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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı
Suudi Arabistan Orta Doğu’da bulunan, Arap Yarımadası’nın çoğunu kaplayan 
bir ülkedir. Doğuda Basra Körfezi’ne, batıda Kızıldeniz’e kıyısı bulunan ülkenin 
batı kısmında İslam’ın kutsal şehirleri Mekke ve Medine’yi içinde barındıran 
Hicaz bölgesi bulunur. Suudi Arabistan’ın komşuları Ürdün, Irak, Kuveyt, Katar, 
BAE, Umman ve Yemen’dir.

Yaklaşık 35 milyon nüfusu bulunan Suudi Arabistan’ın nüfusu, yarımadanın 
ortasındaki Necd bölgesinin koşulları sebebiyle düzenli bir dağılım göstermez. 
Geniş topraklarına kıyasla az nüfusu olan ülkenin nüfus yoğunluğu km2 başına 
16 kişidir. Doğurganlık oranının 2,2 olduğu Suudi Arabistan’da nüfusun %84’ü 
şehirlerde, %16’sı köylerde yaşamaktadır. Ülkenin en büyük şehirleri Riyad 
(4,2 milyon), Cidde (2,8 milyon), Mekke (1,3 milyon) ve Medine’dir(1,3 milyon).4

2 https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/04/12/5-facts-about-religion-in-
saudi-arabia/

3 https://www.worldatlas.com/articles/saudi-arabia-s-ethnic-groups-and-
nationalities.html

4 https://worldpopulationreview.com/countries/cities/saudi-arabia
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Resmî Adı Suudi Arabistan Devleti

Başkenti Riyad

Dili
Resmî dili Arapçadır. İngilizce de yaygın olarak 
konuşulur.

Dini
Resmî dini İslam’dır ve Müslümanlar nüfusun 
yaklaşık %93’ünü oluşturur.2

Nüfus 34.813.867

Nüfusun Etnik Dağılımı
%60,7 Suudi Arap, %9,7 Suriyeli, %7,8 Hintli,%4,6 
Pakistanlı, %4,6 Filipinli, %4 Bangladeşli,
%8,6 Diğer 3

Yüzölçümü 2.149.690 km2

Meryem SEZGİN1

ÜLKE RAPORU
Para Birimi Suudi Arabistan Riyali

Yönetim Şekli Monarşi

Hükûmet
Kral: Selman bin Abdülaziz el-Suud
Veliaht Prens: Muhammed bin Selman
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Siyasi Yapısı
Suudi Arabistan bir monarşidir ve şu anki kral Selman bin Abdülaziz el-
Suud’dur. Suudi Arabistan kralı, Suud Hanedanı’nın erkek üyeleri arasından 
mevcut kral tarafından seçilir fakat prenslerin oluşturduğu Sadakat 
Konseyi’nin onayından geçmek zorundadır. Kral ömür boyu ülkeyi yönetir, 
kabineyi atar ve kabine kraliyet fermanının onayladığı kararları yasalaştırır. 
Kral Selman başbakan olarak da görev yaparken Veliaht Prens Muhammed 
bin Selman hem başbakan yardımcısı hem de savunma bakanıdır.

Suudi Arabistan’da Meclis-i Şura adında bir meclis vardır fakat bu meclis 
tamamen danışma meclisi hükmündedir. Herhangi bir yasal yetkisi 
bulunmayan meclisin 150 üyesi kral tarafından dört yıllığına atanır. Ülkede 
herhangi bir seçim yapılmaz fakat 2005 yılında belediye düzeyinde istişare 
kurulları için partisiz seçimlerin yapılması kararı alınmıştır. 2015 yılında 
yapılan seçimlerde 284 kurulun üyelerinin üçte biri atanırken üçte ikisi 
seçilmiş, kadınlar da seçme ve seçilme hakkına sahip olmuşlardır. Fakat 
2019’da tekrar yapılması planlanan seçimler resmî bir açıklama yapılmaksızın 
süresiz ertelenmiştir.

Suudi Arabistan’da siyasi partiler yasaktır. Demokrasiye karşı olan Suud 
hanedanı, ılımlı eleştiriye bile karşıdır ve ülkedeki muhalif (yani tüm) siyasi 
hareketler ağır baskı ve cezalandırılmalara maruz kalmaktadır.5

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, ya da uluslararası medyadaki adıyla 
MBS, Suudi Arabistan’ı son yıllarda gündemde tutan isimdir. 2015’te babasının 
tahta geçmesiyle siyaset sahnesine çıkan MBS, babasının emriyle 2017’de 
eski Veliaht Prens Muhammed bin Nayef’in yerine geçtikten sonra amcası ve 
İbn Nayef dahil olmak üzere çarkına taş koyan herkesi etkisiz hale getirmiş ve 
yönetimde ipleri eline alarak Suudi Arabistan’ı önemli ölçüde dönüştürmüştür. 
Kadınlara ehliyet alma ve otomobil kullanma yasağını kaldırmış, ülkede birçok 
sinema açmış, “Hedef 2030”a yürürken ülkenin “ılımlı İslam” anlayışına 
yöneleceğini açıklamıştır. Gerek ülke içindeki politikaları gerekse de İsrail-
Suudi ilişkileri başta olmak üzere dış politikadaki atılımlarıyla MBS, ülkenin de 
facto yöneticisi olarak tanınmaktadır.6

Ekonomik Yapısı

Kaynak: Dünya Bankası 2020

Suudi Arabistan Arap dünyasındaki en zengin ülkedir ve Orta Doğu’daki en 
büyük ekonomidir. Yönetimin üstlendiği geniş çaplı bayındırlık hizmetleri, 
doğrudan yabancı yatırımlar ve ayrıca bankacılık ve finans sisteminin 
sağlamlığı, ülkenin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmasını 
sağlamıştır. Fakat Suudi Arabistan ekonomisi neredeyse tamamen petrole 
dayalıdır ve GSYİH büyümesi petrol üretimiyle yakından bağlantılıdır. COVID-19 
pandemisi sebebiyle petrol gelirlerindeki azalma Suudi Arabistan’ın bütçe 
dengesini sarsmış, 2021 yılında 17,1 milyar dolar bütçe açığı kaydedilmiştir. 
Yine de bu bütçe açığının 2022’de azalması ve takip eden yıllarda bütçe 
fazlasına dönüşmesi beklenmektedir. 2021’de talebin artmasıyla tekrar 
yükselen petrol fiyatları etkisini GSYİH’te de göstermiş, IMF tahminlerine göre 
%2,8’lik büyüme sağlanmıştır.7

Suudi Arabistan, yaklaşık 20.000 doları bulan kişi başı GSYİH’iyle Orta Doğu’da 
yaşam standartları en yüksek ülkelerden biridir. Fakat ülke, bu konuma çok 
farklı bir noktadan yükselmiştir. Ülke 1932 yılında kurulduğunda tarım ve 
ticaretle geçinen bir tarım ekonomisidir, özellikle Mekke ile Medine’ye gelen 
hacıların oluşturduğu ticaret ortamı ve hurma ihracatına dayalıdır. Fakat 
1938 yılında Suudi Arabistan topraklarının sahip olduğu muazzam petrol 
rezervlerinin keşfedilmesiyle birlikte ekonomik altyapı inşa edilmiş, ekonomi 
günümüzdeki modern halini almıştır.8

5 https://freedomhouse.org/country/saudi-arabia/freedom-world/2022
6 https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/saudi-arabia-what-has-

changed-what-hasnt
7 https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/saudi-arabia/economical-

context#
8 https://www.saudiembassy.net/economy-global-trade
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GSYİH 700,12 milyar dolar

Kişi Başı GSYİH 20.110 dolar

GSYİH Büyüme Hızı -%4,1

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı -%5,6

Milli Gelir (Atlas Metodu) 763,64 milyar dolar

Milli Gelir Büyüme Hızı -%3,2

Kişi Başı Milli Gelir 21.930 dolar

Kişi Başı Milli Gelir Büyüme Hızı -%4,8

Enflasyon %3,1

Resmî Döviz Kuru
3,75 Suudi Arabistan Riyali ~ 1 ABD 
Doları

İşsizlik Oranı %7,7

Genç İşsizlik Oranı %29,4

İşgücü 16.137.535
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Suudi Arabistan dünyanın kanıtlanmış petrol rezervlerinin %16’sına sahiptir. 
Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan ülke OPEC’te lider ülkelerden 
biridir. Petrol sektörü; bütçe gelirlerinin %87’sini, GSYİH’in %42’sini ve ihracat 
gelirlerinin %90’ını karşılamaktadır. Suudi Arabistan ekonominin petrole bu 
derece bağımlı olmasının ülkeyi  pazarda gerçekleşebilecek şoklara karşı 
savunmasız hale getirdiğinin farkındadır. Ayrıca ülkede özellikle petrol ve 
hizmet sektörlerinde çalışan yaklaşık 6 milyon yabancı işçi bulunsa da 
ülke yönetimi Suud vatandaşları arasındaki işsizliği azaltmak için çaba 
sarf etmektedir. Bu sebeplerle, Suudi Arabistan, ekonomiyi çeşitlendirmek 
ve ayrıca daha fazla Suud vatandaşına iş üretebilmek için özel sektörün 
geliştirilmesi için uğraşmaktadır. Bugüne dek Riyad ekonomide elektrik 
üretimi, telekomünikasyon, doğal gaz keşfi ve petrokimya sektörlerine yer 
açarak ekonomik çeşitlendirme adımlarını adım adım gerçekleştirmiştir fakat 
pandemi sürecinde petrol fiyatlarındaki düşüşün yönetimi bu adımları daha 
hızlı atmaya zorlaması beklenmektedir.9

Dış Ticaret

Kaynak: ITC Trademap

Suudi Arabistan’ın ana ihracat kalemleri mineral yakıtlar, plastik, organik 
kimyasallar, gübre ve alüminyumdur. Ana ihracat ortakları ise Çin, BAE, 
Hindistan, Türkiye ve Singapur’dur.

Kaynak: ITC Trademap

Suudi Arabistan’ın ana ithalat kalemleri makineler, demiryolu harici araçlar, 
mineral yakıtlar ve eczacılık ürünleridir. Ana ithalat ortakları ise Çin, ABD, BAE, 
Hindistan ve Almanya’dır.

Kaynak: ITC Trademap

Türkiye-Suudi Arabistan İlişkileri 
Suudi Arabistan, Türkiye’nin varisi bulunduğu Osmanlı Devleti’nden doğan 
ülkelerden biridir. Bölgede Vahhabi hareketinin güçlenmesi sonucu 
Osmanlı’dan ayrılan Suudi Arabistan’la yeni Türkiye Cumhuriyeti arasındaki 
ilişkiler genel itibarıyla soğuk seyretmiştir. 21. yüzyıla gelindiğinde ise 
Türkiye’nin 2011 Arap Baharı’nda Suudi Arabistan’la farklı kutuplarda yer 
alması, Mısır’daki Müslüman Kardeşler teşkilatına ve bunun farklı ülkelerdeki 
kollarına destek vermesi, 2017’de Körfez ülkelerinin Katar’a ambargo 
uyguladığı dönemde Katar’ın yanında yer alması ve en önemlisi Suudi gazeteci 
Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu’nda 
öldürülmesi ülkeler arasındaki gerilimi artırmıştır.

9 https://www.forbes.com/places/saudi-arabia/?sh=1667fb014e5c
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  DIŞ TİCARET VERİLERİ (bin $)

2019 2020 2021

İHRACAT 251.800.458 176.507.506 267.546.847

İTHALAT 144.334.893 131.328.692 152.333.959

HACİM 396.135.351 307.836.198 419.880.806

DENGE 107.465.565 45.178.814 115.212.888

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $)

Ürün 2020 2021

Toplam 176.507.506 267.546.847

Mineral yakıtlar,
mineral yağlar
ve ürünleri

131.985.466 206.066.933

Plastik ve ürünleri 16.250.771 23.639.918

Organik kimyasallar 9.696.670 14.323.822

Gübre 1.247.296 3.592.028

Alüminyum ve
ürünleri

2.101.365 2.397.580

EN ÇOK İTHAL EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $)

Ürün 2020 2021

Toplam 131.328.602 152.333.959

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer 
reaktörler vb. ve parçaları

15.431.597 16.493.576

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

14.091.565 15.178.519

Elektrikli makineler ve parçaları, ses 
kayıt cihazları ve televizyon

12.715.579 13.739.202

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
ürünleri

4.358.133 7.156.140

Eczacılık ürünleri 5.614.563 6.918.590
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Muhammed bin Selman’ın Kaşıkçı davasında parmağı olduğu yönündeki 
iddialar Riyad tarafından hep reddedilse de gerek Türk medyasının hükûmet 
yanlısı kesiminin yayınları gerekse de üstü kapalı bir biçimde de olsa 
Erdoğan’ın bu meyanda yaptığı açıklamalar Riyad’ı kızdırmıştır.

Türkiye hükûmeti, bulunduğumuz dönemde izlediği komşularıyla ilişkilerini 
geliştirme politikası çerçevesinde Riyad ile de ilişkilerin geliştirilmesi için 
adımlar atmaya başlamıştır. İkili ilişkiler açısından en büyük problem olan 
Kaşıkçı davasının Türkiye tarafından Suudi Arabistan’a devredilmesi ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaret, ayrıca  Suudi 
Arabistan’ın Türk malları üzerinde uyguladığı gayrıresmî ambargonun 
kaldırılması; ikili ilişkilerin yeni bir döneme girmesinin belirtileri olarak 
görülmektedir. Türkiye’nin halihazırda içinde bulunduğu ekonomik krizin 
hafifletilmesi ve sona erdirilmesinin 2023’te seçimlere gidecek olan Erdoğan 
açısından çok önemli olduğu ve Suudi yatırımların artmasının bu konuda 
Erdoğan’ın işine yarayacağı düşünülürse ilişkilerin daha da geliştirilmesi 
kuvvetle muhtemeldir.10

Ülke Tarihi
Bir çöl devleti olarak Suudi Arabistan, insanlık tarihindeki ilk ve en önemli 
yerini İslam’ın Mekke’de doğuşuyla almıştır. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) kurduğu 
İslam Devleti’nden sonra Osmanlı Devleti gibi çeşitli devletlerin hakimiyeti 
altında olan Arabistan topraklarında ilk “Suudi Arabistan” fikri, Vahhabiliğin 
kurucusu olan Şeyh ailesiyle Suud ailesinin işbirliği kurmasıyla oluşmuştur. 
Çeşitli defalar Osmanlı’yla karşı karşıya gelen Suudlar, Osmanlı’nın güç 
kaybetmesiyle paralel olarak güç kazanmış ve Osmanlı yıkılır yıkılmaz Suud 
devleti kurulmuştur. 1932 yılında adı “Suudi Arabistan Krallığı” olarak ilan 
edilen ülke, kurulduğu dönemde İngilizlerin desteği ve himayesiyle ayakta 
durmaktadır fakat 1938 yılında topraklarında keşfedilen petrol rezervleri, 
komşularının olduğu gibi Suudi Arabistan’ın da kaderini değiştirmiştir. Petrol 
gelirleri ve İslam dünyasının dört bir yanından gelen hacıların sağladığı gelirler 
sayesinde Suudi Arabistan, bugünkü Suudi Arabistan haline gelmiştir.11

Ülkede İslamiyet
Suudi Arabistan İslam’ın doğum yeridir. 7. yüzyılın başlarında vahye muhatap 
olan Hz. Muhammed (s.a.v.), Mekke’de doğmuş ve hayatının büyük kısmını 
Medine’ye hicret edene kadar Mekke’de geçirmiştir. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 
Medine’de kurduğu devlet büyük bir medeniyetin kaynağı olmuş, bugün 
yaklaşık 2 milyarlık İslam alemi bu medeniyetin mirasçıları olmuştur.

Suudi Arabistan’ın temellerinde Hanbeli mezhebinin çok katı bir şekilde 
yorumlanmış hali olan Vahhabilik bulunur. Kraliyet hanedanı olan Suud 
ailesi, meşruiyetini Vahhabi görüşleri ve kendilerine verdikleri “Mekke ve 
Medine’nin Koruyucusu” unvanından almaktadır. Fakat ülkedeki “İslam’ın 
özüne inilmeli” anlayışı, yerini ülkenin de facto yöneticisi Muhammed bin 
Selman’ın uygulamalarıyla “ılımlı İslam” anlayışına bırakmaktadır.12

COVID-19
Suudi Arabistan’da ilk COVID-19 vakası, Bahreyn üzerinden İran’dan gelen 
bir yolcuda 2 Mart 2020’de kaydedilmiştir. İlk vakanın kaydedilmesinden 
daha önce, pandemi tüm dünyayı etkilemeye başladığından itibaren, Suud 
hükûmeti özellikle umre noktasında bazı tedbirler almıştır. 2 Mart’tan itibaren 
daha sıkı tedbirler alan ülke, 4 Mart’ta umre uygulamasını yasaklamış, 
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de günlük dezenfeksiyon uygulaması 
başlatmış ve kısa süre sonra camilerde beş vakit namaz kılınmasını 
yasaklamıştır.13  Pandeminin büyük oranda kontrol altına alındığı ve “COVID’le 
yaşama” politikasına geçildiği son dönemde ise kısıtlamalar büyük oranda 
kaldırılmış, camilerde sosyal mesafe uygulamasına da son verilmiştir.14 DSÖ 
verilerine göre Suudi Arabistan’da 20 Mayıs 2022 itibarıyla  761.624 vaka, 
9124 ölü kaydedilmiştir.

10 https://www.aljazeera.com/news/2022/4/12/are-turkish-saudi-relations-
set-for-a-reset

11 Ataman, M. (2009). Türkiye-Suudi Arabistan İlişkileri: Temkinli İlişkilerden 
Çok Taraflı Birlikteliğe. [Elektronik Sürüm]. Ortadoğu Analiz, 1(9), 72-81.

12 https://www.britannica.com/place/Saudi-Arabia/Religion
13  Algaissi, A.A, Alharbi, N.K, Hassanain, M, Hashem, A.M. (2020). Preparedness 

and Response to COVID-19 in Saudi Arabia: Building on MERS Experience. 
Journal of Infection and Public Health, 13(6), 834-838. Erişim: 21 Mayıs 2022, 
ScienceDirect.

14 https://english.alarabiya.net/coronavirus/2022/03/06/Saudi-Arabia-drops-
most-COVID-19-restrictions
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A.GİRİŞ
El Cezire (Al Jazeera) kanalının kıdemli muhabiri Şirin Ebu Akile (51) 11 Mayıs 
2022 sabahı Batı Şeria’nın Cenin kentinde üzerinde basın mensubu olduğunu 
vurgulayan kıyafetleri olduğu halde İsrail askerleri tarafından açılan kurşunla 
öldürüldü. Üstüne üstlük Akile’nin cenaze törenine müdahale ederek arbede 
yaratması tepkileri daha da güçlendirdi. Her ne kadar İsrail yetkilileri adeta 
“suyu bulandırmaya çalışarak” ilk başta tutarsız açıklamalarla Akile suikastını 
üstlenmek istemeseler dahi nihayetinde kabullenmek zorunda kaldılar. Zira 
Ebu Akile ne İsrail tarafından katledilen ilk gazeteciydi ne de rastgele olma 
ihtimali olan bir kurşun isabet etmişti [1]. 

İsrail’in basın mensuplarına ve gazetecilere ilişkin uzun yıllardır izlediği 
suikast ve yıldırma politikaları herkesçe bilinmektedir. İsrail terörü bir taraftan 
Filistinlileri sistematik olarak katletmekte, abluka altına alarak yok etmek 
istemekte iken bir diğer yandan dünya kamuoyunda sivil Filistinli vatandaşları 
“terörist” olarak yaftalamaya çalışmaktadır. Bu döngüyü kırabilecek ve 
işgali dünyaya duyurabilecek gazetecilere karşı ise işgal kuvvetleri her türlü 
gayriinsani tutum ile baskılama metotlarını takip etmektedir. 

1 Yeditepe Üniv. Siyaset Bilimi ve Uluslararası  İlişkiler-mustafa.ozdmr21@hotmail.com

B.İSRAİL – FİLİSTİN ÇATIŞMASININ BİR CEPHESİ OLARAK MEDYA
B.1. İsrail ve Medya 
Filistin toprakları gibi çatışmaların, zulmün her an var olduğu bölgelerde 
medya kanalları ve gazetecilik, dünyada kamuoyu oluşturulmasında kat be 
kat önem kazanıyor. Medya her iki tarafın da etkin bir şekilde kullanılmasının 
zaruri olduğu bir araç oluyor ve gazeteciler de bu noktada ana damar 
görevini görüyorlar. Bu nedenle de İsrail zulmünün dünyada yankı bulmasının 
aracısı olan gazeteciler ve basın mensupları İsrail terörünün hedefi haline 
geliyorlar. İsrail, kendi zulmünü örtbas etmek, sivillere yönelik uyguladığı 
katliamları meşrulaştırmak ve dünya kamuoyunda haklılığını iddia etmek 
için medyanın oldukça etkin kullanılmasına önem veriyor. Bu amaçla Lobi 
çalışmalarının yanında “Hasbara” adı verilen kamu diplomasisi faaliyetleri öne 
çıkıyor. İbranice “açıklamak/izah etmek” anlamlarına gelen ifade İsrail’in tüm 
eylemlerinin uluslararası camiada meşru gösterilmesi için gerçekleştirilen tüm 
çalışmaları ifade eder [2]. Hatta yalnızca bu lobi faaliyetlerinin ve propaganda 
çalışmalarının yürütülmesi için Diaspora Bakanlığı dahi kurulmuştur [3]. 
Dolayısıyla medya ayağının İsrail nezdinde Filistin ile yürüttüğü mücadelenin 
önemli bir cephesi olduğu söylenebilir.

İsrail’in tüm bu çabalarına rağmen dijital medya Filistin ile olan mücadelesinde 
bu gidişatı değiştirebileceğini gösterdi. Özellikle 2021 Ramazan ayındaki 
çatışmalarda görülebileceği üzere Müslümanların küresel anlamda dijital 
medya araçlarını çok daha etkin bir şekilde kullanmasının neticesinde 
Netenyahu başta olmak üzere İsrail yetkililerinin paylaştığı gönderiler ters 
bir tepkiye yol açtı. Böylelikle İsrail tüm çabalarına rağmen eylemlerinin 
meşruiyetini uluslararası kamuoyunda kazanamadı ve böylelikle Netenyahu
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hükümeti devrilmiş oldu. Bu durum İsrail’i geleneksel medya araçları kadar 
dijital kanallarda da etkinliğini artırmaya yöneltti [4].

B.2. İsrail Terörünün Hedefindeki Basın
Basın mensupları, gazeteciler, savaş muhabirleri vb. kişiler uluslararası hukuk 
tarafından korunma altına alınmışlardır [5]. İlgili Cenevre Sözleşmeleri bu 
konuda aydınlatıcıdır [6].  Ancak İsrail, uluslararası hukuku hiçe saymakta ve 
basın mensuplarına, kurumlarına ve araçlarına sistematik yıldırma politikaları 
uygulamaktadır. Bu durum ise (yukarıda belirtildiği üzere) İsrail’in Filistin’i 
işgalinde medyanın oynadığı önemli rol ile yakından ilişkilidir.

İsrail, işgal topraklarındaki gazetecileri ve medya kuruluşlarını kasten hedef 
alıyor zira çoğu kez işgal altındaki hikâyeleri dünyaya ulaştırmak bombalardan 
çok daha büyük etki yaratıyor ve İsrail’in eylemlerinin meşruluğunu ortadan 
kaldırıyor. Bu nedenle İsrail, Filistin’i yalnızca coğrafi olarak değil aynı zamanda 
medya ile de abluka altına almaya ve dünyanın işgal toprakları ile tüm 
bağlantısını kesmeye devam ediyor. Muhabirler, üzerlerindeki “Press” (Basın) 
yazılı çelik yeleklerine ve kasketlerine rağmen İsrail kurşunlarının hedefi 
oluyor, ofisleri bombalanıyor, seyahatleri kısıtlanıyor. İşgal kuvvetlerinin basın 
mensuplarına ilişkin yıldırma politikaları şöyle özetlenebilir [7] ;
•  Yaşama ve vücut bütünlüğü hakkının ihlali,
•  Gazetecilere yönelik fiziksel ve sözlü saldırı, her türlü aşağılayıcı muamele,
•  Gözaltı ve tutuklamalar,
•  Gazetecilerin belirli bölgelere erişimlerinin yasaklanması ve Filistin dışına 

seyahatlerinin engellenmesi de dâhil olmak üzere hareket özgürlüğü 
üzerindeki kısıtlamalar,

•  Basın kurumlarının ve medya ofislerinin basılması, yıkılması ve 
kapatılması,

•  Gazetelere baskı yasağı konulması…

Batı Şeria ve Gazze’nin işgal edildiği 1967 tarihinden bugüne İsrail tarafından 
katledilen gazetecilerin sayısı 80’i, İkinci İntifada’nın başladığı 2000’lerden 
bugüne ise 50’yi geçti [8]. Bu gazetecilerden pek çoğu Arap medyasının ve 
kamuoyunun yakından tanıdığı Aziz Yusuf (2000), Emced Alemi (2002), Fadi 
Alavne (2003), Ömer Silavi (2009), Necla Mahmud Hac (2014), Ahmed Ebu 
Hüseyin (2018), Şirin Ebu Akile (2022) gibi isimlerdir.

İsrail’in Filistinlilere yönelik ablukası her geçen gün daha da şiddetlenirken 
ve gazetecilere yönelik baskı ve yıldırma eylemleri kat be kat artmakta iken 
uluslararası toplumun sessiz kalması, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi ve 
işgali durdurmaya yönelik etkin yaptırımların ortaya konulmaması İsrail’i bu 
tür suikastlere ilişkin daha da cesur kılmaktadır.

C.İSRAİL’İN ŞİRİN EBU AKİLE SUİKASTİ
Şirin Ebu Akile suikasti hiç şüphesiz pek çok yönüyle dikkate değer bir 
olay. Hem Şirin’in hem Cenin’in hem de zamanın özel olarak seçilmesi 
suikastin arkasında İsrail’in gazetecilere vermek istediği bir mesaj olduğu 
gerçeğini gündeme getiriyor. Şirin, Kudüslü bir Hristiyan olarak Filistin 
halkının mücadelesinin sesi olması ile Filistin topraklarındaki Müslümanlar 
ve Hristiyanlar arasındaki kader ortaklığının simge isimlerinden birisiydi. 
“Kudüs’ün Kızı” olarak da bilinen Şirin, özellikle İkinci İntifada (2000) 
yıllarından itibaren işgali tüm dünyaya duyuran isim olmuştu. Batı Şeria ve 
Cenin’den yaptığı haberler ile dünya Filistin’i onun haberleri ile tanımıştı. 
Seneler sonra Cenin’e tekrar yaptığı bir ziyarette herkes ona “Beni tanıdın 
mı?” diye soracaktı [9].

Şirin Ebu Akile suikasti -her zamanki gibi- Filistin bölgesindeki gazetecilere 
ve medya kuruluşlarına ilişkin bir tehdit ve uyarı mesajıdır. El Cezire gibi bir 
medya kurumunun Filistin mücadelesinin sembol isimlerinden olan kıdemli 
bir muhabirinin seçilmesi işgal güçlerinin gözü pekliğini göstermektedir 
denilebilir. Bununla birlikte Şirin’in Hristiyan asıllı bir gazeteci olması, 
Filistin’deki Müslüman - Hristiyan dayanışmasını parçalamaya ilişkin bir 
hamledir ve Filistin bölgesinde Müslüman halkın yanında olan Hristiyanların 
dahi hedefte olduğuna ilişkin bir işaret olarak okunabilir.

Tüm bunların yanında Cenin mahallesinin özellikle seçilmesi de manidardır. 
Cenin İkinci İntifadanın başladığı ve adeta Filistin ruhunun cisimleşmiş olduğu 
dünyadaki en zor bölgelerden biridir. Filistin yönetiminin dahi Cenin’i kontrol 
altında tuttuğu söylenemez. Şirin’in Cenin’e uğradığı esnada katledilmesi hem 
onun Cenin mahallesine ilişkin kişisel hatırlarına ilişkin bir göndermedir hem 
de İsrail’in artık Cenin de söz sahibi olmak istediği/olduğu şeklinde okunabilir. 
Son olarak, suikastin İsrail’in bölge ülkeleriyle (Türkiye’de dâhil olmak 
üzere) ilişkilerini güçlendirdiği bir zaman diliminde gerçekleşmesi ayrı bir 
değer taşımaktadır. İsrail’in yakın bir zamana kadar bölgesindeki ülkeler 
ile arası bugün olduğu gibi iyi değil iken gerçekleştirdiği zulüm göz önüne 
alındığında bundan sonra bölgedeki işgalin şiddetini arttıracağı tahmin 
edilebilmektedir. Zira artık bölgede katliamlara karşı eskisi gibi karşı tavır 
alabilecek ya da yaptırım uygulayacak ülke kalmamıştır. Buna karşın İsrail’in 
her geçen gün kanun tanımaksızın artırdığı zulmünün gittikçe normalleşmesi 
ve etkili yaptırımların uygulanmaması İsrail işgal güçlerini daha da 
şımarıklaştırmaktadır.

D.SONUÇ 
İsrail’in sivil bir muhabiri öldürerek uluslararası hukuku çiğnemesi ve 
üstüne üstlük cenaze törenine müdahale etmesine karşın Şirin Ebu Akile 
suikasti dünyadan ve bilhassa İslam coğrafyasından göstermelik tepkiler 
ile geçiştirildi. İslam dünyasının İsrail ile normalleştirdiği ve ekonomik 
anlaşmalarla güçlendirmeye çalıştığı ilişkileri Müslüman coğrafyanın İsrail 
karşısında düştüğü acizliği gözler önüne sermektedir. Dünyalık maddi 
kazançları Müslüman kardeşlerinin katledilmesine ve Harem beldelerinin 
çiğnenmesine göz yumma pahasına tercih eden İslam ülkeleri ve liderleri 
ateşle oynadıklarının farkında değillerdir. Eğer geri adımlar atılmaz ise çok 
yakında bu zulüm ateşinin bölgede yakmadığı yer kalmayacaktır.

NOTLAR
[1] İsrail’in iddialarını ve suikastin gerçekleşmesini inceleyen bir yayın için bkz.: 

Mohamed Hassan, Hossam Sarhan, Anas Alaa “Visual Investigation: Who killed 
Shireen Abu Akleh?” Middle East Eye, 11 Mayıs 2022.  

[2] Fadı Zatarı, “Israel: The state of hasbara” Daily Sabah, 09 Mayıs 2018. 
[3] Bakanlık sitesi için bkz.: https://www.gov.il/en/departments/ministry_of_

diaspora/govil-landing-page 
[4] Bu süreçte Başkan Netenyahu’nun twitter paylaşımları ve gördüğü tepkilere 

ilişkin Twitter paylaşımları incelenebilir: https://twitter.com/netanyahu
[5] Detaylı bir anlatım için bkz.: Dost S. (2018). “Uluslararası Silahlı Çatışmalarda 

Gazetecilerin ve Medya Araçlarının Korunması” Ankara Barosu Dergisi, 2018/2 DOI: 
http://orcid.org/0000-0003-0317-6389

[6] Bkz.: M. B. Yamaner, A. E. Öktem, B. Kurtdarcan ve M. C. Uzun. (Haz.). 12 Ağustos 
1949 Tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri. İstanbul: GÜ ve ICRC 

[7] Silencing the Press: Israeli Occupation Forces Attacks on Journalists. Palestinian 
Centre for Human Rights, s.5 

[8] https://www.aa.com.tr/tr/dunya/fko-israil-gucleri-2000-yilindan-beri-55-
filistinli-gazeteciyi-oldurdu/2584938 

[9] Kendi hatıratı için bkz.: https://thisweekinpalestine.com/shireen-abu-aqleh/ 
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24 Şubat sabahı “Askeri operasyon yürütmek için kararımı verdim” cümlesiyle 
Rusya devlet başkanı Vladimir Putin tarafından ilan edilen Ukrayna işgali 
dünya ekonomisinde ve siyasetinde derin depremler meydana getirmiştir. 
Esasen Ukrayna – Rusya arasındaki anlaşmazlıklar sadece bugünün konusu 
değildir. Kökü Ortaçağ’a kadar uzanan bir anlaşmazlıklar silsilesidir diyebiliriz. 
Ukrayna ve Rusya’nın tarihi kökeni bugünkü Kiev topraklarına uzanmaktadır. 
Çünkü Kiev Rusya, Ukrayna ve Belarus’un tarihsel atası olarak kabul edilen 
Kiev Knezliği’nin  başkentidir. Bu açıdan iki devlette kendisini o toprakların 
tarihi mirasçısı olarak atfetmektedir. 1991 yılında SSCB’nin dağılmasından 
itibaren tarihi topraklarını kaybeden Rusya, Ukrayna topraklarındaki Rus 
yanlısı ayrılıkçı çalışmalara sürekli destek vermiştir. Son yıllarda Donbas ve 
Kırım’ın ilhakı üzerinden tekrardan başlayan gerginlikler, NATO ve ABD’nin 
kışkırtmalarıyla Rusya’nın  tüm Ukrayna’yı kapsayacak şekilde işgal sürecini 
başlatmasına ortam oluşturmuştur. Gelinen durumda Rusya–Ukrayna 
arasındaki bölgesel çatışma küresel bir kriz haline dönüşmüştür. 
1 Dokuz Eylül Ünversitesi İşletme Fakültesi

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı harekâtın ardından ABD ve AB olağanüstü 
toplanarak Rusya’ya Uluslararası SWIFT sisteminden çıkarmak da  dahil olmak 
üzere büyük yaptırım paketleri açıklamıştır. Buna karşılık Rusya Doğalgaz ve 
Petrol ödemelerinde Ruble zorunluluğu başta olmak üzere birçok ekonomik 
karşı hamleler geliştirmiştir. Bu gelişmeler “gıda ve enerji” başta olmak 
üzere dünya ekonomisine negatif yönlü yansımıştır. Araştırmamız bu etkileri 
grafikler ve veriler ışığında ortaya koymaya çalışmaktadır.
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Grafi k-1: EURO Bölgesi Enfl asyon

Kaynak: European Central Bank

AB ülkelerinin Rusya’ya uyguladığı ekonomik yaptırımlar sonrasında Rusya 
Doğalgaz ve Petrol satışlarının ruble ile yapılacağını açıklamıştır. Bunu 
kabullenmeyen AB ülkelerine Rusya tarafından Gaz kesişi uygulanmıştır.  
Petrolde ise yavaş yavaş Rusya’dan alınan petrol hacimlerini azaltarak 
nihayetinde Brent Petrole tamamen dönüşü hedefl eyen AB bölgesi ülkelerinin 
Petrol alış maliyeti de yükselmiştir. Bu süreç  tahıl tedariğine de yansıyarak 
Ukrayna limanlarından tahıl gemilerinin çıkmamasına sebep olan savaş tüm 
dünyayı gıda sektöründe sekteye uğrattığı gibi EURO bölgesinde de arz kıtlığı 
meydana getirmiştir. Buna bağlı olarak topyekün tüm dünyada enfl asyonist 
bir sürece girilmiştir. Grafi k-1 Euro Bölgesinin aylara göre enfl asyon oranını 
göstermektedir. Grafi k 1’e göre EURO bölgesi yıllık enfl asyon oranı Mayıs 
ayında %8.1 olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayında %7.4 olan yıllık enfl asyon

Mayıs ayında da yükseliş göstermiştir. Böylelikle Rusya–Ukrayna savaşı 
öncesinde %2 bandında olan enfl asyon EURO bölgesinde savaşla birlikte 4 kat 
artış göstermiştir.  Grafi k-1’e göre Yıllık enfl asyonun en hızlı arttığı kalemler 
Enerji (gaz, elektrik), Gıda ve Taşıma (Tedarik) olmuştur. 

Grafi k-2: ABD Enfl asyon
Grafi k-2 Rusya–Ukrayna savaşının ardından yaşanan siyasi ve ekonomik 
restleşmeler sonrası ABD’deki yıllık enfl asyon oranlarını göstermektedir. Buna 
göre Mayıs ayında ABD ekonomisinde fi yatlar bir önceki yılın aynı ayına göre 
%8,3 artış göstermiştir. Savaşın ardından gıda, enerji ve tedarik süreçlerinde 
yaşanan aksaklıklar ve maliyet artışları tüm dünyada izlendiği gibi ABD’de de 
enfl asyonist bir süreci meydana getirmiştir. Enfl asyon bu rakamlarla son 40 
yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır
Kaynak: U.S. Bureau of Labor Statistics
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Grafik-3 : ABD Enflasyon Sektörlere Göre Dağılımı

Kaynak: U.S. Bureau of Labor Statistics

Grafik-3 ABD ekonomisinde fiyat yükselişlerinin sektörel dağılımını 
göstermektedir. Grafik-3‘e göre ABD ekonomisinde fiyat artışları en yüksek 
olan sektör enerji sektörü olmuştur. Gıda fiyatları ise enerji fiyatlarının 
ardından ikinci sıraya yerleşerek enerji ile beraber  ABD’deki enflasyonun 
majör kategorisini oluşturmuştur.

Grafik–4 : Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYİH)

Kaynak: International Monetary Found (IMF)

Grafik-4  IMF’nin yayınladığı Nisan ayı Ekonomik Görünüm raporundaki  elde 
edilen verilerden oluşturulmuştur. Grafik-4  Dünya, Bölge ve Ülke ekonomilerinin 
2020-2022 yılları arasındaki GSYİH yüzde değişim oranlarını göstermektedir. 
Grafiğe göre Dünya Ekonomisi Covid-19 pandemisinin etkilerini arkada 
bıraktığı 2021 yılında %6.1 oranında büyümüşken; 2022 nisan ayı verilerine 
göre yıllık oranda %3 büyüme gerçekleştirmiştir. ABD, Euro Bölgesi, Türkiye, 
Çin ekonomileri bir önceki yıla göre (2021) sırasıyla %3.7, %2.8, %2.6,%4.3 
oranında büyümüş gözükmektedir. Savaşın aktörleri olan Rusya ve Ukrayna 
ekonomileri ise sırayla %8 ve %35 oranında küçülmüştür. Genel olarak Rusya– 
Ukrayna savaşının getirdiği enerji, gıda ve tedarik krizi tüm dünya ülkelerinin 
ekonomik görünümlerinde önceki yıla göre negatif bir etki yaratmıştır. Sadece 
Japonya ekonomisinde 2021 yılına göre pozitif bir izlenme görülmüştür. 

Grafik–5 : Brent Petrol

Kaynak: Investing.com

Grafik–5 Brent Petrol’ün Vadeli işlemler piyasasındaki son 5 yıllık seyrini 
göstermektedir. Grafik-5‘e göre Brent petrol fiyatı  121.08 değeriyle son 5 yılın 
en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Rusya’nın petrolü ruble ile ödeme zorunluluğu 
sonrasında tüm AB ülkeleri petrol alımında kademeli olarak tamamen Brent 
petrole dönme stratejisi sonucu oluşan talep artışı nedeniyle petrol fiyatları 
tüm dünyada artış göstermiştir. Özellikle OPEC+ hamlesiyle Petrol piyasasında 
önemli bir hale gelen Rusya, petrolü önemli bir savaş ve ekonomik yaptırım 
hamlesi olarak kullanabilmektedir. Bunun için UGSAM Temmuz 2020 tarihinde 
yayınlanan “OPEC, Koronavirüs Pandemisi ve (-) Petrol İlişkisi” makalemizi 
okuyabilirsiniz.2

2 Göydeniz, S. Opec ,Koronavirüs Pandemisi ve (-) Petrol İlişkisi. UGSAM , Temmuz 2020 .
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Grafik–6: Doğalgaz

Kaynak: Investing.com

Grafik–6 Emtia piyasalarında Doğalgaz fiyatlarının son 5 yıllık seyrini 
göstermektedir. Grafik-6‘ya göre Rusya’nın Ruble ile ödeme yapmayan ülkelere 
gaz kesişi uygulamasıyla ortaya çıkan arz eksikliği nedeniyle Doğalgaz fiyatları  
8,539 seviyesiyle  son 5 yılın en yüksek seviyesine gelmiş durumdadır.

Grafik-7 : Dünya Tedarik Zinciri Baskı Endeksi (GSCPI)

Kaynak: Federal Reserve Bank (FED)

Grafik–7 Dünya Tedarik Zinciri Baskı Endeksi verilerinin son 25 yıllık seyrini 
göstermektedir. Grafik-7’ye göre dünya ekonomisinin en iyi olduğu 
dönemlerde tedarik zincirleri üzerindeki baskının negatif değerlerde olduğu 
gözlemlenmiştir. Özellikle Covid-19 pandemisinin baş gösterdiği tarihlerde tüm 

dünyada tedarik zincirleri üzerindeki baskı giderek arttığı gözlemlenmiştir. FED 
en son Nisan Ayında yayınladığı GSCPI endeksinde tedarik zincirleri üzerindeki 
baskıların temelde ÇİN’de yaşanan yeni Covid-19 paniği sonrası Şangay limanı 
dahil olmak üzere liman kapanmaları sonucu ortaya çıkan teslimat gecikmeleri 
ve enerji fiyatlarıyla birlikte oluşan maliyet artışları olduğunu ifade etmiştir. 
Raporun sonunda Gelecekte yaşanabilecek jeopolitik gerilimlerin  yakın 
vadede tedarik zinciri üzerindeki baskıların artabileceği ifade edilmiştir. 

SONUÇ
Rusya ve Ukrayna arasındaki yaşanan çatışma Başta Enerji, Gıda ve Tedarik 
(Nakliye) olmak üzere Dünya ekonomisinde negatif etkiler ortaya çıkarmıştır. 
Özellikle Rusya’nın Ukrayna ticaret limanlarını kapatması ve limanlarda 
gerçekleşen Mayınlama sonucu Ukrayna’dan tahıl çıkışı yapılamamaktadır. 
Bunun üzerine ek olarak AB ve ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar, Çin 
limanlarının kapatılması ve Çin’in uzun zamandır yaptığı tahıl stoku da dahil 
olmak üzere Gıda sektöründe Arz sıkıntısı meydana gelmiştir. Tüm Bunlarla 
beraber AB,  ABD ve Rusya restleşmesi sonucu enerjide yaşanan fiyat artışları 
tedarik maliyetini artırmıştır. Sonuç olarak Tüm dünyada enerji ve gıda ağırlıklı 
olmak üzere enflasyonist bir süreç başlamıştır. Özellikle Jeopolitik gerilimlerin 
en büyük etkisi Gıda alanında yaşanmaktadır. Gıda arzında yaşanan problemler 
sonucu Büyük bir “Gıda Krizi” kapıda beklemektedir. Daha Haziran başında 
Afrika ülkesi ÇAD gıda arzı sıkıntısından dolayı tüm dünyaya acil durum 
ilan etmiştir. Yaşanan gelişmeler önümüzde planlanmış “suni” bir gıda krizi 
oluşturulacağı yönündedir. Bunlara ek olarak Ortadoğuda yaşanan İran-İsrail, 
Akdeniz ve Ege’de Türkiye–Yunanistan, Asya‘da Çin-Tayvan kışkırtmaları 
dünyada yaşanan Jeopolitik gerilimlerin daha da artacağı yönündedir. Esasında 
Tüm gelişmeler ışığında şu söylenebilir;

“Sermayenin yer değiştirmesine bağlı oluşturulan Suni gerilimler ışığında 
Dünya ekonomisi bir Savaş dönemi ekonomisine dönüşmüştür.”3

3 Gündoğan, M. Üretim Gücü Asya’ya Kaydı. Independent Türkçe , 9 Mayıs 2022 .



MAYIS-HAZİRAN

Ruanda, tarihteki en kanlı katliamlardan birine şahit olmuş bir Doğu Afrika 
ülkesi. Bir milyona yakın insanın öldüğü, bundan daha fazla insanın evlerini 
kaybettiği, birileri yeter diyene dek insanların birbirini öldürdüğü acı bir 
hatıraya sahip.

Katliamın yaşandığı 1994 yılına gitmeden önce, bölgenin etnik ve ekonomik 
şartları hakkında bilgi sahibi olmak, o dönemin daha rahat anlaşılmasını 
sağlayacaktır. Ruanda, nüfusun büyük çoğunluğunun tarımda çalışarak 
kazancını sağladığı bir ülkeydi. Nüfusun neredeyse sekiz milyona dayandığı 
bu dönemde tarım dışı üretimin sınırlı olması ve işlerin ekonomi alanında 
pek de iyi gitmemesiyle beraber ülke içinde çeşitli karışıklıklar yaşanmaya 
başlamıştır. Ancak olayın daha eskiye dayanan bir tarihi bulunmaktaydı.

Doğu Afrika, kısımları farklı olmak üzere Portekizlilerin, Belçikalıların, 
Almanların, İngilizlerin, Arapların tarihin farklı zamanlarında yerleştiği bir 
bölge. Hint Okyanusu kıyısında olması sebebiyle pek çok başka milletin de 
uğradığı işlek bir Afrika bölgesi diyebiliriz. Ruanda da bu bölgenin nispeten 
daha iç kesiminde kalan ve bağımsızlığına dek Alman ve Belçika sömürgeleri 
görmüş bir ülkedir. On birinci ve on beşinci yüzyıl aralığı incelendiğinde Tutsi 
olarak bilinen ve yaşayış biçimi olarak Etiyopya’daki Oromolara benzetilen 
1 UGSAM Afrika Araştırmaları Direktörü 

insanların baskın olduğu bir bölge görmekteyiz. Toplam nüfusun yaklaşık 
yüzde on beşini oluşturan Tutsilere karşı diğer millet olarak nitelendirilen 
Hutular ise nüfusun yüzde seksenini oluşturmaktadır. Tutsiler, Hutu ve Twalara 
karşı siyasi, ekonomik ve askeri olarak üstünlük sağlamışlar ve bölgenin 
yönetiminde söz sahibi olan millet olmuşlardır. 

Alman ve Belçikalıların Sömürge Yönetimi
1885’teki Berlin Konferansı’nda Afrika’nın Batı ülkeleri tarafından paylaşımının 
yapılması sonrasında Birinci Dünya Savaşı’na kadar geçen süre boyunca, 
bugünkü isimleriyle Ruanda, Tanzanya ve Burundi Alman Doğu Afrikası’nın 
parçaları olmuşlardır. Ruanda Almanlar tarafından yönetilirken daha küçük 
idare bölgeleri Tutsi liderleri tarafından yönetilmektedir. Öyle ki belli bir 
süre sonra Almanlar yönetim kabiliyetleri açısından Tutsilerin normal bir 
Sahra altı Afrika milleti değil, kökeni eski Mısır’a dayanan (Hamatik) bir ırk 
olduğunu savunmaya başlamışlardır. Elbette bu, kökeni ne olursa olsun 
bağımsızlığından uzak Ruanda halklarına herhangi gerçek bir hak veya 
ayrıcalık getirmemiştir.

Birinci Dünya Savaşı’nda mağlup olan Almanya bölgeden çekilmek zorunda 
kalırken, bölgenin yeni sahiplenicisi Belçika olmuş ve Milletler Cemiyeti 
mutabakatına göre bölge Belçika Mandası ilan edilmiştir. Bölge halkı, kendi 
toprağında yabancı muamelesi görmeye devam ederken Almanların 
yeterince sömürdüğü yerler artık Belçika tarafından sömürülmeye 
başlanmıştır. Belçikalılar, tarım ve altyapı projelerine yönelerek bölgeyi daha 
verimli kullanmanın planlarını yapmış ve bunun sonucunda özellikle ucuz 
ve hatta ücretsiz iş gücü için yerel halkı kullanmıştır. Çalışmaya zorlanan 
yerel halk herhangi bir itiraz veya başarısızlık durumunda cezalandırılmıştır. 
Şartları giderek ağırlaşan Hutular ve bazı Tutsiler göç etmek zorunda kalarak 
Uganda’nın kuzeyinde ve Kongo’nun güneyinde göçmen olarak yaşamak 
zorunda kalmıştır.
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1934 yılında Belçikalılar tarafından geliştirilen yeni bir kimlik sistemi halk 
arasındaki ayrışmayı daha da arttırır. Buna göre halk, Tutsi, Hutu veya Twa 
milletlerinden hangisine mensup olduğunun gözüktüğü bir kimlik sistemine 
tabi tutulur. Büyükbaş hayvan sahibi olmanın ve sayısının kimlik için belirleyici 
bir faktör olduğu sistemde halk resmi olarak bölünmüştür. Aynı yıl, Hutu oranı 
yüzde seksen beşin üzerindeyken yönetimde söz sahibi olma oranı tam tersi 
durumda bulunmaktadır. 1957’deki Hutu Manifestosu, Belçikalıların getirdiği 
kimlik sistemine göre ırksal bir çerçeve çizer. Hutular, ekonomik, siyasi ve 
eğitimsel durumdaki Tutsi hakimiyetinin bir ırk monopolisi olduğunu belirtip 
Tutsileri dış destekli istilacı olarak yaftalarlar. Meselenin bundan sonrasının 
bir iç çatışmaya dönmeme ihtimali yoktur ki öyle de olur. Ancak Belçikalıların 
yaptığı bir hamle, görevdeki Tutsilerin yerine Hutuların atanması işin boyutunu 
iyice değiştirecektir. Bu hamle sonrasında binlerce Tutsi ölür ve binlercesi de 
göç etmek zorunda kalmıştır. 1960 yılında yapılan genel seçimlerde Hutu 
partilerinin çoğunluğu kazanması ülkedeki dengeyi tepetaklak etmiştir. Hutu 
Manifestosu’nun yazarı Gregoire Kayibanda’nın başkan olması sonrasında 
Hutular güçlerini iyice arttırdılar. Nitekim artık bölgede kalmanın maliyetinin 
iyice fazla olduğu bir süreçte Belçikalılar, Ruanda’da yapılan referandum 
sonucunda ülkeden çekilmeye başladılar. Ruanda 1 Temmuz 1962’de 
bağımsız oldu. Burundi’deki Tutsi yanlısı hükümet ve Tutsi mültecilerin ülkeye 
dönmekle ilgili çabaları iki tarafın da çeşitli kayıplar vermesi şeklinde devam 
etti. Ruanda hükümeti tarafından koyulan yüzde dokuz kuralı, okul, iş gibi 
alanlarda Tutsilerin bulunabileceği resmi sınırı gösteriyordu.

Çatışmanın Arttığı Tek Parti Dönemi
Juvenal Habyarimana’nın 1973 yılında ülkenin başına geçerek İkinci 
Cumhuriyeti ilan etmesi sonrasında Tutsi karşıtı politikalara da hız verildi. Tek 
parti diktatörlüğü ile kontrolü eline alan yeni başkan, Tutsileri sosyal hayattan 
dışlamanın planlarını yapıyordu. Uganda’da bulunan Tutsilerin Ruanda’ya 
silahlı şekilde geri dönmesi, ülkeyi artık kuzey-güney ayrımına tabi tutmuştu. 
1990 yılında Habyarimana’nın Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile 
görüşmesi ve kendisine verilen çok partili hayata geçiş tavsiyesi, Ruanda’da 
daha ırkçı olan diğer partilerin oyuna girmesini sağladı. Öyle bir nefret dili 
kullanılmaya başlandı ki, gazetelerde iki milletin birbiriyle çalışmaması, 
görüşmemesi, evlenmemesi ve bunları yapanların hain olarak nitelendirmesi 
gerektiğine dair manifestolar yayımlandı.

Suikast ve Soykırım
Ülkenin içine girdiği kriz, onu büyük bir felakete doğru sürüklüyordu. 6 Nisan 
1994 tarihinde Başkan Habyarimana’nın uçağı Kigali’de füze ile vurulup 
düşürülmüştü. Aynı zamanda Burundili mevkidaşı ve uçakta bulunan diğer 
kişiler de Habyarimana gibi bu suikasttan kurtulamadı. İki Hutu devlet 
adamının suikast sonucu hayatını kaybetmesi kan akıtmak isteyenlere 
gerekli ortamı oluşturdu. Tutsilerden oluşan Ruanda Vatansever Cephesi 
saldırıdan sorumlu tutuldu. Yabancı gözlemcilerin çoğunun suikastın Ruanda 
Silahlı Kuvvetleri’nin aşırıcı subayları tarafından düzenlediği iddiası ise hala 
aydınlatılamadı. Öyle veya böyle, Ruanda’daki durum şiddet yanlılarının 
işine gelen bir noktaya gelmişti. Ölümünden bir ay önce Hutu yanlısı yayın 
yapan Kangura’da çıkan “Habyarimana Mart’ta Ölecek!” başlığı, işin önceden 
kurgulandığını düşünenler için sağlam bir argümandır. 

Saldırının gerçekleşmesinden hemen sonra radyoda resmi anonsun 
yapılması ve Interehamwe milislerinin silahlanarak Kigali’de yolları 
kapatması bir saat içinde tamamlanmıştır. 6 ve 7 Nisan’da yollardaki 
herkesin kimlikleri kontrol edilmeye başlanmış, Tutsi, muhalif Hutu ve insan 

hakları aktivisti avı başlatılmıştır. Komşu komşuyu, koca karısını, doktor 
hastasını sırf Tutsi diye öldürmüştür. Soykırımın simgesi olan ve pek çok evde 
bulunan palalar ortaya çıkmış ve Kigali kan gölüne dönmüştür. Radyodan 
yapılan hamamböceklerinden kurtulun çağrısı, Tutsileri öldürün anlamına 
gelmektedir. Olayların sonrasında bazı rahip ve rahibeler bile kiliselere sığınan 
insanların katledilmesi konusunda suçlu bulunmuşlardır. Olayların organize 
edilmesinde sayıları bin beş yüzden fazla olan ve Fransızlardan eğitim almış 
Başkanlık Korumaları’nın etkili olduğu söylenmektedir.

Fotoğraf: AFP

Soykırımı Kim Durdurdu?
Bu sorunun cevabının Birleşmiş Milletler olacağını düşünen varsa fazla 
iyimser olduğu söylenebilir. Bosna’da, Arakan’da sahnede en az kim vardıysa 
Ruanda’da da bu durum değişmedi. Bölgede bulunan Belçika güçleri ve 
BM askerleri verdikleri on kayıptan sonra tamamen ortadan kayboldular. 
ABD, Somali’deki kayıplardan sonra herhangi bir Afrika çatışmasına 
karışmamaya kararlıydı. Fransa, kendi vatandaşlarını bölgeden kurtarmak 
için asker gönderdi. Sonrasında kendince kurduğu güvenli noktalar soykırımı 
durduracak kadar güvenli değildi. Daha sonra Tutsi güçlerinin Uganda’dan 
Ruanda’ya girmesi sonucu bu kez sivil Hutu katliamları yaşanmıştır. Yeni göç 
dalgaları, Ruanda, Uganda ve Demokratik Kongo’ya kadar uzanan bitmek 
bilmez bir çatışmanın alanını genişletmiştir. Üç aydan biraz daha fazla 
bir zaman diliminde sekiz yüz bin Ruandalının ölümü ile sonuçlanan kara 
günlerden sonra bugün ülke farklı bir kimliğe bürünmektedir. 

Ruanda Yaralarını Sardı
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde görülen davalar ve ardından Ruanda 
mahkemelerine konu olan suçlardan sonra Ruanda, ekonomik ve sosyal 
açıdan çok başka bir yöne doğru gitmektedir. Soykırımda Fransa’nın payını 
cesurca dile getiren Başkan Paul Kagame, Ruanda’nın yaşadığı acı günleri 
geride bırakması için önemli adımlar atmıştır. Bugün Ruanda’da etnik 
ayrımcılık üzerine konuşmak yasak. Toplum bu hassas konuyu konuşmayarak 
geçmişteki acısı taze anıları unutma yoluna gitmek zorunda. Unutulan 
soykırım tekrarlanır ilkesinden yola çıkarak, katliamları unutmadan, farklı ve 
ileriye bakan bir ülke hayal etmek mümkün. Bundan yıllar sonra, Ruanda’nın 
doğal güzellikleri ve gülümseyen insanı ile hatırlanmasını temenni ediyoruz.



Çekya’da Seçim Tarihi Belirlendi
Çekya’da devlet başkanlığı seçiminin tarihi kesinleşti. Çekya Senato Başkanı 
Milos Vystrcil yaptığı açıklamada, seçimin ilk turunun 13-14 Ocak 2023’te 
yapılacağını bildirerek, adaylardan hiçbirinin oyların yüzde 50’sinden 
fazlasını alamaması halinde en çok oyu alan iki adayın yarışacağı seçimdeki 
ikinci turun ise 27-28 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacağını açıkladı.
Vystrcil, “Seçimleri adil ve hakkaniyetli hale getirmenin tek yolu mümkün 
olan en kısa sürede seçim tarihlerini açıklamaktı. Biz de en hızlı şekilde 
seçim tarihlerini açıkladık“ ifadelerini kullandı.
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Rusya’dan Kanada’ya Yaptırım Misillemesi: Siyasiler Dahil 45 Kişi...
Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle Batı’nın yaptırımlarına maruz kalan Rusya, 
tekrar tekrar misilleme kararı alıyor.  Rusya Dışişleri Bakanlığı, siyasi yetkililer 
dahil 43 Kanada vatandaşının ülkeye girişine yasak getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kanada’nın mayıs ayında Rus 
şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile aile üyelerine yaptırım kararı aldığı 
anımsatıldı. Buna yanıt olarak 43 Kanadalının yaptırım listesine alınarak 
Rusya’ya girişine “kalıcı olarak” yasak getirildiği belirtilen açıklamada, söz 
konusu isimlerin yer aldığı liste yayımlandı.

AB’den Biden’a Soğuk Duş: Rus Altınının Yasaklanmasına Karşı Çıktı
G7 Liderler Zirvesi, Almanya’nın Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı’nda ikinci 
gününde devam ediyor.  Zirvede dün olduğu gibi bugün de Rusya ekonomisini 
nasıl çökertir, lideri Vladimir Putin’i nasıl durdururuz konuları yer aldı.
Liderler görüşmede, Rus altınına yönelik yaptırımı da görüşürken ABD, 
Kanada ve İngiltere’nin Rusya’dan altın ithalatının durdurulması talebine AB 
ülkeleri olumlu karşılık vermedi.

Güney Kore’den Çin Ve Rusya’ya Çağrı: Kuzey Kore’yi Durdurun
2022 başından bu yana 17. defa füze denemesi yapan Kuzey Kore, Güney’i 
fena korkuttu. Çin ve Rusya’ya çağrı yapan Güney Kore yönetimi, Kuzey 
Kore’yi nükleer test yapmama konusunda ikna etmesini istedi. 
Güney Kore Birleşme Bakanı Kwon Young-se, düzenlediği basın toplantısında, 
Kuzey Kore’nin nükleer silah programıyla Güney Kore’yi giderek daha 
fazla hedef aldığını söyledi. Kwon, ABD liderliğindeki Batı ülkeleri Rusya’nın 
Ukrayna’yı işgaliyle meşgulken, Kuzey Kore’nin silah geliştirmeye devam 
ettiğini ve bölgedeki mevcut durumu tersine çevirmek için elverişli ortamı 
kullandığını dile getirdi.
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NATO Asker Topluyor! Hedef Rusya...
Rusya’nın Ukraynayı haksız işgali ve bölgede işlediği savaş suçları küresel 
krizi tetikledi. 
3. Dünya savaşı çıkacak mı? sorusunu gündeme getiren hamlenin ardından 
Avrupa’dan da art arda hamleler geliyor.
İspanya’nın başkenti Madrid’de yapılacak olan liderler zirvesi öncesi  NATO 
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklamalarda bulundu.  Stoltenberg, 
Madrid’deki zirvede, NATO’nun 10 yıllık eylem planının belirleneceğini ve 
NATO için en büyük tehdit olarak Rusya’nın belirleneceğini açıkladı.

Afganistan’da İnsani Krize Cansuyu
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, farklı alanlarda gerçekleştirdiği 
yardımlarla gerçek muhtaçlara ulaşmaya devam ediyor. Afganistan’da savaş 
ile başlayan insani kriz geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem felaketi ile 
daha da büyürken, Cansuyu Derneği bölgede birçok alanda gerçekleştirdiği 
yardımlar ile yaraları sarmaya devam ediyor.
Gıda paketleri bin 100 aileye ulaştı
Bölgede, Takhar, Cevizcan, Faryab, Wardak ve Kabil vilayetlerinde bir ailenin 
1 aylık ihtiyacını karşılayacak ürünün yer aldığı gıda paketleri dağıtılırken, bu 
yardımlar ile bin 100 ailenin yüzü güldü. Bölgede gerçekleştirilen gıda paketi 
dağıtımlarında paketler yüzlerce mağdura can suyu oldu.

Bulgaristan’da ‘Hükümet’ Krizi: Petkov İstifasını Sundu
Rusya’nın Bulgaristan’a doğal gaz sevkiyatını kesmesi sonrasında ülkede 
hükümet krizi baş gösterdi. Bulgaristan’da 13 Aralık 2021’de göreve gelen 
Kiril Petkov hükümeti parlamentodan güvenoyu alamadı. Bulgaristan’da 
parlamentodan güvenoyu alamayan Başbakan Kiril Petkov, kabinesinin istifa 
dilekçesini Cumhurbaşkanlığına sundu.
Hükümetin koalisyon ortağı Slavi Trifonov’un “Böyle Bir Halk Var” isimli 
partisinin Petkov’un kabinesini oluşturan 4’lü koalisyondan ayrılmasının 
ardından muhalefet, meclise gensoru önergesi sunmuştu.

Hamas Ve İslami Cihad’dan Arap Ve İslam Ülkelerine Filistin Çağrısı
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve İslami Cihad Hareketi Genel 
Sekreteri Ziyad en-Nehhale, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen 11. 
İslam Ulusal Konferansı’na katıldı.
Heniyye, burada yaptığı konuşmada Filistin davasını tasfi ye etmeyi 
amaçlayan projelere karşı Filistin direnişinin siyasi, hukuki ve ekonomik 
olarak desteklenmesi gerektiğini, bunun stratejik bir seçenek olduğunu 
belirtti.
Filistin halkının farklı grupları arasında birlik sağlanmasının ulusal çıkarlar 
üzerinde uzlaşıya varılması ve söz konusu tasfi ye projeleriyle mücadele 
edilmesi için zaruri olduğunu vurgulayan Heniyye, İsrail’in Filistin halkına 
karşı zafer kazanmasına izin verilmemesini istedi.






