile başlamıştır. Türk kuvvetlerinin NATO tarafında Kore 
Savaşı’na katılması, iki ülke arasındaki bağı oldukça sıkılaştırmıştır. Türklerin 
savaş sebebi ile yetim kalan Koreli çocuklar için açtığı Ankara Okulu ve 
Korelilere karşı takındıkları dostça tavır, Türk ve Kore halklarının birbirlerini 
“kardeş ülke” olarak kabul etmelerini sağlamıştır. 2012 yılında stratejik ortaklık 
seviyesine yükseltilen ilişkiler, karşılıklı üst düzey ziyaretlerle gelişmektedir.13

Ülke Tarihi
Güney Kore tarihi milattan önce 2000’li yıllara kadar uzanmaktadır. Dünya 
siyasetinde duyulmaya başlaması ise 1910-1945 arasında süren Japon 
işgali ile başlamıştır. Japonya’nın II. Dünya Savaşı’ndaki yenilgisini takiben 
yarımada ikiye bölünmüş, SSCB ve ABD tarafından işgal edilmiştir. Güney 
Kore, 1948’de bağımsızlığını ilan etse de üstündeki ABD etkisi hâlâ devam 
etmektedir. Kısa süre sonra, 1950-1953 yılları arasında gerçekleşen kanlı 
Kore Savaşı, 3 milyondan fazla ölüme sebep olduktan sonra 1953’te yapılan 
ateşkes anlaşması ile fiilen sona ermiştir. Ülkeler arasında barış anlaşması 
imzalanmadığından savaş durumu hâlen devam etse de 2018 yılında atılan 
karşılıklı adımlar savaşın resmen olarak da bitirileceğine,14 hatta gelecekte 
yeniden bir birleşme bile olabileceğine işaret etmektedir.

Ülkede İslamiyet
Birçok millet gibi Korelilerin de İslam’la ilk tanışması Müslüman tacirler 
vasıtasıyla olmuş fakat İslam, Osmanlı’nın son dönemlerine kadar faaliyet 
gösterememiştir. II. Abdülhamid Han’ın ümmetçi politikaları sonucu 
olarak bölgeye gelen Müslüman alimler, Bolşevik İhtilali’nden kaçarak 
Kore’ye gelen Tatar Müslümanları bu dönemde Kore’de oluşan Müslüman 
toplulukları oluşturmuşsa da çok belirgin izler bırakamamışlardır. Kore’nin 
İslam’la ilişkisinin ana dönüm noktası, Kore Savaşı’na katılan Türk askerlerin 
Korelilerin gözünde İslam’ı şekillendirmesi ile olmuştur.15

Günümüzde Güney Kore’de 100.000 civarı Müslüman yaşamaktadır. Özellikle 
Seul’de bulunan Seul Merkez Camii’nin bulunduğu Itaewon bölgesi, birçok 
Müslümana ev sahipliği yapmaktadır ve Korelilerin İslam’la tanıştıkları, 
helal yemek restoranlarının da bulunduğu bir bölgedir. Güney Kore’deki 
Müslümanlar, özellikle medya sebebiyle toplumda İslam hakkında oluşan 
önyargı sebebiyle zor zamanlar yaşayabilmektedirler.16

COVID-19
Güney Kore, COVID-19 salgınıyla mücadelede en başarılı olan ülkelerden 
biridir. 19 Ocak 2020’de kaydedilen ilk vakalar, Güney Kore yetkililerini alarma 
geçirmiştir. Güney Kore’nin ilk COVID-19 testi Şubat başında onaylanmıştır. 1 
Mart itibarıyla ise diğer ülkelerdeki testler henüz onaylanma aşamasında iken 
Güney Kore, günlük 10.000’den fazla test uygulamaya başlamıştır.

Güney Kore yetkilileri “test, izleme, izolasyon” prensibini uygulamış ve bu 
sayede daha virüs hakkında fazla bilgi olmamasına ve Çin dışında salgının 
başladığı ilk ülkelerden olmasına rağmen salgını ilk kontrol altına alan 
ülkelerden biri olmuştur. Salgın başından beri Güney Kore’de hiç sokağa 
çıkma yasağı uygulanmamış, toplu taşıma araçlarında yolcu kısıtlamasına 
gidilmemiş ve salgın başlangıcından kısa süre sonra işyerleri eski hallerine 
geri dönmüştür.

Bu başarının ana sebepleri ülkenin geçmiş salgın tecrübeleridir. 2003’te 
ortaya çıkan SARS’ın sıçradığı Güney Kore, Ortadoğu’da ortaya çıkan MERS 
salgınının Ortadoğu haricinde en yoğun görüldüğü ülke olmuştur. MERS 
tecrübesi, sağlık sistemindeki sorunları gün yüzüne çıkarmış ve hükûmeti 
bu konuya eğilmeye zorlamıştır. MERS sonrası alınan kararlar hükûmetin 
izleme yetkilerini artırmış, böylece kişilerin konum ve kredi kartı verileri 
vaka tespitinde kullanılmıştır. Bütün bunların yanında maskenin kirli hava 
ve geçmiş salgınlar sebebiyle zaten toplumsal bir norm haline geldiği 
Güney Kore halkının tedbirleri uygulamaya önem vermesi hükûmetin işini 
kolaylaştırmıştır.17 DSÖ verilerine göre 12 Mayıs 2021 itibarıyla Güney Kore’de 
128.918 vaka ve 1884 ölü kaydedilmiştir.

13 https://www.mfa.gov.tr/turkiye-guney-kore-siyasi-iliskileri.tr.mfa
14 https://insamer.com/tr/guney-kore-_1931.html
15 https://islamansiklopedisi.org.tr/kore-cumhuriyeti
16 https://www.aljazeera.com/gallery/2017/11/15/the-muslims-of-south-korea
17 https://www.vox.com/22380161/south-korea-covid-19-coronavirus-pandemic-

contact-tracing-testing
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Geçtiğimiz günler Ortadoğu’nun kanayan yarası olan Filistin İsrail sorununda 
yeni bir aşamaya şahitlik etti. Kudüs merkezli başlayan çatışmalar bir anda 
ülkenin tamamına yayıldı. Sebepleri ve sonuçları açısından bu olayların detaylı 
analiz edilmesi, gelişmelerin bundan sonraki sürecine de ışık tutacaktır.

Kudüs’te Ramazan ayının başlarından itibaren ciddi gerginlik yaşanmaktaydı. 
Şehir, Şam Kapısı önündeki barikatlara karşı çıkan Müslüman nüfusla 
İsrail’in güvenlik birimleri arasında yaşanan arbedelere şahitlik ediyordu. Bu 
arbedelerin oluşturduğu yüksek tansiyon Şeyh Cerrah Mahallesi’ne İsrailli 
yerleşimcilerin baskın yaparak Müslüman yerli halkı dışarı atma teşebbüsü 
ile daha da yükseldi. 

Şeyh Cerrah Mahallesi
Ciddi çatışmaların yaşandığı bu mahalle Kudüs’ün doğu yakasında Cebel-i 
Meşarif tepesinin eteklerinde, Eski Şehir’e 2 km. kadar mesafede yerleşir. 
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin şahsi doktoru Hüsameddin el-Cerrah’ın 
türbesinin burada yerleşmesine binaen onun adıyla adlanır. Bu semtte 
Müslümanların yerleşimi 1865’te başlamış, özellikle Hüseyni ailesine mensup

1 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Müslüman elitlerin yaşadığı bir semt olarak kurulmuştur. Şeyh Cerrah 
Mahallesi Yahudiler tarafından Şimon ha-Tzadik/Adil Şimon mahallesi olarak 
adlanır. Bu isim, Yahudilerin Romalılar tarafından sürgüne gönderilmesinden 
önceki dönemde II. Mabet’te başkohen olarak görev yapan Rabbi Şimon’un 
türbesinin burada olmasına binaen onun adıyla adlanır. Başkohen mevkii 
Yahudi dini geleneğinde en üst rütbe kabul edilir ve bu yüzden Yahudiler 
açısından dini bir ehemmiyete de sahiptir. Nitekim Yahudiler tarafından 
mübarek kabul edilen Küçük Sanhedrin (dini mahkeme) üyelerinin mezarları 
da bu semtte yerleşir. 19. yüzyılın sonlarına doğru Yahudiler Filistin’e göç 
ettiğinde bu türbe ve çevresindeki 17 dönem arazi 1875’te Sefarad Cemaati 
Konseyi ve Knesset Yisrael kurumları tarafından satın alınmış, Yahudilerin 
elindeki bu arazide 1890’larda sadece 6 ailenin yaşadığı ufak bir mahalle 
kurulmuştur. Söz konusu semt suriçi şehrin dışarısında Müslümanların en 
yoğun yaşadığı mahalledir. 20. yüzyılın başlarında mahallede Müslümanlar 
ve Yahudiler meskun idi. Tarihi kayıtlar burada 167 Müslüman aile, 97 Yahudi 
aile ile birlikte 6 Hıristiyan ailenin de yaşadığını belirtir. 1967’de İsrail askerleri 
Kudüs’ün doğu yakasını da işgal etmesiyle bu mahalle de İsrail’in eline geçti. O 
tarihten itibaren mahallede istikrar düzenli olarak bozulmaktadır. Son süreçte 
yaşanan çatışmaların ateşi, Kudüs’teki bu tartışmalı mahalleden harlandı.

Çatışmanın Ortaya Çıkışı ve Sonucu
İsrail’in hem Kudüs’te hem genel olarak Filistin’de yayılma politikası güttüğü 
bilinmektedir. Kurulduğu 1948’den itibaren İsrail bölgede daha fazla alan 
kazanmak için ele geçirdiği her fırsatı değerlendirmekte, bu uğurda yer yer 
yasal olmayan yöntemlere başvurmaktan da çekinmemektedir. Bu nedenle 
söz konusu çatışmaları İsrail’in cari politikasının dışında değerlendirmek 
isabetli değildir. 
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Fakat bunun yanı sıra, konunun İsrail’in boğuştuğu iç krizlerden de bağımsız 
değerlendirmek de aynı şekilde doğru değil. Buna binaen, zamanlama 
açısından bu çatışmaları İsrail’in yaşadığı politik sorunlardan çıkış bileti olarak 
da değerlendirmek gerekir.

İsrail iki yıldır hükümet krizi yaşamaktadır. Temmuz 2018’de ülkenin 
demografik yapısına uygun olmayan şekilde İsrail Yahudi Ulus Devlet Yasası 
kabul edildi. Knesset’in (İsrail Millet Meclisi) kapanmasına çok kısa bir süre 
kala, hızlı ve alelacele geçirilen bu yasa ile İsrail’in devlet yapısı da değişti. Bu 
durum ülkenin kurucu iradesine muhalif olmasının yanı sıra, mevcut durumla 
da pek uyuşmadığı için çatlak sesler çıkmaya başladı. Tam da bu sırada 
yaklaşık 10 yıldır ülkeyi yönetmekte olan Başbakan Benyamin Netanyahu’nun 
yolsuzluklar yapması ve görevini kötüye kullanmasına ilişkin dosyalar 
medyaya servis edilmeye başladı. Ciddi şekilde imajı zedelenen Netanyahu 
bu süreçte koalisyon ortaklarıyla da sıkıntılar yaşamaya başladı. Sürecin 
kendisine zararlı olacağını hesaplayan Netanyahu erken seçim kararı almak 
zorunda kaldı. 9 Nisan 2019’da seçimler yapılsa da koalisyon oluşamadı 
ve seçimler 17 Eylül’de tekrarlandı. Ne var ki bu seçimin sonuçları da farklı 
olmadı. 2 Mart 2020’de seçimlerde de pek farklı bir sonuç beklenmiyorduysa 
da küresel pandemi nedeniyle ülkenin olağanüstü dönemden geçtiğini 
gerekçe gösteren ana muhalefet lideri Benny Gantz’ın katılımı sonucunda 
koalisyon kuruldu. Zorlama şartlarla kurulan bu koalisyonun ömrü uzun 
olmayacaktı ve beklendiği gibi, kurulmasından birkaç ay sonra tekrar dağıldı 
ve İsrail dördüncü defa seçimlere gitmek zorunda kaldı.

İsrail’deki dördüncü seçimler 23 Mart 2021’de yapıldı. Seçim sonucunda 
Yahudi nüfusun oy verdiği partilerden Likud 30, Yeş Atid 17, Şas 9, Mavi 
Beyaz 8, Yamina 7, Birleşik Tevrat Partisi 7, İsrail Evimiz Partisi 7, İşçi Partisi 
7, Dini Siyonizm Partisi 6, Likud’dan kısa bir zaman önce ayrılan Gideon 
Saar’ın kurduğu Yeni Umut 6 ve Meretz 6 koltuk kazanabildi. Bu seçimleri 
öncekilerden farklı kılan, sağ kesimde dahi bazılarının anti-Netanyahu 
blokuna dahil olmasıdır. Bu blokun temel isteği, hakkında ciddi ithamların 
olduğu Netanyahu’nun başbakanlık etmeyeceği ve yönetim kadrosunda 
olmayacağı bir koalisyon kurmak. 

İsrail’in Yahudi nüfusunun siyasi tercihleri son yıllarda sağ ve merkez-sağa 
kaymış durumda. Bu kesimi temsil eden partiler olarak Likud 30, Şas 9, 
Yamina 7, Birleşik Tevrat Partisi 7, Yeni Umut 6 ve Dini Siyonizm
Partisi 6 koltuk kazandığı göz önüne alındığında
Netanyahu’nun kendi safında toplayabileceği
koltuk sayısı aslında koalisyon kurmak
için yeterlidir.

Ancak Saar anti-Netanyahu blokuna dahil olduğu için koalisyon kurmaya 
yanaşmadı ve Netanyahu hükümeti kuramadı. 4 Mayıs’ta hükümet kurma 
yetkisini iade eden Netanyahu oldukça zorlu bir döneme gireceğinin 
farkındaydı. Bu bağlamda, İsrail’de bir Arap İsrail çatışmasının çıkmasının 
Netanyahu’nun başında oluşan kara bulutları dağıtıp gündemi değiştirmek ve 
olası yeni seçimler için ülkede kriz çıkartıp sağ kesimi mobilize etmek, Saar’ı 
sıkıştırmak gibi sonuçlarının olacağını tahmin etmek zor değildir. Dolayısıyla 
bu çatışmalar Netanyahu için can simidi oldu.

Şam Kapısı’ndaki arbedeler ve Şeyh Cerrah mahallesine baskının ardından 
dinci grupların Mescid-i Aksa’ya baskını bardağı taşıran son damla oldu. 
Müslümanlar bir anda örgütlendiler ve daha önce benzeri görülmemiş bir 
direniş sergilediler. Farklı şehirlerde yaşayan Müslümanlar ayaklandılar 
ve ülke iç savaşın eşiğine geldi. Bu direnişe destek olma namına Hamas 
da İsrail’e füzelerle saldırıya geçti. Bu saldırı İsrail’in ciddi güvenlik açığının 
olduğunu ortaya çıkardı ve imajını önemli ölçüde zedeledi. Bu çatışmalar 
sonucunda İsrail ordusu Gazze’ye hava operasyonları düzenleyerek bölgeye 
ciddi tahribatlar verdi. Medyaya yansıdığı kadarıyla 65 çocuk ve 232 yetişkinin 
katledildiği, 8019 kişinin yaralandığı, 1800 konutun tahrip edildiği Gazze’de 
ateşkes 20 Mayıs’ta sağlandı. 

Hıristiyan dünyanın görmezden geldiği bu süreçte Müslüman dünyanın 
da pek inisiyatif almadığı görüldü. İlginç tarafı, 1969’da Mescid-i Aksa’nın 
kundaklanması üzerine kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı da uluslararası topluma 
İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurma çağrısında bulunmaktan 
başka fiili bir girişimde bulunmadı. Bu durum, Filistinlileri İsraillilerle çatışmada 
yalnız bırakmak anlamına gelmektedir. Bu durum, İsrail’in ileriki zamanlarda 
olası saldırılarına açık hedef haline gelen Filistinlileri savunmak için Müslüman 
devletlerin D-8 çatısı altında yeni bir oluşuma gitmeleri hususunda talepleri 
arttırmıştır.
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A.Giriş
27 Mart 2021 günü İran ve Çin arasında imzalanan “25 Yıllık Kapsamlı İş 
Birliği Anlaşması” hem bölge ülkeleri hem de küresel aktörler tarafından 
tartışılmaya başlandı. Her ne kadar detaylar paylaşılmasa dahi öncesinde 
basında konuşulan taslağın2 büyük oranda aynı kaldığına yüksek bir ihtimal 
olarak bakılmaktadır. Petrol ve doğalgaz ticaretinden, ulaşım ağlarının altyapı 
çalışmalarına, uluslararası bankacılıktan savunma teknolojilerine kadar çeşitli 
alanlarda bilgi/tecrübe aktarımı ve işbirliğini öngören anlaşma, iki ülkenin 
dışişleri bakanlıkları tarafından Tahran’da imzalandı. Hem taraf olan iki ülke 
hem de bölgedeki yerel ve küresel aktörler için büyük önem taşıyan anlaşma, 
eğer istenilen hedefler gerçekleştirilebilirse bölgesel ve küresel eksende pek 
çok değişikliğe yol açabilir.

B. Anlaşmayı Küresel Eksende Ekonomi-Politik Bir Zemine Yerleştirmek
B.1. ABD – Çin Rekabetinin Yeni Sahası : Ortadoğu
İnsanlığın en eski yerleşim ve üç semavi dinin doğum yeri, dünyanın enerji 
kaynakları açısından birincil merkezi ve ulaşım ağları noktasında merkez 
istasyonu olan Ortadoğu – ve genelde İslam coğrafyası-  bölgesel ve küresel 

1 mustafa.ozdmr21@hotmail.com

aktörlerin mücadele sahası haline gelmiştir. Çok taraflı aktörlerin ve çıkar 
ilişkilerinin düğüm noktası olan bu coğrafyada yapılan her bir hamle ince 
hesaplar ile planlanmaktadır. İran ve Çin arasındaki söz konusu bu anlaşma 
da detaylı bir tasarı sürecinin sonunda hayata geçirilmiştir. 

Her geçen gün etkisini daha da hissettiren Amerika – Çin rekabeti kaçınılmaz 
olarak Ortadoğu coğrafyasına da sıçramış, bu coğrafya yeni rekabet alanı 
olarak belirlenmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin Rusya ile 
bölgedeki aktif nüfuz mücadelesi bugüne kadar devam ederek gelmiş ise de 
Çin, bölgede kendisini yavaş yavaş -özellikle 2000’ler sonrası- hissettirmeye 
başlamıştır. Yükselişte olan güçlü ekonomisi ile Çin, soğuk savaş sonrası 
ABD’nin başat güç rolünü sarsmaya aday görünmektedir. Hem devasa 
ekonomisinin enerji ihtiyacını karşılamak hem de başat güç olarak kendisini 
göstermeye çalışmak ihtiyacı kaçınılmaz olarak onu da -tıpkı diğer bölgelerde 
olduğu gibi- bu coğrafyada etkin rol oynamaya zorlamıştır. Tüm bunlarla 
birlikte Çin, 2013 yılında tüm dünyaya duyurduğu “Kuşak ve Yol Projesi” 
(One Belt, One Road)3 kapsamında Asya’dan Avrupa’ya kesintisiz bir ulaşım 
ağı örmeyi tasarlamaktadır. Bu projenin en önemli istasyonlarından birinin 
Ortadoğu olması sebebiyle Çin, bu bölgede varlık gösterme niyetindedir. 

Bölgedeki Amerika ve Avrupa egemenliğine bir alternatif oluşturma gayretinde 
olan Çin, ABD’nin aksine yumuşak güç4 unsurlarını öncelemektedir. Devlet 
müdahaleci ekonomik modelli bir kalkınma planı sunmakta ve küresel çapta

2 https://www.nytimes.com/2020/07/11/world/asia/china-iran-trade-military-deal.html
3 https://eng.yidaiyilu.gov.cn/
4 Goldstein J.S. & Pevehouse J.C. (2014).International Relations. (10th Ed.)Pearson. s. 50
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yaygınlaştırmaya çalıştığı Konfüçyüs enstitüleri, uluslararası medya, sinema 
vb. araçlar ile evrensel bir kültürel uyum oluşturmaya çalışmaktadır.5 Çin’in, 
bölge ülkeleri için cazip görünen bir dizi ekonomik teklifler ile gelmesi, iç ve 
dış politikada herhangi bir (en azından şimdilik) dayatmada bulunmaması, 
yumuşak güç unsurlarını öncelemesi… gibi unsurlar söz konusu ülkeler için, 
ABD’nin etkin siyasi-askeri ve ekonomik müdahaleci anlayışına karşın, Çin ile 
işbirliğine daha sıcak bakmalarını kolay kılmaktadır. 

B.2. Bölgesel Hâkimiyetin Düğüm Noktası : İran
Doğalgaz ve petrol gibi sahip olduğu enerji kaynaklarının yanı sıra bölgesel 
ticaret ağlarının denetimi noktasında olması İran’a jeo-stratejik açıdan paha 
biçilemez bir değer sağlamaktadır. Suriye, Irak, Körfez, Afganistan, Karabağ  
gibi coğrafi çatışma alanlarının merkezinde konumlanması ile birlikte bölgede 
oyun kurucu aktör olma çabası bir diğer husustur. Bununla birlikte İslam 
Devrimi sonrasında takındığı Amerika/Batı karşıtı tavır ve  izlediği nükleer silah 
programları İran’ı Ortadoğu’daki aktörler için tehditkâr bir konuma getirmiştir. 
Taşıdığı tüm bu öneme binaen ABD – Çin küresel güç rekabetinin bölgesel 
düğüm noktası olan İran’da su yüzüne çıkıyor olması tabii görülmelidir. 

Amerika, bölgedeki kendi varlığına bir tehdit olarak algıladığı İran’ı 
ehlileştirmek/dize getirmek için bir dizi ekonomik yaptırımlar uygulamakta 
ve bu yaptırımların aracılığı ile İran’ı yıpratarak, bölgedeki hâkim pozisyonunu 
korumak amacı taşımaktadır. Bu durum karşısında imzaladığı bu anlaşma 
ile Çin, ABD’nin bu yaptırım politikalarını delmekte ve bölgedeki rekabeti 
kızıştırmaktadır. Bu anlaşma İran’ın elini ABD karşısında güçlendirecek ve 
bölgedeki İran – ABD rekabetini İran lehine değiştirecektir. Öte yandan, İran 
aracılığı ile Çin de bölgedeki varlığını etkin ve görünür kılma imkânını elde 
edebilecektir. 

C.İran İçin Anlaşmanın Taşıdığı Önem
C.1. ABD Yaptırımları ve İran’ın Durumu
P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Rusya, Çin, Fransa, Almanya) ile İran arasında 
2015’de imzalanan “Kapsamlı Ortak Eylem Planı” (The Joint Comprehensive 
Plan of Action) İran’ın nükleer güç programlarına yönelik denetlemeleri 
içeren bir anlaşmaydı.6 Bu anlaşma ile yaptırımlar kalkmış ve İran ekonomisi 
rahatlamış, büyümeye başlamıştı. Ancak Trump’ın başkanlık döneminde 
ABD’nin anlaşmadan çekilmesi ve yaptırımları tekrardan yürürlüğe koyması 
İran’ın sosyo-ekonomik gidişatını derinden etkilemişti.7 Özellikle petrol 
ihracına yönelik ekonomik boykot, İran ekonomisinde önemli yer teşkil 
eden gelir kaynağını baltalamıştı. Bu durum, ülkedeki işsizlik ve refahı da 
ciddi oranda olumsuz etkilemiş, sosyal huzursuzluklar sokak eylemlerine 
dönüşmüştü. 

Bu süreçte yaptırımlar Çin ile İran’ı birbirine daha da yaklaştırmış, 2016 
itibariyle başlayan ciddi etkileşim,8 bu zaman diliminde hızlanmış ve nihayet 
imzalanan son anlaşma ile taçlanmıştır. Anlaşmanın hedeflediği petrol ve 
doğalgaz ticareti gerçekleştirilirse ABD yaptırımlarının İran için nispeten 
anlamını yitirmesi söz konusudur. Bir diğer ifadeyle ABD karşısında İran’ın eli 
güçlenecektir.

C.2. İran’ın Kazanımları
2015-2020 arası dönemde Çin, İran’ın en büyük ticaret ortağı olmuştur. Bu 
nedenle anlaşma İran için uzun süredir görüşülen ve beklenen bir anlaşmadır. 
Çin’in İran için daimi bir petrol ve doğalgaz müşterisi olması hususu 
sözleşmenin merkezinde yer almaktadır. İran’ın petrolde vereceği %32 

iskontosunun yanında Çin ödemeleri iki yıl erteleme hakkına sahip olacaktır.  
Buna karşılık Çin’in ise İran’ın enerji sektörüne 280 milyar dolar, altyapı 
geliştirme yatırımlarına ise 120 milyar dolar olarak toplamda 400 milyar dolar 
civarı bir yatırım gerçekleştireceği konuşulmaktadır.9

Çin’in başarmak istediği “Kuşak ve Yol Projesi” (KYP) kapsamında İran’daki 
demiryolu, karayolu, liman altyapıları gibi ulaşım ağlarını geliştirmesi 
beklentiler dâhilindedir. Bu durum İran’ın ticaretine de olumlu etki 
sağlayacaktır. Bununla birlikte anlaşmanın bir başka önemli hususu ise iki taraf 
arasındaki uluslararası bankacılık hizmetlerinde milli paraların kullanılmasıdır. 
Bu önemli madde İran ekonomisini ekonomik yaptırımlara karşı daha dirençli 
kılabilir. Savunma, askeri ve bilgi teknolojileri alanlarında planlanan işbirliği ve 
tecrübe aktarımı ise özellikle İran için önem taşımaktadır.

C.3. İran’da Anlaşmanın Yankıları
İki devlet arasındaki bu anlaşma, İran medyasında iki türlü yorumlandı. Bazı 
gruplar anlaşmayı olumlu ve başarılı olarak okunurken diğerleri İran tarihindeki 
unutulmaz etkiler bırakmış “Türkmençay Anlaşması”na benzetmiştir. Çin’in 
daha önceden diğer ülkeler ile imzaladığı benzer anlaşmaların genellikle Çin 
lehine olduğu ifade edilerek İran’ın Çin hegemonyasına girebileceği ihtimali 
gündeme getirilmiştir. Fakat resmi makamlar bu anlaşmanın tavsiye niteliğinde 
olup zorunlu bir yaptırım içermediğini ifade etmektedir.10

5 Yıldız, A. “Çin’in Yumuşak Güç Unsurları”. İNSAMER Analiz
6 Bayar, M. “Kapsamlı Ortak Eylem Planı ve İran’ın Nükleer Programının Geleceği”,

Uluslararası İlişkiler, C.13, S.51, 2016, s. 81-97.
7 Çalışkan, S. “ABD-Çin Rekabeti Perspektifinden Irak”,  ORSAM Analiz:258, 2020, s. 11
8 http://www.president.ir/EN/91435
9 https://www.nytimes.com/2021/03/27/world/middleeast/china-iran-deal.html
10 https://iramcenter.org/iran-cin-anlasmasi-ekonomik-bir-bakis/
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İran’ın devrim sonrasında benimsediği “Ne Batı Ne Doğu” yaklaşımı dış politika 
anlayışını şekillendirmeye devam etmektedir. İran, uluslararası ilişkilerinde her 
zaman çok taraflı bir küresel denge politikası izlemektedir. Bu ilke çerçevesinde 
İran bir yandan nükleer anlaşma için müzakereler gerçekleştirir iken öbür 
taraftan Çin ile ilişkilerini sürdürmekteydi. Bir diğer şekilde ifade etmek 
gerekirse, İran için hiçbir ülke vazgeçilmez müttefik değeri taşımamaktadır. 
O her zaman çok taraflı küresel denge siyaseti ile bir dış politika takip etmeye 
çalışmaktadır.11 Dolayısıyla bu anlaşma ile İran’ın Çin’in ekonomik nüfuzu altına 
gireceği ihtimaline kesin gözle bakılması için henüz çok erkendir. 

D.Çin Perspektifinde Anlaşmanın Değeri
D.1. Çin’in Ortadoğu Politikası
Çin’in hızla büyüyen ekonomisi aynı zamanda onu en çok enerji tüketen ülke 
yapmaktadır. Dünyanın en büyük 5. petrol üreticisi olmasına karşın ürettiği 
miktar kendi iç tüketim talebini dahi karşılayamamaktadır.12 Ekonomik 
büyüme hızını kaybetmemesi ancak kendi enerji tüketimini garanti altına 
alması ile gerçekleşebilecektir. İşte bu durum, yukarıda da ifade edildiği gibi, 
Çin’i Ortadoğu’nun petrol üreticisi ülkeleri ile ekonomik ve siyasi bir işbirliğine 
mecbur bırakmaktadır. KYP ile Çin kendi enerji ve ticaret ağlarını güvenlik altına 
almayı amaçlamaktadır. Son zamanlarda bölge ülkelerine yönelik artırdığı 
ziyaretler bunun bir göstergesidir.13

Ortadoğu politikasına hız veren Çin, 2016 yılında yayınladığı “Arap Politika 
Belgesi” (China’s Arab Policy Paper) ile bunu resmen ilan etmiştir.14 2018 
yılında sekizincisini gerçekleştirdiği  “Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu” (The 
China-Arab States Cooperation Forum) sonrasında KYP için önemli anlaşmalar 
imzalamıştır.15 Her ne kadar askeri çatışmalardan ziyade barışçıl diplomasiye 
önem verdiğini söylese dahi Çin de tıpkı diğer küresel aktörler gibi bölgede 
askeri üs kurma faaliyetlerini ihmal etmemektedir. Üstelik ilk askeri üssünü 
ABD’nin üssüne 10 km. uzaklıktaki Cibuti’de kurarak ABD için bölgedeki varlığının 
hissedilmesini sağlamaktadır.16 Kısaca Çin, küresel güç geçişi sürecine artık bu 
bölgeyi de dâhil etmiş, kendisini başat güç olarak konumlandırma sürecini 
burada da başlatmıştır.

D.2. Çin Açısından İran’ın ve Anlaşmanın Önemi
Çin’in Ortadoğu politikasında İran, merkezi bir konumda yer almaktadır. Bu 
durum –az önce de ifade edildiği gibi- hem İran’ın konumu ve enerji kaynakları 
noktasında sahip olduğu önem hem de bölgedeki ABD egemenliğini İran 
üzerinden kırmak amacı gibi nedenler ile ortaya çıkmaktadır. Suudi Arabistan 
ve Körfez ülkeleri gibi bölgedeki önemli petrol ülkelerinin ABD ve Batı ile sıkı 
ilişkiler içerisinde olmaları Çin için İran’ı öncül bir konuma taşımaktadır. Ancak 
bu durum Çin’in diğer ülkeleri ihmal ettiği anlamını içermemektedir. Zira Dışişleri 
Bakanı’nın yoğun Ortadoğu turunda yaptığı açıklama ve anlaşmalar bölgedeki 
diğer ülkelerin de ihmal edilmediğini
göstermektedir.17

Mevzubahis bu yakınlaşma,
Çin’in İran üzerinden
Ortadoğu’da söz sahibi
bir aktör olma planını
içerisinde barındırmaktadır.
İki ülkenin de bu coğrafyadaki ABD
egemenliğini sarsma çabası ikisini de
birbirine yakınlaştırmaktadır. Bu,
İran’ın bölgedeki konumu ve oyun

kurucu olma arzusu ile pekişmektedir. Aynı zamanda ABD yaptırımlarını 
delerek onun otoritesini zedelemektedir. Bu yakınlaşmayı kendi varlığına tehdit 
olarak algılayan ABD’nin İran’a yönelik zayıflatma hamleleri aynı zamanda Çin’in 
bölgedeki nüfuzunu kırma gayesini de taşımaktadır. Süleymani ve Fahrizade 
suikastleri bu çerçevede okunabilir. 
 
Bu anlaşma ile Çin, petrol ve doğalgaz ihtiyaçlarının önemli bir kısmının İran 
üzerinden teminini bir süreliğine garanti altına almıştır. Bununla beraber bu 
anlaşmanın Çin’in KYP için bir altyapı hazırlığı anlamını taşıyan pek çok ülke 
ile yaptığı/yapacağı anlaşmaların bir parçası olduğu söylenebilir. Eğer hedefler 
gerçekleştirilebilir ve KYP hayata geçirilebilirse Çin, gerçekleştirdiği tüm bu 
anlaşmalardan gerçek kazanımlarını işte o zaman sağlayacaktır. 

Sonuç
İran ve Çin anlaşmasının taşıdığı değer, onun küresel alanda da yankılanmasına 
sebep oldu. Çin, pandemi sonrası ekonomik koşulları fırsat bilerek ABD’nin 
yerini alma serüvenini hızlandırmaya çalışmaktadır. Biden henüz koltuğuna 
yeni yerleşmişken imzalanan bu işbirliği, ABD’de Biden ve Demokratların 
Tahran-Pekin yakınlaşmasına izin verdikleri şeklinde tepkilere yol açtı.18 

İran’a yönelik yaptırımların kaldırılarak nükleer anlaşmanın yeniden yürürlüğe 
konulması ya da yeni bir anlaşma için müzakerelerin başlatılması yeni ABD 
Başkanı’ndan beklenen adımlardır. Bu adımların ne zaman atılacağı henüz 
kesinlik kazanmamıştır. Fakat ABD egemenliğinin yeniden tesisi gibi söylemler 
ile işbaşına gelen Biden’ın bölgede Amerika hâkimiyetine tehdit oluşturan Çin’in 
bu yeni adımı karşısında kayıtsız kalmayacağı muhakkaktır. 

11 https://www.aa.com.tr/tr/analiz/kuresel-guc-gecisi-cercevesinde-cin-iran-
anlasmasi/2198314#

12 Yıldız, A. “Enerji Bağımlılığı Özelinde Çin’in Ortadoğu ve Orta Asya Siyaseti”.
İNSAMER Araştırma:131. Aralık 2020

13 https://orsam.org.tr/tr/abd-cin-rekabeti-sertlesirken-wang-yinin-ortadogu-
seyahati/

14 https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1331683.shtml 
15 https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1576621.shtml
16 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-56587801
17 https://orsam.org.tr/tr/abd-cin-rekabeti-sertlesirken-wang-yinin-ortadogu-

seyahati/
18 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/iran-cin-anlasmasi-sonrasi-abdde-biden-

yonetimi-tahrani-pekine-yonlendirmekle-elestiriliyor/2195093
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Dünya siyaseti ile ilgili okuma yapanlar 14 Temmuz 2015 tarihini çok iyi 
hatırlarlar. İran dışişleri bakanı Cevad Zarif ve Avrupa Birliği dışişleri yüksek 
temsilcisi Federica Mogherini’nin İran ile diğer altı ülke arasında resmi olarak 
nükleer anlaşmaya vardığını duyurduğu tarihtir o tarih. O gün Viyana’da İran’ın 
yanı sıra İngiltere, Çin, Fransa, Rusya, ABD ve Almanya tarafından ilk cümlesi 
kalın harflerle “Bugün, tarihi bir gün” ifadesi ile başlayan ortak bir deklarasyon 
yayınlanmıştı. 

“İran’ın nükleer meselesi ile ilgili anlaşmaya vardık” ifadesi ile devam eden 
deklarasyon, temmuz ayında Kapsamlı Ortak Eylem Planı adlı bir anlaşmaya 
dönüşmüştü. Aradan geçen altı yılda Trump yönetimindeki Amerika’nın 
anlaşmadan tek taraflı çekilmesiyle yaşanan gerilimli sürecin ardından 
Biden’ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte yeniden anlaşmaya 
varılmaya çalışılıyor. 

Bu noktaya nasıl gelindi sorusuna cevap vermeden önce meseleyi etraflıca 
ele alabilmek için daha detaylı sorulara cevap vermek gerekiyor:

1 Boğaziçi Üniversitesi-Matematik Bölümü

1) İran’ın nükleer çalışmalarının boyutu nedir?
2) Bu çalışmalar neden uluslararası bir mesele olarak ele alınıyor?
3) İran’ın nükleer çalışmalarının hukuki ve siyasi temelleri nelerdir?
4) Bu sürecin uluslararası düzeyde muhatapları ve tarafları kimlerdir?
5) Muhatapların konuyla ilgili tavırları nedir?

Öncelikle şunu bilmek gerekir ki ABD ve İsrail’in İran konusunda uluslararası 
topluma yön veren her türlü propagandası, milletler arası düzlemde İran ile 
ilgili var olan en yumuşak algıyı da en sert algıyı da nükleer silah senaryosuna 
kilitliyor. 

Peki, gerçekte bu böyle midir? Nükleer çalışmalarını barışçıl çerçevede 
yürüttüğünü ileri süren İran’ın iddiasını ABD ve İsrail’in propagandalarından 
daha itibarsız kılan neden nedir?

İran’ın nükleer programının teknik, hukuki ve siyasi olmak üzere üç boyutu 
bulunuyor. Bütün bunlar aydınlatılmadan İran’ın nükleer çalışmaları 
hususunda nesnel bir değerlendirme imkanı oluşmayacaktır.

İran Nükleer Çalışmalarının Teknik Boyutu
İran, teknik olarak nükleer mühendisliğe ve teknolojiye sahip olan, “yakıt 
çevrimi” teknolojisini işleten, tesislerini kendi imkânlarıyla yapan, yakıt 
üretebilen ve nükleer silahsızlanma anlaşması (NPT) üyeliği çerçevesinde 
nükleer silah sahibi olmayacağını taahhüt etmiş olan bir ülke.

Enes Berat GÜRLER 1

NÜKLEER ANLAŞMA
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İran’ın nükleer programı, 1976 yılında yani Şah döneminde Avrupa ülkelerinin 
yanı sıra Amerika’nın teknik bilgi ve mühendislik desteği ile başlatılmıştı. İslam 
İnkılabı’ndan sonra ise Amerika, Fransa ve Almanya’nın baskısıyla bu projeyi 
durdurmak zorunda kaldı. Sekiz yıl süren İran-Irak savaşından güçlenerek 
çıkan İran, 1992 yılında Rusya ile yaptığı anlaşmayla nükleer çalışmalarına 
yeniden başladı. Bu kez Amerika ve İsrail’in baskıları bu çalışmaları 
durdurmaya yetmedi.

İran’ın aynı yıl Çin ile yaptığı anlaşmanın Çin tarafına yapılan baskılar 
neticesinde uygulanamaz duruma gelmesiyle birlikte İran kendi imkanlarıyla 
nükleer çalışmalarını sürdürdü ve 2003 yılında kendi başına uranyum 
zenginleştirebilir bir ülke haline geldi.

İran’ın bu denli kısa bir zaman diliminde kendi mühendisleri eliyle böylesi 
bir ilerleme kaydetmiş olduğuna yönelik tespitler Uluslararası Atom Enerjisi 
Kurumu’nun (UAEK) raporlarında da yer alınca artık bütün dikkatler İran’ın 
üzerinde yoğunlaşmaya başladı.

İşte Amerika ve İsrail’in uluslararası kamuoyunu meşgul eden bütün 
bağırtılarının nedeni İran’ın kimseye bağımlı kalmadan kendi imkanlarıyla 
kendi kendine yetebilen bir nükleer güç haline gelmiş olmasıdır. Nitekim 
nükleer tesislerden elde edilen enerjinin elektrik üretiminden ağır sanayiye, 
sağlık endüstrisinden tarımsal faaliyetlere ve uzay çalışmalarına kadar birçok 
farklı alanda kullanılabilmesi, bu başarının potansiyelini ifade etmektedir.

Meselenin Hukuki Boyutu
İkinci dünya savaşından bu yana dünya genelinde üretilen nükleer başlık 
sayısının toplamda 14,465 olduğu; bu sayının yüzde 47’sinin Rusya ve yüzde 
45’inin ABD tarafından üretildiği rapor edilmektedir.

Soğuk savaş döneminde ABD ve Sovyetlerin dışındaki ülkelerin de nükleer 
silah edinme çabaları, dönemin iki süper gücünü, kendi belirleyiciliklerini 
tehdit eden bu süreci önlemeye itti ve 1968 yılında Nükleer silahların 
yayılmasını öngören NPT konvansiyonu imzaya açıldı.

İran’ın da üyesi olduğu bu konvansiyonun en önemli maddeleri şöyle:
Madde 2: Bu anlaşmaya taraf, nükleer silahlara sahip olmayan ülkeler, 
doğrudan ve dolaylı olarak nükleer silahlara, ya da diğer nükleer patlayıcı 
maddelere sahip olmaktan ya da bunları kontrol etmekten uzak durmayı 
taahhüt ederler. Ayrıca nükleer silahları ve diğer nükleer patlayıcıları 
üretmemeyi, elde etmemeyi ve bunların üretilmesi konusunda hiçbir şekilde 
yardım almamayı taahhüt ederler.

Madde 4.1: Anlaşmanın hiçbir kuralı, anlaşmaya taraf devletlerin Nükleer 
enerjiden barışçıl şekilde yararlanma haklarına zarar verecek şekilde 
yorumlanamaz.

İran, nükleer faaliyetlerini uluslararası düzlemde sorumlu olduğu tüm taraflara 
karşı şeffaf bir şekilde sürdürmesine ve tesislerini sürekli olarak UAEK’nin 
denetimlerine açmasına rağmen tehdit ve yaptırım ile karşılaştı. 

Meselenin Siyasi Yönü
Dünya genelinde nükleer çalışmaların teknik düzeydeki muhatabı BM’ye bağlı 
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), hukuk alanındaki muhatabı da NPT 
konvansiyonudur. Washington ve Tel Aviv, İran’ın nükleer programını teknik 

ve hukuki yönden engelleyebilecek geçerli bir iddiaya sahip olmadıklarından 
meseleyi siyasi bir sorun olarak dayatmaya çalıştılar/çalışıyorlar.  Uluslararası 
arenadaki etki güçlerini kullanarak meseleyi nükleer silah kıskacına hapsedip 
siyasi bir kriz oluşturdular. Çünkü dünyada 50-60 yıl sonra tükeneceği tahmin 
edilmekte olan petrol rezervlerinin en temel stratejik alternatifi nükleer 
yakıttır ve söz konusu güçler, İran’ın nükleer teknolojiyi üreten sayılı ülkeler 
arasında yer almasını istememektedirler.

Bu noktadan hareketle ABD ve İsrail, bir dönem Amerika’nın terör listesinde 
olan Halkın Mücahitleri Örgütü’nün 2002  “İran’ın Natantz tesislerinde nükleer 
silah yapılıyor” iddiasını bayraklaştırıp İran’ın nükleer programını uluslararası 
bir krize dönüştürmek için bulunmaz bir fırsat yakalamıştı. Nitekim Halkın 
Mücahitleri Örgütü, daha sonra Amerika’nın terör örgütleri listesinden 
çıkarıldı.

Yaşanan bu kriz sonrasında İran İslam İnkılabı Lideri Ayetullah İmam Hamaney, 
“kitle imha silahlarının üretiminin haram olduğuna” yönelik fetva vererek 
İran’ın tüm nükleer tesislerinin sıkı bir biçimde UAEK tarafından denetlenmeye 
açılması emrini verdi. Yapılan denetlemeler sonrasında tutulan tüm raporlarda 
İran’da nükleer silah yapımına ilişkin herhangi bir ize rastlanmamış olduğu 
ifade edildi.

Fransa, İngiltere ve Almanya (AB Troykası) ise baştan beri İran’ın nükleer 
projesinin askeri amaçlı olduğunu iddia etmekte olan Amerika ve İsrail’in 
bu meseleyi sürekli olarak BM Güvenlik Konseyi’ne taşımaya çalışması 
karşısında oluşan düğümü çözmek için sürece dahil oldu ve üçüncü bir yol 
önererek müzakere masası kurulmasını ve “arabuluculuk” yapmayı teklif 
etti. İran, hukuki olarak zorunda olduğundan değil fakat BM’nin ve UAEK’nin 
ABD karşısındaki zayıflığını bu üç ülkeyle bertaraf edebileceğini düşündüğü 
için müzakere masasına oturmayı kabul etti. Zira kitle imha silahı olduğu 
bahanesiyle Irak’ı işgal eden Amerika’ya İngiltere destek vermiş olsa da 
Almanya ve Fransa açık bir şekilde karşı çıkmıştı.

AB Troykası’nın arabuluculuk yapmak ve üçüncü bir yol açmak yerine Tahran 
ile siyasi düzlemde hiçbir ilişkisi olmayan Washington ve Tel Aviv yönetimleri 
adına adeta vekaleten süreci yürütmesi sonrasında Çin ve Rusya’nın da 
meseleye dahil olmasının önü açıldı. 

Böylece NPT üyesi bir ülke olarak İran’la UAEK arasında çözülmesi gereken 
hatta resmi olarak çözülmüş olan sorun, BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi 
üyesi ile AB Troykası’nın üyesi olan Almanya’nın taraf olduğu bir uluslararası 
krize dönüşmüş oldu.

Batılılar, uzunca bir süre İran’ın tüm nükleer tesislerinin kapatılmasını 
sağlamayı hedefleyen bir müzakere mantığına sahipti. Tabi bu müzakere 
mantığı içerisinde İran’ı “teslim olmaya” zorlayan her türlü tehdit, yaptırım ve 
siber saldırı girişimleri (başta Stuxnet virüsü) mevcuttu.

Fakat tüm askeri tehditlere, ekonomik yaptırımlara ve siber saldırı girişimlerine 
karşı 2003 yılında 164 santrifüjü bulunan İran’ı 50 bin santrifüj üretme 
hedefinden alıkoyamadı. Var olan nükleer tesislerine Fordo’da açılan yeni 
bir tesisi daha eklemesini engelleyemedi. İran sahada UAEK denetimlerine 
açık olan barışçıl düzeydeki bu ilerlemeyi sürdürürken Amerika ve Batı’nın 
için artık İran’ın nükleer faaliyetlerini durdurma hedefi de fiilen gerçekliğini 
yitirmiş oldu.
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İran’a Karşı Askeri Seçenek Denendi mi?
Avrupa ve Amerika, artık İran’a “teslim ol, kazanan ben olayım” diyebilecek 
bir zemine sahip değildi. 2013 yılına gelindiğinde geçmiş nükleer müzakere 
sürecinin aktif ismi Hasan Ruhani’nin İran’da cumhurbaşkanı olmasıyla 
beraber Avrupa ve Amerika için artık “o da kazansın- ben de kazanayım” 
(kazan-kazan) stratejisi kaçınılmaz bir yol olarak gözüktü.

24 Kasım 2013’te yeniden başlayan müzakereler, işte bu mantık değişimi 
sebebiyle 2015 yılında tarihi bir uzlaşmayla neticelendi.

Bu anlaşma ile hem İran enerji alanında kendi kendine yetebilen bir nükleer 
güç olmaya devam edecek hem de İran’ın nükleer silah üretecek seviyede 
uranyum zenginleştirmeyeceği gözetime tabi olacaktı.

Trump’ın ABD başkanlık koltuğuna oturmasıyla ABD, Obama döneminde 
imzalanan KOEP’ten tek taraflı çekilerek İran’a yönelik “maksimum baskı” 
politikasına geri döndü ve İran’a yönelik yaptırımların, tehditlerin ve 
saldırıların yolu yeniden açıldı. İran ise Anlaşmaya taraf olan diğer devletlere 
iyi niyet ve samimiyetini sergilemek adına anlaşmaya bağlı kaldığını ilan 
etse de muhatapların 3 sene boyunca Amerika’yı anlaşmaya dönmeye ikna 
edememiştir. Keza, İran’ın en ünlü nükleer fizikçisi Muhsin Fahrizade’nin 
Mossad tarafından suikaste kurban edilmesi sonrasında İran Meclisinde 
“Yaptırımların Kaldırılması ve İran Milletinin Çıkarlarının Korunması için 
Stratejik Eylem Planı” adlı bir yasa çıkarıldı.

Buna göre KOEP çerçevesinde sınırlandırılan nükleer faaliyetlerin 
genişletilmesi ve İran hükümetinin şu adımları atması gerekli oluyordu.

• İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) yılda en az 120 kg depolamak üzere yüzde 
20 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretecek. (KOEP kapsamında İran 
%3.67 oranında zenginleştirilmiş Uranyum üretiyordu.)

• İran Atom Enerjisi Kurumu, ihtiyaç duyulan zenginleştirme derecesine 
ulaşabilmek için en az 1000 adet gelişmiş ikinci nesil santrifüjleri kurmalı 
ve 3 ay içerisinde gerekli çalışmaları yapacak.

• Nükleer araştırma, zenginleştirme ve geliştirme çerçevesinde en az 164 
adet gelişmiş altıncı nesil santrifüjün kurulması ve bir yıl içinde bu sayının 
1000’e çıkarılması gerekmektedir.

• Yasanın onayını takip eden beş ay içerisinde yeni bir metal uranyum üretim 
tesisi kurmak ve faaliyete geçmesini sağlamak. 

• Hükümet, bu yasanın yürürlüğe girmesinden iki ay sonra anlaşmaya taraf 
olan P4+1 ülkelerinin (Almanya, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya), İran’a karşı 
yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda İran’ın gönüllü olarak 
uygulamakta olduğu NPT’nin ek protokolünün yürütmesini durdurmakla 
sorumludur.

Çıkarılan bu yasanın ardından İran İslam İnkılabı Lideri Ayetullah İmam Seyyid 
Ali Hamaney, ülkesinin ihtiyaç duyması halinde uranyum zenginleştirme 
oranını %60’a çıkarabileceği yönünde beyanatta bulundu.

Amerika’da Trump’ın koltuğu Biden’a devretmesiyle birlikte tüm bu 
yaşananların ardından Viyana’da AB’nin girişimleriyle yeniden bir nükleer 
müzakere süreci başlatıldı. İran tarafı, anlaşmadan tek taraflı çekilen 
Amerika’nın anlaşmaya geri dönmesi gerektiğini ve bu konuda anlaşmanın 
öngördüğü sınırlarda nükleer çalışma kapsamına geri dönmelerinin ilk 
şartının bu olduğunu açıkladı. ABD ise yeni müzakere sürecinde İran’ın 
nükleer programından ekstra taviz koparma gayretiyle hareket ediyor.

Bölgede İran’ın olası bir anlaşma ile ekonomik olarak rahatlayacak olmasından 
rahatsızlık duyan ülkelerin varlığı da dikkatlerde kaçmamalıdır. Başta Siyonist 
lobiler olmak üzere Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağlı lobiler, 
Washington’da yürüttükleri çalışmalarda İran ile nükleer anlaşmaya geri 
dönülmesine keskin bir şekilde karşı çıktılar/çıkıyorlar ve İran’a yönelik askeri 
operasyonun hayata geçirilmesi için tüm seçenekleri zorladılar/zorluyorlar.
 
Bu çerçevede İran ile İsrail arasında İran’ın resmen üstlendiği İsrail’in ise 
örtülü bir şekilde sürdürdüğü gemi savaşları ve nükleer santral sabotajlarını 
hatırlamak gerekir. İsrail’in her türlü örtülü operasyonuna İran Devrim 
Muhafızları Ordusu açık bir şekilde karşılık vererek nükleer anlaşmanın 
gerçekleşmemesi durumunda gündeme gelecek olası bir askeri operasyona 
karşı ne denli hazırlıklı ve cesaretli olduğunu ispatlamış oldu.

Tüm bu gelişmeler ışığında ABD’nin nükleer anlaşmaya geri dönmekten 
başka bir çaresi olmadığı görülmektedir. Fakat Amerika elini çabuk tutmak 
zorunda zira 18 Haziran 2021 tarihinde İran’da cumhurbaşkanlığı seçimleri 
var. İki dönemdir iktidarda olan Hasan Ruhani’nin tekrar seçilip seçilmeyeceği 
veya cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak yeni ismin Amerika ile nükleer 
müzakerelere sıcak bakıp bakmayacağı büyük bir merak konusu. 
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Daha önce Portekizlilerin Doğu Afrika’ya gelme, istila ve yerleşme süreçlerine 
değinmiştik. Bu yazıda Portekizliler sonrasında bölgenin durumuna 
odaklanılacaktır. Portekizlilerin Doğu Afrika’ya yerleştikleri süre zarfında 
yerel halk üzerinde kurdukları baskı ve köle ticaretinin o güne kadarki en 
yüksek seviyeye çıkması bölgede yaşayan kabilelerin direnişe geçmesine 
sebep olmuştur. Daha önce bahsi geçen Mijikendalar ve on iki kabile Portekiz 
baskısından kurtulmanın yolunu Araplardan yardım istemekte bulmuşlardır. 
Arapların bölgedeki ve Hint Okyanusu’ndaki ticari faaliyetleri kabilelerin 
yardım için ilk olarak onları tercih etmesinde etkili olmuştur. Bunun yanında 
İslam’ın daha önce Araplar vasıtası ile Doğu Afrika’ya gelmiş ve özellikle kıyıda 
teveccüh görmüş olması ve Portekizlilerin yaptıkları pek çok eylemde katı bir 
Hristiyanlık propagandası yapması da Arapları en ideal müttefik yapmıştır. 
Bugün özellikle Hint Okyanusu kıyılarında pek çok Arap kökenli aile çok iyi 
Swahili konuşmaktadır. 

1 UGSAM Afrika Araştırmaları Direktörü

Arapların bölgeye gelişinin Portekizlilerden önce olduğuna değinilmişti. 
Yarubiler, Busaidiler, Hadramiler, Nabhaniler Güney Arabistan, Yemen ve 
Umman’dan bölgeye gelen gruplardır. Bu gruplar bölgeye geldiklerinde 
çoğunlukla yerleşmiş ve Afrikalı ailelerle evlilik yapmışlardır. Umman’da 
1154-1624 yılları arasında yönetici aile olan Nabhanilerin on üçüncü yüzyılda 
bölgeye geldiği tahmin edilmektedir. Bugün Tanzanya-Kenya sınırına yakın 
bir bölge olan Kilwa, eskiden Kilwa Sultanlığı ismiyle yönetilen bir İslam 
toprağı olmuştur. Bu bölgenin onuncu yüzyılda bölgeye gelen Arap ve Farsiler 
tarafından İslam devleti haline getirildiği bilinmektedir (Nakamura, 2011: 46).

Portekizlilerin yaptıklarından sonra yardım istenilen Umman Sultanlığı, 
Yarubi hanedanlığının kontrolündedir. Devletin belirlenmiş imam tarafından 
yönetildiği Umman güçleri, Seyf bin Sultan tarafından 1698 yılında 
Mombasa’ya gelmiştir. Mücadele sonrasında galip gelen ve Portekizlilerin 
geride bıraktığı kaleleri alan Umman Sultanlığı, en önemli kale olarak görülen 
Jesus Kalesi’ni de alarak Portekiz’i Mozambik’e kadar sürmüştür. 

Umman bir yandan Afrika kıyılarındaki etkinliğini arttırırken diğer yandan 
da içerideki iktidar kavgasına sahne olmuştur. 1741 yılında Ahmed bin Said 
Umman’da Busaidi Hanedanı’nın yönetimi ele aldığını ve kendisinin Umman’ın 
yeni imamı olduğunu ilan etmiştir. Bir önceki yönetici aile olan Yarubiler, iç 
politikadaki taht savaşı sebebiyle son dönemlerinde Doğu Afrika’daki güçlerini 
de koruyamamışlardır. Busaidilerin yönetimi ele almasından önce 1735 
yılında Mombasa’nın ikinci valisi olan Muhammed bin Osman, Umman’dan 
bağımsızlığını ilan edecek kadar ileri gitmiştir.

Dr. Ensar KÜÇÜKALTAN 1
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Umman’ın Portekiz’i bölgeden çıkardığı tarihten, yönetiminin değiştiği tarihe 
kadar bölgeye yerleşen Arapların artık Afrikalı olduğu ve “Swahilileştiği” 
kaynaklarda yer almaktadır (Soghayrun, 2001: 17-19). Busaidiler iktidarlarını 
güçlendirdikten sonra Umman’dan Doğu Afrika’ya göçü desteklemişlerdir. 
Özellikle daha önce kısa bir süre Portekizliler tarafından kullanılan 
Zanzibar’ın2 Umman tarafından kontrol altına alınarak ticari faaliyetlerin 
merkezi yapılması, Umman’ın Doğu Afrika kıyılarındaki ekonomik çıkarları 
ve güvenliğinin sağlanması konularında da önemli bir fetihtir. Zanzibar’ın 
kıyadaki Kilwa ile ekonomik bağlantısının sağlanması ile birlikte Umman’ın 
bölge ticaretindeki payı artmıştır. Hindistan’dan gelen tacirlerin durağı 
haline gelen bu iki merkez, zamanla Arap, Swahili ve Hint kültürünün daha 
da yakınlaşmasına vesile olmuştur. Aralarında evlilikler yaparak daha 
da “Afrikalı” olan Araplar ve Hintler, ticareti yerel olmanın avantajlarını 
kullanarak yapmışlardır. Yerel olmanın avantajı hususu bölgede ticaret yapan 
Hristiyanların ve diğer toplulukların karşılaştıkları vergi ve diğer yüklerin 
oranlarının farklı olmasından anlaşılmaktadır (Gilbert&Reynolds, 2016: 356). 
Zanzibar’ın önemi gittikçe artarken, Umman’da dönemin sultanı Seyyid Said, 
adaya yeni saraylar inşa ettirmiştir ve 1839 yılında Umman’ın başkentini 
Zanzibar olarak belirlemiştir. Bu radikal karar ile birlikte Umman eski başkent 
Maskat’tan değil, Zanzibar’dan yönetildiği bir döneme girmiştir (Bayram, 2018: 
120). Seyyid Said, başkenti taşırken aynı zamanda yanında AtkinsHamerton 
adlı bir İngiliz’i de beraberinde götürmüştür. Hamerton İngiliz hükümetinin 
görevlendirdiği bir bürokrat ve İngilizler tarafından yönetilen Doğu Hindistan 
Şirketi’nin (East IndiaCompany) temsilciydi (Gilbert&Reynolds, 2016: 357). 
Seyyid Said, hanedanlığının güvenliğini düşünerek Hamerton’a ve onun temsil 
ettiği güce güvenmiştir. Doğu Hindistan Şirketi’nin kendine ait ordusunun 
olması ve İngiltere yönetiminde dış politika belirleyerek Hindistan’ın büyük 
bölümünü yönetmesi Said’i etkilemiştir. Ancak bu durum aslında İngilizler için 
Doğu Afrika’ya yerleşmek ve Hindistan ile Doğu Afrika’yı beraber yönetmek 
için bulunmaz bir fırsat olmuştur. Said’in iyi niyetlerle yanına aldığı Hamerton 
ile 1851 yılında görüşen Amerikan konsolosu Ward, çok yakında İngilizlerin 
bölgeyi kontrol altına alacağı kaydını tutmuştur (Salim, 1989: 231).

Farklı ürünlerin ticaretinin yanında köle ticareti de zaman içerisinde Zanzibar 
özelinde fazlasıyla öne çıkmıştır. Karanfil tarlalarında çalıştırılan kölelerin 
topladığı ürünler Hindistan’a satılarak büyük gelir kaynağı olmuştur. 
1840’ların başında karanfilden elde edilen gelirin beş katına çıkması kölelerin 
kullanılması sayesinde gerçekleşmiştir (Cooper, 1977: 51). Öyle ki 1850’lerde 
Zanzibar’daki yüz elli bin kişilik nüfusun altmış bini köledir (Iliffe, 1979: 42).
Karanfil ve köle ihracatı Zanzibar’daki köle sayısını düzenli şekilde arttırmıştır. 

Ancak İngilizler durumun gidişatından memnun değildir. Amerikan 
vatandaşlarının Zanzibar’a getirilen mallarda yalnızca yüzde beş vergi 
ödemesi, Amerikalılara satılan malların ise vergiden muaf olması, Fransızlarla 
diplomatik ilişkilerin ilerletilmesi ve köle ticaretinin yüksek boyutlara 
ulaşması İngilizlerin rahatsız olduğu faktörlerdir. Özellikle Amerikalılar, 1833’te 
imzalanan sözleşme kapsamında avantajlı ticari şartlara ulaşmıştır. Bölgeden 
fildişi ve karanfil alırlarken, şeker, silah, barut ve pamuk ihracatı yapmışlardır. 
1838’de ihracatlarının tutarı yüz bin dolar iken, 1856’da bu ihracat beş yüz elli 
bin dolara kadar çıkmıştır. Oranın bu kadar artmasındaki en büyük kalem ise 
pamuk ihracatı olmuştur (Nicholls, 1971: 332).

 İngilizlerin Doğu Afrika’da Yönetimi Ele Alması ve Almanlarla Yapılan Paylaşım
İngilizlerin on dokuzuncu yüzyılın ilk döneminde Doğu Afrika’daki genel 
politikası Zanzibar’daki Umman yönetiminin sürekli güçlü tutulması ve 
desteklenmesi şeklinde olmuştur. Bu politika pratikte iki faktörü beraberinde 
getirmiştir. İlki, Sultan’ın iç politikadaki muhtemel rakiplerine ve dış 
politikadaki tehditlere karşı arkasına aldığı İngiliz gücü ile daha sert tedbirler 
alabilmesi, ikincisi ise Avrupa devletlerinin İngilizlerin teşvikiyle Umman’ın 
Sultanına saygı göstermesidir.

Destek uzun vadeli bir vaat olsa da ilerleyen dönemde İngilizlerin Sultan ile 
anlaşmazlık yaşayacağı iki konu bulunmaktadır. Bunlar adadaki Hintlerin 
durumu ve kölelik müessesesinin sonlandırılmasıdır. İngiliz mandasına giden 
yolun anlaşılması için on dokuzuncu yüzyılda bölgede kölelik konusunun 
anlaşılması gerekmektedir. İngilizler 1807 yılında Atlantik’teki köle ticaretini 
tek taraflı olarak yasaklamışlardır (Gilbert & Reynolds, 2016: 307). Atlantik 
sonrası sıra Hint Okyanusu’na gelmiştir. Napolyon yönetimindeki Fransa aynı 
İngiltere gibi, kendi sınırlarından uzakta bölgeleri kontrol etmektedir. Hem 
Hindistan’da hem Mauritius’ta köle çalıştıran Fransa, İngilizlerin 1807’deki bu 
kararını uygulamamıştır. Mauritius’un daha sonra İngilizlerin eline geçmesi 
ile birlikte bölgede 1810 yılında altmış bin kölenin bulunduğu tespit edilmiştir 
(Srinivasan, 1999: 1012). Mauritius’taki kölelerin ekserisinin Doğu Afrika 
kıyılarından ve özellikle de Zanzibar’dan gelmiş olması, yönetimi ele alan 
İngilizlerin merkezi hükümete baskı yapmasını beraberinde getirmiş ve 
bunun sonucunda Seyyid Said’in üzerindeki baskı biraz daha artmıştır. Bu 
baskının ana kaynağı İngiliz yönetimindeki Hindistan sınırlarında bulunan 
Kalküta’da doğmuş ve sonrasında Kraliyet Donanması’nda general rütbesine 
kadar yükselen Sir Fairfax Moresby’dir. Moresby daha sonra kendi soyadı 
ile anılacak olan antlaşmayı Seyyid Said ile imzalayan kişidir. 1822 yılında 
imzalanan Moresby Antlaşması ile bir hat oluşturulmuş ve kölelik bu hattın 
batı kısmında yasal olarak kalmaya devam etmiş, doğusunda ise tamamen 
yasaklanmıştır. Umman bu durumda hem Maskat’a hem Basra’ya yasal 
bir şekilde köle taşımaya devam etmiştir. Ancak İngilizlerin kontrolündeki 
Hindistan’a köle getirilmesi tamamen yasaklanmıştır. İngiltere’nin hakimiyet 
alanındaki bölgelere köle taşımak yasak olsa da kölelerin üretiminde 
bulunduğu ürünlerin taşınmasında herhangi bir sakınca bulunmamıştır. Hem 
Amerikalıların hem Fransızların hem de Almanların önceki bölümde belirtilen 
şekilde Zanzibar’a gelerek ticaret yapması İngilizleri belli noktalarda daha 
uzlaşmacı bir tavra itmiştir. Seyyid Said’in köleleri Basra bölgesine satmak 
yerine kendi belirlediği karanfil tarlalarında çalışmaya yönlendirmesi bu 
bağlamda akılcı bir hamle olmuştur.

2 Zanzibar bugün Tanzanya idaresinde olan bir adadır. Ticaretin yanında turizm 
faaliyetleri açısından da hem Tanzanya’nın hem de Afrika’nın en değerli yerlerinden 
biri olarak kabul edilmektedir.
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Bu sırada Umman ekonomisinde köle ticaretinde olan bağımlılık yavaş yavaş 
azalmaya başlamıştır. Bunun yerine İngiliz Hindistan’ına fildişi, karanfil, susam, 
yaban mersini ihracatı artmıştır. Amerikalılar ve Fransızlar da bölgeden 
alışveriş yapmaya devam etmişlerdir.3 Seyyid Said artan İngiliz baskısına daha 
fazla dayanamayarak 1845 yılında daha önce kendisi ile birlikte Maskat’tan 
Zanzibar’a gelen Hamerton ile antlaşma imzalamıştır. Bu antlaşma ile beraber 
Basra’ya yapılan köle ticareti de yasadışı ilan edilmiştir. Umman Sultanı’nın 
elinde yalnızca kendi kontrolü altındaki bölgelerde köle ticareti yapabilme 
izni kalmıştır. Hamerton aynı zamanda bölgedeki Hintlerin İngiliz kontrolünde 
olduğu baskısını yapmış ve yasal işlemlerinin tümünün Doğu Hindistan Şirketi 
tarafından yapılması gerektiğini savunmuştur. Bu durum bölgedeki Hintlere 
bakış açısının değişmesine de sebep olmuştur. Önceden Müslüman kimliği ile 
aynı potada eriyen Hintler ve Araplar bu kez farklı iki kesim olarak davranmaya 
başlamışlardır. 1856 yılında Seyyid Said öldüğünde İngilizler Umman 
yönetimini ikiye ayırmıştır. Bunlardan biri Zanzbibar’da diğer ise Muskat’ta 
Seyyid Said’in iki oğlu tarafından yönetilmiştir. Macid bin Said Zanzibar’ın, 
Suvayni bin Said ise Muskat’ın lideri olmuştur. İngilizler yasakladıkları köle 
ticaretinin denetimini Kraliyet Donanması’na yaptırmış ve pek çok Arap 
gemisi sürekli durdurulur hale gelmiştir. Bu durum Arap yarımadası ve Doğu 
Afrika arasındaki ticarete büyük darbe vurmuştur. Bunun yanında Zanzibar’da 
sürekli İngiliz donanması bulunması köle ticareti kontrolü bahane edilerek 
meşru hale getirilmiştir (Oded, 2017).

Zanzibar’ın yönetimi 1870 yılında tekrar el değiştirmiş ve yönetim Bergash bin 
Said’e geçmiştir. Bundan iki yıl sonra Bergash, İngiltere’nin isteği sonucunda 
köleliği tamamen yasaklayan antlaşmayı kabul etmek durumunda kalmıştır. 
Zaten yönetimindeki adada bulunan savaş gemileri ve gemilerde bulunan 
İngiliz askerleri Sultan’a başka bir seçenek bırakmamıştır.

Heligoland–Zanzibar Antlaşması (1890)
1884 yılındaki Berlin Konferansı, Afrika’nın paylaşımı için düzenlenmiş ve 
Avrupa güçlerinin sömürge yarışında birbirlerine zarar vermemeleri yönünde 
kurgulanmış bir konferanstır. Almanlar konferansa gelene dek Afrika’daki 
sömürge yarışına dâhil olarak belli bölgeleri kontrol altına alma yoluna 
gitmişlerdir. Konferans sonrasında Almanlara ayrılan bölgeler bugünkü 
sınırları ile ifade edilecek olursa Batı Afrika’da Kamerun, Togo, daha güneyde 
Namibya ve doğu kıyılarında Tanzanya ile Kenya’nın bir bölümüdür. Bu durum 
Fransızlar ve Almanları Çad Gölü çevresi mücadelesinde ve İngilizler ile 
Almanları da Doğu Afrika kıyılarında karşı karşıya getirmiştir.

Bu mücadelenin bir sonucu olarak, 1890 yılında Almanya ile İngiltere arasında 
Heligoland-Zanzibar Antlaşması imzalanmıştır. Buna göre Kuzey Denizi’nde 
İngilizlerin hâkimiyetinde olan ve stratejik önemi bulunan Heligoland Adası 
Almanların kontrolüne bırakılmıştır. Buna karşılık olarak Almanlar, Zanzibar 
üzerindeki hak ve iddialarından vazgeçmiş, aynı zamanda 1885’ten beri 
elinde bulundurduğu Witu Krallığı’nın4  yönetimini de İngilizlere bırakmışlardır. 
Aslında bu anlaşma, Almanların Doğu Afrika’daki gücünü İngilizlere devretmesi 
anlamına gelmektedir. Karşılığında ise İngilizlerle sorun yaşama ihtimali olan 
bölgelerde kesin sınırların çizilmesini almışlardır. Buna göre Alman Togo ile 
İngiliz Gana arasında, Alman Kamerun’u ile İngiliz Nijerya’sı arasında sınırlar 
belirgin hale gelmiştir. Ayrıca Caprivi’yi de alan Almanlar bu Zambezi Nehri’ne 
ulaşma yönünde önemli bir adım atmıştır (Chickering & Gummer, 2007).

Anlaşmanın en önemli yanı, Doğu Afrika’daki Alman-İngiliz çatışmasının 
önüne geçilmesi ve iki gücün sınırlarını daha net şekilde çizmiş olmalarıdır. 

Kıta üzerinde İngilizlerin Fransızlarla rekabeti ise devam edecektir. Almanlar 
yalnızca Avrupalı güçlerle değil aynı zamanda yerel kabilelerle de savaşmak 
zorunda kalmıştır. Avrupa devletlerinin ellerinde teçhizatlı asker sayısı ve ağır 
silah avantajı bulunması, kabilelerin kendi topraklarında yeni bir hükümranlık 
kurmak isteyenlere bir anda teslim oldukları anlamına gelmemektedir. 
Tanzanya’nın güneyindeki kabilelerden biri olan Hehe kabilesi de Almanlara 
karşı topraklarını savunanlardan olmuştur. 1891 yılında Hehe5 ile Almanları 
karşı karşıya getiren savaşta yerliler düşmanlarına büyük korku salmıştır 
(Peers, 2005: 18-19). Almanların iç bölgelere ilerleyişinin aynı şekilde direnişle 
karşılandığı çok sayıda yer bulunmaktadır. Bu ilerleyişe karşı yapılan direnişler, 
Almanlar ve İngilizlerin bölgedeki rekabeti ve iki dünya savaşı arasında Doğu 
Afrika’nın incelenmesi sonraki çalışmada devam edecektir.

3  Bölgede fildişinin içine koyularak taşındığı kumaşlara “Merikani” denmektedir. Adını 
Amerikalıların bölgeye sattığı kumaşlardan almaktadır.

4 Witu Krallığı içerisinde Kenya’da kalan Lamu Adası’nı, Tana Nehri’ni bulunduran ve 
Hint Okyanusu’na kıyısı olan üç bin kilometrekarelik bir alandır.

5 Hehe kabilesi ismini savaş esnasında çıkardıkları “He!, He!” seslerinden almıştır.
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Kudüs’te Olaylar Nasıl Başladı?
Kudüs’te Ramazan ayında, Nisan sonunda başlayan gerilim “Kudüs Günü” 
yaklaşırken daha da tırmandı. Cuma günü namaz kılmak üzere Mescid-i 
Aksa’ya giden on binlerce Filistinli, 10 Mayıs’taki “Kudüs Günü”nde bazı İsrailli 
grupların planladığı yürüyüşte Harem-üş Şerif’e girmemesi için üç günlük bir 
nöbete başladı. Ardından İsrail polisi duruma müdahale etti.

İsrail güçleri, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa’daki 
cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. İsrail’e 

1 Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler

Kudüs’teki Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa’da Filistinlilere yönelik saldırılar 
nedeniyle ültimatom veren Hamas, Batı Kudüs ve İsrail’in güneyine roket 
saldırıları düzenledi. Hamas’ın saldırıları sonrası İsrail ordusu Gazze’ye hava 
saldırısı düzenledi. Saldırılar sonrası aralarında çocukların da bulunduğu 24 
kişi yaşamını yitirirken 103 Filistinli de yaralandı. İsrail’in saldırıları devam 
ediyor.

İran-İsrail-Filistin
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına 
tepki göstererek, “İsrail’e komşu ülkeler neden sessiz. Mısır ve Ürdün gibi 
büyük ülkeler İsrail’in komşusudur. Neden konuşmuyorlar?” dedi.

İsrail yöneticilerinin Hazreti Musa’nın dinine inanmadığını dile getiren Ruhani, 
“Siz câni siyonistlersiniz ve ilâhi bir dininiz yoktur. İran, Filistin’i destekleyen 
neredeyse tek ülkedir. Görevimiz destek vermektir. Filistinliler için direniş ve 
cihattan başka yol yoktur.” diye konuştu. 

Fatih BEYAZ 1

Mayıs 2021



MAYIS

19

Hamas ve İslami Cihad’ın İsrail’e karşı kullandıkları füzelerin büyük çoğunluğu 
Gazze Şeridi’nin içindeki kapsamlı ve gelişmiş üretim kapasitesinden 
kaynaklandığı söylense de İsrailli ve diğer uzmanlar, İran’ın uzmanlığı ve 
yardımının bu endüstrinin gelişmesinde büyük bir rol oynadığını düşünüyorlar. 
Bu yüzden İsrail hava saldırılarının hedeflerinin arasında üretim ve depo 
alanları da var.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Filistin’e komşu İslam ülkelerini eleştirmesine 
karşın İran’ın son Filistin gelişmeleri karşısındaki görece suskunluğu 
dış politikada söz sahibi iki ayrı ekip ile ilgili; Ruhani ve Zarif ekibi şu an 
nükleer anlaşmaya yoğunlaşmış durumdalar ve İsrail’e üst perdeden sert 
yüklenmenin müzakereleri çıkmaza sokmasından endişeliler. Bu nedenle 
İran cephesi olaylar karşısında suskun kalmayı tercih etmektedir. Devrim 
Muhafızları Ordusu ise Hamas’ın kendini savunması için sağladığı füzeler ile 
Filistin’in müdafaasına önemli bir askeri yardımda bulunmaktadır. 

İran’ın Hamas’a sağladığı destek ve Kudüs Günü benzeri ritüelleri bölgesel 
nüfuz kapasitesini arttırmaya yönelik çabalar olduğu da bilinmektedir. İran 
kendi iç kamuoyunu Kudüs davası üzerinden yönlendirme, gündemlerini 
oluşturma imkanını daha önceleri pek çok kez kullanmış olsa da artık bu 
kabiliyetini kaybetmiş gözükmektedir. Öte yandan Filistin’in İsrail ve komşu 
İslam ülkeleri tarafından tecrit edilmişliği Hamas’ı İran’a mecbur bırakmıştır.

Türkiye-İsrail-Filistin
İsrail’in Filistin halkına karşı saldırılarının başlaması ile İslam dünyasının 
kınama mekanizmaları geleneksel ritüellerini yerine getirerek İsrail’i kınadı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim Bin 
Hamad Al-Tahani gelişen olaylar ile ilgili yaptıkları görüşme neticesinde iki 
lider İsrail’in eylemlerini kınadı ve İsrail’i silahsız sivillere yönelik saldırılarını 
durdurmaya ve uluslararası hukuka uymaya çağırdı.

Aynı gün Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Suudi mevkidaşı Prens Faysal 
bin Farhan’a bir çağrı yaptı ve bu sırada “meşru Filistin haklarını baltalayan” 
eylemleri reddettiler ve kınadılar ve İsrail’in bu hakları koruma sorumluluğunu 
vurguladılar.

Türkiye’de İsrail’in eylemlerine karşı kamuoyunda artan tepkilere ilave olarak 
meclisten de tepki geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un önerisiyle AK 
Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti’nin TBMM grupları, ortak bildiri yayımlayarak, 
İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarını kınadı.

Türkiye kamuoyu ve siyasilerin vermiş oldukları bu beyana karşın İsrail ile 
ilişkileri iyileştirme çabaları da Türkiye için gündemde. İki ülke arasındaki 
ilişkiler son olarak 2017 yılında yükselen tansiyon nedeniyle Türkiye’nin 
Büyükelçisi’ni geri çekmesiyle durmuştu. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış 
Politikalar Kurulu üyesi Mesut Hakkı Çaşın, İsrail’in bir adım atması halinde 
Türkiye’nin iki adım atabileceğini dile getirmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Aralık 2020 tarihinde, Türkiye’nin 
İsrail ile ilişkilerini geliştirmek istediğini beyan etmişti. Erdoğan, iki ülke 
istihbaratı arasındaki temasların devam ettiğini belirtmiş, “En tepe noktadaki 
kişilerle bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. İsrail’in bir de Filistin politikası adeta
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bizim kırmızı noktamız. Yoksa gönlümüz arzu eder ki onlarla da 
münasebetlerimizi daha iyi bir noktaya taşıyalım.” demişti. 30 Kasım’da 
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan’da İsrailli yetkililerle görüşme 
gerçekleştirmişti. 

Ayrıca Türkiye, Doğu Akdeniz mücadelesindeki
yalnızlığına karşı İsrail ile karşılıklı bir deniz yetki
anlaşması yaparak elini güçlendirmek istemiştir.
Tümamiral Cihat Yaycı’nın Türkiye ile İsrail arasında
bir deniz yetki anlaşmasının gerekliliği üzerinde
durduğu ve bu konuda görüşmeler yaptığı
belirtilmişti. Ancak Türkiye’nin bu teklifi nin
reddedildiği belirtildi. 

Türkiye son dönemlerde hem Ortadoğu’daki
yalnızlığı hem de Doğu Akdeniz’deki yalnızlığı
nedeniyle bölgesel aktörlerle yeni gerilimler
yaşamamak adına agresif tutumlardan kaçınmaya
çalışmaktadır. 
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Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Uygulamaya Geçiyor
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin düzenlediği çevrim içi programla 
bir araya gelen Türk dünyasından 71 üniversitenin rektörü; Türk Dünyası 
Dijital Vatandaşlığı Projesi kapsamında planlanan faaliyetlerin etkin bir 
şekilde gerçekleştirilmesi için iş birliği protokolü imzaladı.

Türk dünyasında ortak paydada hareket edebilme projesi
Ev sahibi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Alpaslan 
Ceylan, açış konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘aile 
meclisi’ ifadesini vurgulayarak, Türk dünyası üniversiteleri rektörlerinin 
büyük bir ailenin değerli fertleri olduğunu, düzenlenen çevrim içi toplantı 
ile Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi’nin hayata geçirilmesi için aile 
fertlerinin görüşlerini almayı planladıklarını söyledi.
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Rus Bakan Açıkladı! Rusya Batı Sınırına Asker Yığacak
Rusya Savunma Bakanı Şoygu askeri bir toplantıdaki açıklamalarında, “Batılı 
meslektaşlarımızın eylemleri dünyadaki güvenlik sistemini yerle bir ediyor ve 
bu bizi buna karşı koymak için birtakım önlemler almaya mecbur bırakıyor. 
Askeri birliklerimizin içeriğini sürekli olarak geliştiriyoruz. Sene sonuna 
kadar batı askeri bölgemizde yaklaşık 20 askeri birlik oluşturulacaktır” dedi.

Şoygu, ülkesinin batı kesimlerinde askeri tehdidin büyümeye devam etmekte 
olduğunu kaydetti. ABD’nin başını çektiği NATO ülkelerinin, Rusya sınırları 
yakınında stratejik uçakları ile uçuşlarının sıklığını, kruz füzeleri taşıyan 
savaş gemilerinin varlığını ve askeri tatbikatlarının sayısını artırdığını belirtti.

Ankara’da Tartıştı Atina’da Sarıldı! Çavuşoğlu Dendias’a Sarıldı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Ankara ziyaretinde diplomasi 
teammülleri aşan açıklamalarda bulunmasının ardından dün Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’a gitmişti. Yunanistan ziyaretine Batı 
Trakya’dan başlayarak, Atina yönetimine mesaj veren Çavuşoğlu, Müslüman 
Türk Azınlık müftüleriyle bir araya geldi.

Çavuşoğlu ile Dendias Sarmaş Dolaş
Akşam saatlerinde Atina’ya geçerek Yunan mevkiidaşı Dendias’ın verdiği 
yemeğe katılan Çavuşoğlu, samimi pozlar verdi.  Ankara ziyareti sırasında 
Dendias ile kameralar karşısında tartışan Çavuşoğlu’nun Yunan mevkidaşı 
Nikos Dendias’ı görünce samimi bir şekilde sarılması ise dikkat çekti.

ABD’den Ankara’ya İlk Ziyaret! Türkiye Ve ABD’den İlk Değerlendirme
20 Ocak’ta başkanlık koltuğuna oturduğundan beri Türkiye ile mesafeli 
bir ilişki içerisinde olan Joe Biden yönetimi dün ilk kez Ankara’da temas 
kurmuştu.  ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, dün Ankara’da 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Önal’ı ziyaret etmişti. Dışişleri Bakanlığı 
ve Sherman’dan ilk değerlendirme geldi. 

“Bölgesel Konularda Görüş Alışverişi Yapıldı”
Dışişleri Bakanlığı tarafından, Önal ile Sherman görüşmesine ilişkin sosyal 
medyada paylaşımda bulunuldu. Açıklamada, “Bakan Yardımcımız Büyükelçi 
Sedat Önal ile ABD’li muhatabı Wendy Sherman başkanlığında dün yapılan 
siyasi istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik niteliği teyit edilmiş, 
bölgesel konularda görüş alışverişi yapılmış, terörizmle mücadelenin önemi 
vurgulanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.
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İsrail’den Yeni Zulüm! Hızır Adnan’ı Gözaltına Alındı
Şeyh Adnan’ın eşi Renda Musa, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Renda Musa, Şeyh Adnan’ın gece geç saatlerde  İsrail askerleri tarafından 
Batı Şeria’nın Nablus kenti yakınlarında kurulan askeri kontrol noktasında 
gözaltına alındığını belirtti.

Musa, eşinin Batı Şeria’da İsrail askerlerince vurularak hayatını kaybeden 
Zekeriya Hamayil’in taziyesinden dönerken gözaltına alındığını ve henüz 
nereye götürüldüğünü bilmediklerini aktardı.

ABD İle Rusya Arasındaki Kritik Görüşme Yaklaşıyor!
ABD’de her yıl Mayıs ayının son pazartesi günü düzenlenen ve bugüne kadarki 
savaşlarda hayatını kaybedenlerin anıldığı Anma Günü’nde konuşan Başkan 
Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin ile İsviçre’nin Cenevre kentinde ilk kez 
yüz yüze yapacağı görüşmede insan hakları ihlallerini gündeme getireceğini 
belirtti.

Liderler 16 Haziran’da Görüşecek
Kremlin Sarayı ve Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamalarda, Biden 
ve Putin’in 16 Haziran’da İsviçre’nin Cenevre kentinde ilk kez yüz yüze 
görüşeceği aktarılmıştı.

Beyaz Saray konuyla ilgili yapılan açıklamada, “ABD-Rusya ilişkilerinde 
öngörülebilirliği ve istikrarı geri getirmeye çalışırken, liderler tüm acil konuları 
tartışacak” ifadelerini kullanmıştı. Kremlin Sarayı ise, “Varılan anlaşma 
uyarınca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 16 Haziran’da Cenevre’de ABD 
Başkanı Joe Biden ile görüşecek” karşılığını vermişti

Hamas, Mısır İstihbarat Başkanı’nı Kabul Etti
Gazze Şeridi’ne yönelik 11 gün süren İsrail saldırıları, 21 Mayıs’ta İsrail ve 
Hamas arasında varılan ateşkes devam ederken, Mısır İstihbarat Başkanı 
General Abbas Kamel Gazze’yi ziyaret etti. Gazze’deki Hamas lideri Yehya Al-
Sinwar’ın da aralarında bulunduğu Hamas yetkilileri Mısır İstihbarat Başkanı 
General Abbas Kamel’i kabul etti.

Görüşmenin ardından açıklama Hamas Sözcüsü Abdel Latif El-kanu’dan 
geldi. El-kanu, Mısır İstihbarat Başkanı General Abbas Kamel ile Hamas 
liderlerinin görüşmede İsrail ile olan ateşkesin yanı sıra çeşitli konuları ele 
aldıklarını aktarırken, Mısır’ın Filistin halkının birliğini sağlamadaki rolünün 
öneminin vurgulandığını aktardı.

ABD “Yanlışlıkla” Avrupa’daki Nükleer Silahların Yerini İfşa Etti
Açık kaynaklı istihbarat konularında uzmanlaşmış İngiltere merkezli internet 
sitesi Bellingcat, çok konuşulacak bir güvenlik açığını su yüzüne çıkardı. 
Bellingcat’in yürüttüğü araştırmalara göre, nükleer silah sistemleri ile ilgili 
bilgileri ezberlemek için cep telefonu uygulamaları kullanan ABD askerleri, 
bu uygulamalar üzerinden “yanlışlıkla” Avrupa’da bulunan üslerdeki nükleer 
silahların yerlerini ve kodlarını ifşa etti.

Bellingcat, uygulamalarda ABD’nin Avrupa’da nükleer silah depoladığı 
belirtilen 6 üssünün her biri için ABD askerlerine ait bilgi kartlarına ulaştı. 
“Chegg”, “Quizlet” ve “Cram” olarak bilinen uygulamalar üzerinden açığa 
çıkan bilgiler arasında, üslerin yerleri ve yalnızca ordu mensuplarının 
bilinmesi gereken gizli kod ve kelimeler yer alıyor. Chegg uygulamasındaki 
“Study!” (Çalışma) başlıklı 70 bilgi kartında nükleer silahlara ev sahipliği 
yapan askeri üslerin “konumlarına” ulaşıldığı kaydedildi.






