






NİSAN

COĞRAFİ KONUMU VE ÖZELLİKLERİ
Pakistan, güneyde Umman Denizi, güneydoğuda Hindistan, kuzeyde 
Afganistan, kuzeydoğuda Çin ve batıda İran ile çevrilidir. Topraklarında 
steplerden Himalayalar’a kadar pek çok yer şekli barındırır.

Kuzeyde Himalayalar’ın iklimi zirve noktalarındaki kalıcı buz bölgeleri ve yıl 
boyunca süren düşük sıcaklıklar sebebiyle oldukça soğuk iken güneyde 
Umman Denizi kıyıları tropikal iklim özelliği gösterir.

DEMOGRAFİK YAPISI
Pakistan’ın günümüzdeki nüfusu 219.637.444 olarak sayılmıştır. Bu sayı 
Pakistan’ı dünyanın en kalabalık 5. ülkesi yapmaktadır. Pakistan’ın nüfus 
artış hızı 2018’de %2,056 olarak hesaplanmıştır. Nüfus ağırlığı gençlerden 
oluşmaktadır ve ortalama yaş 22,8’dir.  Ülkedeki ortalama yaşam süresi 
erkeklerde 66,8, kadınlarda 68,9 yıldır.

Nüfusunun %35’i şehirlerde, kalan %65’i köylerde yaşayan Pakistan’da 
nüfus yoğunluğu kilometre kare başına 249 kişidir. Pakistan’da yaşayan 
etnik unsurlar oldukça çeşitlidir. %44 oranıyla nüfusun ağırlığını oluşturan 
Pencabileri Peştunlar ve Sindiler takip etmektedir. Pakistan’ın 2020 
okuryazarlık oranı %57,9’dur.
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PAKİSTAN
ÜLKE RAPORU
Meryem SEZGİN

Resmi Adı Pakistan İslam Cumhuriyeti

Başkenti İslamabad

Dili
Resmi dilleri Urduca ve İngilizcedir. Bunların 
yanında Pencabi, Peştuca, Sindi ve Beluci gibi 
yerel diller konuşulur.

Dini
Resmi dini İslam’dır. Nüfusun % 96,28’i Müslü-
man, %1,59’u Hristiyan, %1,60’ı Hindu ve kalan 
%0,53’ü de diğer dinlere mensuptur.

Nüfus 219.593.798 (BM 2020)

Nüfusun Etnik 
Dağılımı

%44,7 Pencabi, %15,4 Peştun, %14,1 Sindhi, 
%8,4 Saraiki, kalan %17,4 diğer azınlıklar.

Yüz Ölçümü 881,889 km2

Komşu Ülkeler
Hindistan (3190 km), Afganistan (2670 km), İran 
(959 km), Çin (438 km).

Para Birimi Pakistan Rupisi

İhracat 27,661 milyon ABD doları (2018)

İhracat Ortakları ABD, Çin, İngiltere, Afganistan, Almanya

İthalat 62,119 milyon ABD doları

İthalat Ortakları Çin, BAE, Suudi Arabistan, ABD, Endonezya

Yönetim Şekli Parlamenter Cumhuriyet

Hükûmet
Devlet Başkanı : Arif Alvi
Başbakan : İmran Khan
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SİYASİ YAPISI
Pakistan’ın resmi adı Pakistan İslam Cumhuriyeti’dir. Devlet başkanı 2018’de 
yapılan seçimle göreve gelen Arif Alvi, başbakan ise aynı yıl seçilen İmran 
Khan’dır. 

Anayasaya göre devlet başkanı ve başbakanın Müslüman olma mecburiyeti 
vardır. Devlet başkanı Milli Meclis, Senato ve dört eyalet meclisi tarafından beş 
yıllığına seçilir. Başbakan ise milli meclis tarafından yine 5 yıllığına seçilir.

Milli Meclis beş yıllığına seçilen 342 üyeye sahiptir. 342 üyeden 262’si 
Müslüman ve 10’u gayrimüslim olmak üzere 272’si direkt seçimle göreve 
gelir. Kalan 70 üye 60’ı kadınlar ve 10’u gayrimüslimler için nisbi temsil 
sistemiyle seçilir.

Senato ise 104 üyeden oluşur. Senato üyelerinin bir kısmı eyalet meclisleri 
tarafından seçilerek, bazıları ise atanarak işbaşına gelir. 

Pakistan’da seçime katılım oranları genellikle %50–60 aralığında seyreder. 
Seçimin kazananını belirleyen unsur genellikle dört eyaletin en büyüğü olan 
Punjab eyaletinin desteğidir. 

Pakistan’da 150’yi aşkın siyasi parti bulunmasına rağmen bunların ancak 30 
kadarı aktiftir. Ülkedeki ana siyasi partiler Pakistan Müslüman Birliği-Navaz 
(Pakistan Muslim League-Nawaz - PML-N), Pakistan Adalet Hareketi (Pakistan 
Tehreek-e-İnsaf - PTI), Pakistan Halk Partisi (Pakistan People’s Party - PPP) 
gibi yaklaşık on partiyse de şu an için halkın teveccühünün en çok yöneldiği 
iki parti olan PML-N ve PTI arasındaki rekabet 2018’deki Pakistan seçimlerine 
damgasını vurmuştur. 

Pakistan’daki siyasi hayat kurulduğu tarih olan 1947’den günümüze pek 
çok sorunla boğuşmuş, darbeler ve suikastlar sebebiyle defalarca akamete 
uğramıştır. Öyle ki Pakistan’da göreve gelmiş hiçbir başbakan 5 yıllık görevini 
tam olarak bitirememiştir.

Pakistan toprakları idari bakımdan Belucistan, Punjab, Sind ve Hayber 
Pahtunhva eyaletleri ile Federal Başkent Bölgesi’ne ayrılır. En önemli şehirleri 
Karaçi, Lahor, İslamabad, Haydarabad, Faysalabad ve Ravalpindi’dir. 

EKONOMİK YAPISI

*Dünya Bankası 2018 verileri

Pakistan’da görülen sık hükûmet değişiklikleri değişken ekonomik politikalara 
sebep olmuştur. General Ziya-ül Hak döneminde İslami ekonomi modeli 
benimsenerek faizin yasaklanması ve devlet tarafından zekât uygulamasının 
başlatılması gibi adımlar atılmışsa da ileriki hükûmetler yavaş yavaş liberal 
ekonomiye geri dönmüştür. Yönetimdeki değişiklikler aynı zamanda Pakistan 
rupisini de etkilemiş, Pakistan rupisi karışıklıklar nedeniyle oldukça değer 
kaybetmiştir.  Günümüzde yaklaşık 158 Pakistan rupisi 1 ABD dolarına, yaklaşık 
25 Pakistan rupisi ise 1 Türk lirasına eşittir. 

Tarım ve tekstil Pakistan ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Pamuk 
ve yün dokumacılığı, hazır giyim sanayi, deri ve deri mamulleri gibi tekstil 
ürünlerinin yanı sıra işlenmiş gıdalar da Pakistan’da üretilir. Hayvancılık, 
halı-kilim dokumacılığı gibi alanlarda da faaliyet gösteren ekonomiye demir, 
düşük kaliteli kömür, petrol ve doğal gaz gibi yer altı kaynaklarınca da katkı 
sağlanmaktadır.

Ekonomistlere göre Pakistan ekonomisinin durumu endişe vericidir. 
Neredeyse tüm ekonomik göstergeler düşüş trendi içerisindedir. Büyüme 
oranı bir yıl içinde hemen hemen %50 azalarak %3,3’e düşmüştür. 2020 mali 
yılında %2,4 olarak öngörülen büyüme hızı, koronavirüs krizi sebebiyle son 
on yılın en düşük oranı olan %2,3 olarak öngörülmektedir. Pakistan rupisi, şu 
anki mali yılın başından itibaren ABD doları karşısında değerinin beşte birini 
kaybetmiştir. Ekonomik sorunların kökeni olarak görülen nedenler; açığı 
kapatmak için alınan borçlar, vergi toplamada karşılaşılan güçlükler, bütçede 
ordu ve askeri maliyetlere ayrılan geniş pay ve ülkedeki elit rantçı tabakadır. 

Ülkenin kurulduğu tarih olan 1947’den beri yatırım yapılan ordunun gücü 
hükûmet üzerinde tahakküm kurmasına sebep olmuş, ekonomiye ağır bir 
yük getirdiği gibi darbelerle siyaseti ordunun kontrolüne teslim etmiştir. 
Bunun yanında ihracat ve ithalat arasındaki her yıl açılan fark ile alınan 
borçların başka bir kaynaktan tekrar alınan borçlarla kapatılmaya çalışılması 
ve bu durumun sonucunda katlanarak artan faiz oranları da Pakistan rupisinin 
değerini düşürmektedir.
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GSYİH 314,588 milyar ABD Doları

Kişi Başı GSYİH 1,482.403 ABD doları

GSYİH Büyüme Hızı %5,83

Milli Gelir 331,365 milyar ABD doları

Kişi Başı Milli Gelir 1,590 ABD doları

Enflasyon %5,78

İşsizlik Oranı %3,02

Genç İşsizlik Oranı %6,01

İş Gücü 75.143.667

Reel Büyüme %3,3
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SEKTÖRLER

Pakistan GSYİH’sinin Sektörlere Göre Dağılımı

Pakistan  İşgücünün Sektörlere Göre Dağılımı

1. Tarım ve Hayvancılık
Tarım Pakistan’ın en önemli geçim kaynaklarından biridir. Pakistan iş gücünün 
%41,37’si tarımda çalışmaktadır ve Pakistan GSYİH’sinin %22,85’i tarımdan 
elde edilmektedir.

Pakistan topraklarının yaklaşık dörtte biri ekilebilir araziden, sadece %1’i kalıcı 
bitkilerden ve %5’i de kalıcı otlaklardan oluşmaktadır. Ülkenin hemen hemen 
%5’i ormandır. Bu düşük rakamlara rağmen tarım, ormancılık ve balıkçılık 
istihdamın en büyük kısmını yalnız başlarına karşılamaktadır.

Pirinç, şeker kamışı, pamuk, mısır, maş fasulyesi, sorgum, buğday, 
nohut, mercimek, tütün, kolza, arpa ve hardal Pakistan’da üretilen tarım 
ürünlerindendir. Ülkenin ortasından geçen ve can damarı kabul edilen 
İndus Nehri sayesinde yoğun sulama gerektiren pamuk ve şeker kamışı 
gibi ürünlerin tarımı yapılmaktadır. Sulamanın %95’i İndus Nehri havzasında 
yapılmakta, nehirden ulaşım gibi diğer alanlarda da yararlanmaktadır. 

Hayvancılık da Pakistan’da önemli bir potansiyele sahiptir. Pakistan’da 
hayvancılığı yapılan türler arasında sığır, bufalo, koyun, keçi, deve ve kümes 
hayvanları bulunur. Bu hayvanlar et ve süt ürünleri üretimi, yünleriyle halı 
üretim ve deri ve postlarıyla hem yerel talebi karşılamakta hem de ihracata 

katkı sağlamaktadır. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2020 istatistiklerine göre 
Pakistan, hayvancılık sektöründe 38 milyon 299 bin baş hayvanla dünya 
hayvancılığının %2,61’ini karşılayarak dünyanın en çok hayvan nüfusuna 
sahip 8. ülkesi olmuştur.

2. Sanayi
Pakistan’da sanayi sektörü kuruluş tarihi 1947’ye oranla büyük gelişme 
göstermiştir. En büyük sanayi sektörlerinden biri tekstildir. Hayvancılıkla elde 
edilen deri ve yünün fabrikalarda işlemi ve pamuk tarımı sonucunda pamuk 
ipliği, pamuk kıyafetler, hazır giyim ihracıyla tekstil ülke GSYİH’sine önemli 
katkılarda bulunmaktadır. 

Diğer önemli sektörler arasında çimento, sebze yağı, gübre, şeker, çelik, 
makine sanayisi, tütün, kâğıt ve mukavva, kimyasallar ve işlenmiş yiyecekler 
bulunmaktadır. Sanayinin önemli bir bölümü devlet kontrolünde ve etkisi 
altındadır. Bu sebeple hükûmet son yıllarda özelleştirme yollarına gitmiştir. 
Bunun yanında ülkenin sanayi türlerini çeşitlendirmek ve ihracatı artırmak 
için de çalışmalar yapılmaktadır. 

3. Petrol ve Doğalgaz
Pakistan’ın hâlihazırda bulduğu ve kullandığı petrol yerli talebin sadece 
%15’ini karşılamaktadır. Kalan %85’lik ihtiyaç ithalatla karşılanmaktadır. 2019 
yılında Pakistan Petrol Limited Şirketi (PPL) ve Petrol ve Gaz Gelişim Limited 
Şirketi (OGDCL) başta olmak üzere çeşitli devletlere ait petrol ve gaz şirketleri 
tarafından Pakistan’ın çeşitli noktalarında değişen kapasitelerde petrol 
ve gaz rezervleri bulundu. ABD Enerji Bilgi İdaresi verilerine göre Pakistan 
topraklarında tahmini 9 milyardan çok varil petrol ve 105 trilyon metre 
küp gaz rezervi vardır. 2019’da yayınlanan araştırmalara göre eğer petrol 
rezervleri tahmin edildiği gibi ortaya çıkarsa Pakistan en çok petrol üreten on 
ülke içerisinde olacaktır.

DIŞ TİCARET

*milyar dolar

Pakistan’ın verdiği dış ticaret açığı her sene artmaktadır. 2016 yılında 30 
milyar dolar olan dış ticaret açığı bir sıçrama gerçekleştirerek 2017 senesinde 
40 milyar dolar olmuş, 2018’i de 43 milyar dolarla tamamlamıştır.

Pakistan’ın ihracatı 2018’de 2017’ye nazaran artmıştır. İhracat gelirlerinin 
önemli bir bölümü tekstil malzemelerinden elde edilmektedir. En çok ihraç 
edilen beş ihracat kalemi hazır tekstil ürünleri, pamuk, örülmüş/örülmemiş 
kıyafetler ve giyim aksesuarları, tahıllardır. Ana ihracat ortakları ABD, Çin, 
İngiltere, Afganistan ve Almanya’dır.
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Yıllar İhracat İthalat Hacim Denge

2016 27,479 57,580 85,039 -30,101

2017 29,554 70,366 99,920 -40,782

2018 30,845 74,122 104,967 -43,277
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Pakistan ithalatı ihracatının neredeyse üç katıdır ve bu durumun sonucunda 
oluşan devasa ticaret açığı her sene artış göstermektedir. Pakistan’ın ana 
ithalat kalemleri mineral yakıtlar, makineler, elektrikli makineler, demir-çelik 
ve organik kimyasallardır. Ana ithalat ortakları ise Çin, BAE, Suudi Arabistan, 
ABD ve Endonezya’dır.

TARİHİ
Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Bhutan ve Nepal’i içine alan bölgenin tamamı 
“Hindistan alt kıtası” kabul edildiğinden “Pakistan tarihi” diye bir tanım yoktur. 
Devlet tarihinin başlangıcı 1947’dir.

Pakistan adı ilk defa 1940’da Lahor’da yapılan Hindistan Müslümanları Birliği 
toplantısında ortaya atıldı. Bu isim “temiz ülke” anlamına gelmekle beraber 
kurulacak ülkenin eyaletlerinin adları olan Punjab, Afgan (bugün Hayber 
Pahtunhva), Keşmir ve Sind eyaletlerinin baş harfleriyle Belucistan’ın son 
ekinden meydana getirildi.

1947’de İngilizlerin çekilme sürecinde hazırladıkları Pakistan planına göre 
Sind, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaleti tamamen, Bengal ve Punjab 
nüfus yoğunluğu esasına göre Pakistan’a katılıyordu. Plan temmuzda İngiliz 
Parlamentosu tarafından onaylandı ve ağustosta Pakistan İslam Cumhuriyeti 
resmen kuruldu. Pakistan’ın ilk devlet başkanı banknotlarda resmi bulunan 
Muhammed Ali Cinnah, ilk başbakan ise Liyakat Ali Khan’dır. 

İlerleyen tarihlerde Doğu Pakistan iç problemler nedeniyle özerklik aldı 
1971’de Bangladeş ismiyle bağımsızlığını ilan etti.

Doğu Pakistan’ın ayrıldığı dönemin karışıklığı Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri 
Zülfikar Ali Bhutto için ikbal kapılarını araladı. İktidara geldikten sonra bir 
dizi reform uygulayan Bhutto yetki alanını genişleterek bir diktatörlük rejimi 
kurdu. Fakat bizzat kendisinin atadığı Ziya-ül Hak tarafından gerçekleştirilen 
darbeyle devrildi.

PPP ve Zülfikar Ali Bhutto’nun Pakistan’a getirdiği sol kimliği İslamlaştırma 
politikalarıyla silmeye çalışan Ziya-ül Hak çeşitli düzenlemelerle İslami 
kuralları devlete uygulamaya çalıştı. İlerleyen süreçte patlak veren Sovyet-
Afgan Savaşı’nda Pakistan, Afgan mücahitlere ve göçmenlere kucak açtı ve 
savaşta Afgan direnişinin merkezi olarak rol üstlendi. Bu tutumu sayesinde 
pek çok İslam ülkesinden ve ABD’den yardımlar aldı.

Ziya-ül Hak döneminden sonra yapılan seçimleri Zülfikar Ali Bhutto’nun kızı 
Benazir Bhutto ve partisi PPP en büyük parti olarak kazandı. Bhutto hükûmeti 
kurarak Pakistan’ın ilk kadın başbakanı ve bir İslam ülkesini yöneten ilk kadın 
yönetici unvanını kazandı. Ne var ki hükûmet, yolsuzluğa karıştığı iddiaları 
sonucunda Cumhurbaşkanı tarafından görevden alındı.

Bhutto hükûmetinin görevden alınması akabinde hükûmet Navaz Şerif 
tarafından kuruldu. Fakat kısa süre sonra başkanla birlikte istifa etti. Yapılan 
seçimlerde PPP tekrar birinci parti olarak çıktı ve Benazir Bhutto tekrar 
başbakan oldu. Çok geçmeden yolsuzluklara karıştığı iddialarıyla  tekrar 
görevden alındı.

Benazir Bhutto’dan sonra kurulan Navaz Şerif hükûmeti 1999 yılının sonlarına 
doğru genelkurmay başkanı Pervez Müşerref tarafından sonlandırıldı ve 
Navaz Şerif ailesiyle birlikte Suudi Arabistan’a sürgüne gönderildi. Çalkantılı 
geçen Pervez Müşerref dönemi 2008 seçimleriyle sona erdi. Bu seçim için 
yurtdışına sürgüne gönderilmiş bulunan Benazir Bhutto ve Navaz Şerif’in 
ülkeye dönmelerine izin verildi. Ne var ki Benazir Bhutto seçim çalışmaları 
sırasında öldürüldü.

Seçimi kazanan PPP iktidarının 2013’e kadar sürmesi ona Pakistan’da görev 
süresini bölünmeden tamamlayan tek hükûmet unvanını kazandırdı. 2013 
yılında yapılan seçimlerde Navaz Şerif rakipleri PPP ve PTI’yi (hâlihazırdaki 
iktidar partisi) geride bırakarak hükûmeti kurdu.

6

En Çok İhraç Edilen 5 Ürün (bin $)

Ürün 2017 2018

Toplam 21.877.787 23.630.893

Hazır tekstil ürünleri, kullanılmış tekstil 
malzemeleri ve bezler

3.955.808 4.051.510

Pamuk 3.497.689 3.498.997

Kıyafetler ve giyim aksesuarları 
(örülmüş)

2.515.943 2.860.768

Kıyafetler ve giyim aksesuarları 
(örülmemiş)

2.465.340 2.583.733

Tahıllar 1.751.542 2.325.637

En Çok İthal Edilen 5 Ürün (bin $)

Ürün 2017 2018

Toplam 57.440.013 60.162.862

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
ürünleri

13.712.114 17.153.086

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer 
reaktörler vb. ve parçaları

6.863.137 6.243.032

Elektrikli makineler ve parçaları, ses 
kayıt cihazları ve televizyon 

4.745.358 4.295.941

Demir ve çelik 3.418.871 3.673.490

Organik kimyasallar 2.372.435 2.758.734
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Ne var ki 2017’te yolsuzluk suçlamalarıyla istifaya zorlanan Navaz Şerif 
ailesiyle birlikte sürgüne gönderildi. 2018’de yapılan seçimlerde Pakistan 
Tehreek-e-İnsaf Partisi birinci parti olarak hükûmeti kurdu ve eskiden milli 
kriketçi olan parti lideri İmran Khan başbakan seçildi. 

Khan yönetiminde başlayan 2019’da dış ilişkiler-özellikle Çin ilişkileri- 
geliştirildi. Şubat 2019’da Keşmir’in özerklik statüsünün Hindistan tarafından 
kaldırılması Hindistan ve Pakistan’ı tekrar burun buruna getirdi. Taraflar arası 
sıcak çatışma sürüyor.

TÜRKİYE’YLE İLİŞKİLER
Türkiye ve Pakistan her zaman kardeş iki ülke kabul edilmiştir. Kurtuluş 
Savaşı’mızda Hint Müslümanlarının ordumuza gönderdikleri maddi ve manevi 
destek hâlâ halkımız ve devletimizin hatırındadır. 

Türkiye Pakistan’ı ilk tanıyan ülkelerdendir. Tanıdığımız tarihten itibaren ülkeler 
arası yüksek düzeyde ziyaretler ve ticaret anlaşmaları ile ilişkilerimiz hayli 
güçlendi. Diplomatik ilişkilerimizin kurulmasının 70. yıldönümü olan 2017 yılı, 
tüm yıl boyunca yapılan etkinlikler ve ziyaretlerle her iki ülkede de kutlandı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Pakistan FETÖ’yü terör örgütleri listesine 
aldı ve FETÖ’ye ait okulları Türkiye Maarif Vakfı’na devretti. Türkiye-Pakistan 
ilişkilerini her daim güçlü tutmak adına 2009’da kurulan Yüksek Düzeyli İş 
Birliği Konseyi daha sonra Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi seviyesine 
yükseltilmiştir. Ticarette de Pakistan’la işbirliği yapan Türkiye haberleşme-
ses kayıt cihazları, makine-teçhizat ve tekstil malzemeleri ihraç etmekte, 
tekstil hammaddesi ve ürünleri, plastik mamuller ve organik kimyasallar gibi 
kalemlerde de ithalatta bulunmaktadır.

SAVUNMA SANAYİİ VE NÜKLEER GÜÇ
Savunma sanayiinin Pakistan devleti için önemi büyüktür. Yanı başında 
bulunan ve sınır problemleri yaşadığı Hindistan başta olmak üzere terör 
örgütleri gibi sebepler Pakistan’ı diğer harcamalardan kısıntıya gitme 
pahasına askeri güce yatırım yapmaya itmiştir. 

Pakistan 2018 yılında GSYİH’sinin (11 milyar dolar) askeri harcamaya 
ayırmıştır. Bu büyük paranın yanında 100 milyon dolar yabancı yardım da 

alınmıştır. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü tahminlerine 
göre 1993 ve 2006 arasında Pakistan hükûmetinin yıllık harcamalarının %20
’sinden fazlası orduya ayrılmıştır.

Pakistan’ın Çin yardımıyla başlatılmış füze programı Hindistan’ın herhangi 
bir noktasına ulaşabilecek kısa ve orta menzilli füzeleri içerir. “Şahin”, 2000 
km menzille en uzun menzilli füzedir. Pakistan ordusu 560.000 bölük, 2496 
tank, 1605 zırhlı personel taşıyıcı, 4472 top, 375 kundağı motorlu obüs ile Çin 
yapımı F-7PG jetleri ve ABD yapımı F–16 hava muharebe avcı uçaklarının da 
içinde bulunduğu 325 muharebe uçağından oluşmaktadır. Bunların yanında 
7 havadan erken ihbar ve kontrol uçağı da Pakistan ordusu tarafından 
kullanılmaktadır. 

Deniz kuvvetlerinin emri altında 9 firkateyn, 8 denizaltı, 17 karakol ve sahil 
gemisi ve 8 muharip uçak bulunmaktadır. Pakistan günümüzde resmen 
nükleer güç sahibi 8 ülkeden biridir. Nükleer çalışmaların başlamasındaki 
en önemli etken Hindistan’ın nükleer silahlanmaya başlamasıdır. Özellikle 
Çin’den alınan yardımlarla inşa edilen nükleer program sonucunda Pakistan, 
günümüzde 140 ila 150 nükleer başlığa ve nükleer silah taşıyabilen balistik 
füzelere sahiptir. 

Pakistan, pek çok devletin imzaladığı Nükleer Silahsızlanma Anlaşması’nı 
(NPT) imzalamamıştır fakat Hindistan’ın da imzalaması koşuluyla 
imzalayabileceğini belirtmiştir. Bu anlaşmayı imzalamaması pek çok ülkenin 
Pakistan’la nükleer ticaretten uzak durmasına sebep olduysa da Çin, her 
zaman Pakistan’la birlikte nükleer çalışmalarda bulunmaya devam etmiştir.

KEŞMİR MESELESİ
Pakistan ve Hindistan’ın ana anlaşmazlık noktası Keşmir bölgesidir. Toplam 
222 bin 200 kilometre kare alanda bulunan Keşmir; Hindistan, Pakistan ve Çin 
arasında yer alıyor.

Pakistan’ın 1947’de Hindistan’dan ayrılması esnasında bölgedeki özerklik 
sahibi küçük prenslikler ve yönetimler Pakistan veya Hindistan’dan birini 
seçme noktasında muhayyer bırakılmıştı. Çoğunluğu Hindistan’la kalmayı 
tercih ederken bir bölge Pakistan’a katıldı, Keşmir bölgesi yönetimi ise 
Pakistan’la bir anlaşma imzalayarak kararını sonra vereceğini bildirdi. 

Türkiye’nin Pakistan’la Dış Ticarti (milyon $)

Yıllar İhracat İthalat Hacim Denge

2017 352,3 323,1 675,4 +29,2

2018 462 330 792 +132

2019/3 112 68 180 +44
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Yönetimin Hindistan’a bağlanma sinyalleri vermesi üzerine Müslüman halkın 
başlattığı isyan, Pakistan ve Hindistan’ın karşılıklı çatıştığı bir savaşa dönüştü 
ve 73 yıllık bir düşmanlığın tohumları atıldı. 

2019 Şubat’ında Hindistan tarafından alınan Cammu Keşmir’in özel statüsünü 
kaldırma kararı, aradaki gerginliği daha da alevlendirdi. Seçim vaadi olarak 
Keşmir’e ayrıcalık tanıyan 370. maddeyi kaldıracağını söyleyen Hindu 
milliyetçisi BJP, iktidara gelince vaadini gerçekleştirdi ve Keşmir diğer Hint 
eyaletleri seviyesine düşürüldü. Bu durum Pakistan tarafından şiddetli 
tepkiler aldı ve sıcak çatışmalar başladı. Politikada siyasiler, sahada askerler 
arası verilen mücadele hâlâ sürüyor.

1947’den 2019’a kadar geçen çatışmalı süreç, UGSAM tarafından yayınlanan 
Mustafa Özdemir imzalı Keşmir Raporu’ndan ayrıntılı olarak incelenebilir.

PAKİSTAN’DA KORONAVİRÜS SALGINI
Aralık 2019’da Çin’de Hubey Eyaleti’nin Wuhan kentinde hayvan pazarında 
ortaya çıkan koronavirüs (COVID–19) dünyada hızla yayılıyor. Gerek Çin’le olan 
kara sınırları gerekse de ülkeye dışarıdan gelen yabancılar ve vatandaşlar 
sebebiyle Pakistan da durumdan oldukça etkilenmiş durumda.

22 Mart itibariyle ülkede 730 vaka görüldü. Vakalar arasında 3 ölüm 
kaydedilirken 5 hasta da iyileşti. Bu rakam Pakistan’ı Güney Asya’da 
koronavirüsün en yoğun görüldüğü ülke haline getirdi.

Ülkede ilk koronavirüs vakası 28 Şubat 2020 tarihinde tespit edildi. Bu 
tarihten itibaren vaka sayısı giderek arttıysa da yeterince önlem alınmadı. 
Hatta vakaların ve ölümlerin en çok görüldüğü ülkelerden olan İran sınırı bile 
ilk etapta kapatılmadı. Bunun üzerine vaka sayıları tırmanmaya başladı.

Bu tırmanışın sebeplerinden biri de İran’dan Pakistan’a dönen hacılardı. 
Belucistan eyalet hükûmeti hacıları karantina altına almak amacıyla İran 
sınırında bulunan Taftan’da bir karantina kampı açtı. Fakat kamp bir karantina 
kampından çok mülteci kampına benziyordu. 

Medyanın hastalarla yaptığı röportajlara göre hastaların yaşadığı çadırlarda 
kişi sayısı beşe kadar çıkabiliyordu. Hastalara tıbbi müdahale olarak sadece 

günlük ateş ölçümü yapılıyordu, hatta bazı hastalara İran dönüşü ateş 
ölçümünden sonra tekrar ateş ölçümü yapılmamıştı. Al Jazeera’ya konuşan 
Fatma Bibi isimli vatandaş “Burası o kadar kirli ki eğer bir kişi burada birkaç 
gün geçirse, sağlıklı olsa bile koronavirüse yakalanır.” dedi.

Hükûmet yetkililerinin açıklamalarına göre hükûmet, çölün ortasında kurulan 
kampta kısıtlı imkânlarıyla yapabileceğinin en iyisini yapmakta fakat sınırdan 
illegal yollarla giriş yapıp da tespit edilemeyen hacıların varlığı endişeleri 
artırıyor.

Kamp haricinde ülkede alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 Nisan’a 
kadar tüm eğitim kurumlarının tatili var. Bunun yanında İran ve Afganistan 
sınırları kapatıldı ve toplu organizasyon yasağı getirildi. 

Koronavirüsle ilgili sorulara muhatap olan Başbakan İmran Khan “Bizim 
şartlarımız farklı. Bizim Avrupa ülkeleri gibi davranma lüksümüz yok. 
Ekonomik durumumuz çok hassas. Bu devletler gibi ülkeyi tecrit edemeyiz. 
Hem eğer şehirlerimizi tecrit edersek fakirlere ne olacak? Onlar açlıktan 
ölürler.” şeklinde konuştu. Ülkede vaka sayısı artış göstermeye devam ediyor.

KAYNAKÇA
1) https://www.islamansiklopedisi.org.tr/
2) https://www.britannica.com/
3) https://www.data.worldbank.org/
4) https://www.worldometers.info/
5)https://www.statista.com/
6)https://www.aljazeera.com/
7) http://www.finance.gov.pk/
8)http://www.fao.org/
9) https://www.nationsencyclopedia.com/
10)http://www.mfa.gov.tr/
11) https://www.trademap.org/
12)https://www.world-nuclear.org/
13)https://www.voanews.com/
14) http://www.ugsam.org/
15) https://www.bbc.com/
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2019 yılının son zaman diliminde Çin’in Wuhan bölgesinde ortaya çıkan bir   
virüs DSÖ tarafından ‘Covid-19’ adıyla adlandırıldı. Kısa bir süre içinde tüm 
kıtaları ve tüm ülkeleri tehdit eder hale gelmesi ile birlikte DSÖ tarafından 
‘pandemi’ olarak nitelendirildi.1 Salgının yaratmış olduğu panik dünya 
piyasalarını altüst etmekle kalmadı pek çok toplumsal sonuçlar da doğurdu. 
Virüsün kısa bir zaman diliminde Asya kıtasını aşarak Avrupa,  Afrika ve 
Amerika’ya ulaşması ile devletler salgını kontrol altında tutmak için kendi 
halklarına evde kalmaya yönelik çağrıda bulundular. Eğitimde online 
derslere, şirketlerde ise home-office denilen evden çalışma süreçlerine 
hızlıca geçildi. Salgınla mücadele için ekonomik paketler açıklandı, bölgesel 
yahut ulusal seviyede karantina ya da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Nisan 
ayının ortalarında tüm dünyadaki tespit edilen vaka sayısı iki milyona oldukça 
yaklaştı.2 Artık tüm dünya genelinde konuşulan konu salgın sonrasındaki 
dünyanın şimdikinden farklı olacağıdır. Peki, salgın sonrasında nasıl bir dünya 
bizleri bekliyor?

SALGIN SÜRECİNİN ÖĞRETTİKLERİ
Virüsün tüm dünyada yarattığı panik ve kaos ekonomi, siyaset, sosyal 
hayat… tüm alanlarda etkisini gösteriyor. Bu duruma yol açan en büyük 
faktörün küreselleşme3 olarak adlandırılan sürecin dünya çapında sonuna 
gelinmiş olmasıdır. Öyle ki salgının dünyanın üretim merkezi Çin’de ortaya 
çıkması ile küresel tedarik zincirleri kopmuş durumda. Bu ise tüm dünyadaki 
üretim sektörlerini etkilemeye devam ediyor. Bu durum da gösteriyor 
ki: 2008 ekonomik krizi ile başlayan küresel üretim merkezinin ABD ve 
Batı dünyasından Asya ve Çin merkezine kaydırılması süreci neredeyse 
tamamlanmış durumdadır. Bununla birlikte ABD’deki finans sektörü de bu 
krizden payını aldı. Küreselci sermaye sahipleri borsada kaybetmeye devam 
ediyorlar.4

1 https://tr.euronews.com/2020/03/11/dunya-saglik-orgutu-covid-19-salginin-
pandemi-kategorisine-aldi
2 https://coronavirus.jhu.edu/map.html
3 ‘Bir süreç olarak küreselleşme, küresel ölçekte işleyen ve sınırları aşan ekonomik, 
toplumsal, siyasal ve kültürel etkileşimlerin, karmaşık ve çok boyutlu ağlar yaratarak, 
dünyanın her köşesini birbirine bağlamasını ifade eder.’ Balta E. (2018). Küresel 
Siyasete Giriş, İstanbul: İletişim, s.44
4 Göydeniz S. Koronavirüs (Covıd-19) Pandemisi Sonrası Dünyada Ekonomik Durum. 
Uluslararası Gözlem ve Stratejik araştırmalar Merkezi Mart 2020 Bülteni, s. 7-10
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Paradan para kazanma devri en azından şimdilik bitmiş durumda. Yaşanan 
kısa süreli sosyo-ekonomik sıkıntı temel gıda ve ihtiyaç maddeleri üretiminin 
ve hizmet sektörlerinin önemini ortaya çıkardı. Bu da yeni iktisadi düzende 
ihtiyaç maddelerini üretenlerin ve hizmet sağlayanların artık esas aktörler 
olacağını işaret ediyor. Krizle mücadele için ilan edilen ekonomi paketleri 
incelendiğinde bu sektörleri korumaya yönelik önlemler oldukları açıkça 
göze çarpıyor.5

Salgın ile mücadele sürecinin uzaması durumunda büyük çaplı bir ekonomik 
krizin kapıda olacağı da bir diğer dikkat çeken nokta. Üstelik bu durum önceki 
küresel ekonomik krizlerden (1929, 2008) çok daha farklı olarak ortaya 
çıkabilir. Zira meydana gelecek olan kriz öncülleri gibi finans temelli değil 
aksine sosyolojik yapıdan kaynaklı olarak yani tüm dünya halklarının sosyal 
yaşamdan çekilmesi sebebiyle üretimlerin durması olarak seyredebilir.6

Pandemi sürecinin bir diğer öğrettiği ise pek çok ülkede sağlık sistemlerinin 
ve ani krizlerle mücadele becerilerinin yetersizliği. Bu konuda özellikle ABD 
ve Avrupa ülkelerinin zayıflığı ön plandadır. Bu durum ‘Lider Batı Medeniyeti’ 
imajının önümüzdeki süreçte zedeleneceğini gösteriyor.7 Şaşırtıcı bir şekilde 
ABD’nin ve İtalya’nın açıklanan vaka ve ölüm sayılarında salgının doğduğu 
Çin’i geçerek dünya liderliğine oturmaları bunun en büyük göstergelerinden.8

Bir diğer göze çarpan husus, çokuluslu şirketlerin, hükümet dışı aktörlerin, 
düşünce kuruluşlarının (think-tank) şekillendirmekte olduğu neoliberal 
küresel sisteme devletlerin geri dönüyor olmasıdır.  Salgın, tüm dünyada en 
etkili aktörün devletler olduğunu bir kez daha hatırlattı. Dünyadaki devletler 
üstü kurumların her konuda etkin olamayacağı ortaya çıktı. AB ülkelerinin 
yaşadıkları bunun en büyük örneği. İtalya’nın salgınla ve AB ile yaşadığı 
imtihandan sonra Salvini’nin kurduğu cümleler AB ülkelerinin daha önceki 
kararlarını yeniden gözden geçirebileceklerinin bir işareti.9 Özelde AB 
sürecinde genelde ise tüm uluslarüstü yapılanmalarda hükümetlerin daha 
önceleri devrettiği yetkileri tekrardan geri alma çabalarına girişecekleri de 
ihtimal dâhilindedir.  

YENİ DÜNYA DÜZENİ
Salgın sonrası dünyaya yönelik en başta belirtilmesi gereken nokta salgının 
tüm dünyadaki sosyal ve ekonomik yaşamı durma noktasına getirmesi  

küreselleşmenin bir sonucudur. Salgınla mücadele süreci karşılıklı faydaya 
dayalı küreselleşmenin sanıldığı kadar güvenilir olmadığını, küresel sistemin 
oldukça kırılgan bir yapıda olduğunu gözler önüne sermiş durumdadır. 
Dolayısıyla devletlerin bu durumdan bir ders çıkartarak birbiriyle tamamen 
entegre olmuş bir dünyaya eski kadar güvenilir gözle bakamayacakları büyük 
bir ihtimal dahilindedir. Bu noktada ‘deglobalization’ yani küreselleşmenin 
geri çevrilmesi akımının dünya çapında hızlanacağını söylemek mümkün.  
Diğer bir ifade ile hâlihazırda başlamış olan bu sürece salgın hız kazandırmış 
oldu.10 Ancak bu sürecinde bir faturasının olacağı ve tüm dünyada ekonomik 
daralmanın yaşanacağı öngörüler dâhilindedir. 

Ani patlak verebilecek küresel krizlere karşın direnci artırabilmek adına 
daha az küresel,  daha az hür ve dolayısıyla daha az müreffeh bir dünya 
bizi bekliyor olabilir. Ancak yine de unutulmamalıdır ki küreselleşme hiçbir 
zaman tamamen sona eremez. Çünkü iletişim aygıtlarının gelişimi ile küresel 
bir kültürün var olduğu sistemde tüm dünya ülkeleri birbirine bağlıdır. En 
basitinden yaşadığımız pandemi süreci dahi vardığımız bu noktadan sonra 
küresel dünya sisteminin varlığını hiçbir zaman sıfırlayamayacağımızı gözler 
önüne seriyor.

5 https://www.cfr.org/backgrounder/coronavirus-how-are-countries-responding-
economic-crisis
6 https://www.iiss.org/blogs/analysis/2020/04/gstrat-coronavirus-crisis-and-
rising-political-risk
7 https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after-coroanvirus-pandemic/
8 14 Nisan itibari ile dünya vaka sayısında ABD birinci iken onu takip eden 5 devlet AB 
üyesidir. https://coronavirus.jhu.edu/map.html
9 https://www.sabah.com.tr/dunya/2020/03/27/eski-italya-basbakani-abye-sert-
cikti-yilanlar-ve-cakallar-magarasi
10 https://foreignpolicy.com/2020/03/09/coronavirus-economy-globalization-virus-
icu-realism/
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Yeni dünya düzeninin başat gücünün kim olacağı ise tartışmalıdır. Çin’in ve 
Asya grubu ülkelerinin yeni başat güç olarak ortaya çıkmasına kesin gözü ile 
bakılsa da ABD’nin eski konumu sürdürebileceği tartışmalıdır. Zira ABD salgın 
krizinde liderliği Çin’e kaptırmış durumdadır. Salgın ile mücadeleyi uyguladığı 
radikal önlemlerle bitirmiş olan Çin artık diğer dünya ülkelerine tecrübeleri 
ile rehberlik etmekte, yardım göndermektedir. Bu durum ise Çin’in salgından 
sonra bu ülkeleri kendi nüfuz alanına alabilme ihtimalini akıllara getirmektedir. 
ABD ise bu süreci hafife almış ve daha önceki  (1929 ve 2008) küresel 
buhranlardaki dünyaya liderlik etme performansını tekrar sergileyememiştir. 
Bununla birlikte Çin küresel ticarete olan inancını koruyarak büyümeye 
devam ederken ABD halkı bu inancı yitirmiş durumdadır. Çin, dünyaya 
açılarak bir emperyal devlet rolü oynarken ABD ve AB bu vasfı yavaş yavaş 
kaybetmektedirler.11

Yeni sistemin zayıf ülkeleri ise; sosyal huzursuzluğun yüksek olacağı, 
zayıf ve dengesiz büyüme gösteren ekonomi ülkeleri olacaktır. Yani Latin 
Amerika, Ortadoğu ve Sahra-altı Afrika ülkeleri bu sınıflandırma dâhilinde 
olması muhtemel bölgelerdir. Bu bölge halkları ve devletleri geçiş sürecinde 
hızlı bir çöküş ve siyasi parçalanma yaşayabilirler.12 AB ülkeleri için de aynı 
durum geçerli olabilir. AB ekonomisi alacağı darbeler ile bozulacak ve yardım 
bekleyecektir. Ya tıpkı İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşandığı gibi ABD 
tekrardan bu ülkeleri ekonomik olarak fonlayarak güçlendirip etki altına 
alacaktır ya da bu fırsatı Çin’e kaptıracaktır.
Küresel sistemin zaaflıklarını aza indirmek adına çokuluslu şirketlerin 
de kendi topraklarına geri dönmeleri söz konusudur. Ancak burada karşı 
karşıya kalınabilecek problem işgücü maliyetlerinin yükselmesi olacaktır.  İş 
gücü maliyetlerini düşürebilmek adına ise üretimde robotların kullanılması 
yaygınlaşacaktır. Birkaç yıl öncesinde başlayan endüstri  4.0 sürecinin de bu 
gelişmeler ile birlikte hızlanması  beklentiler dahilindedir.13

Yeni düzende bir devletin tanımı ve itibarı salgınlar ve ani krizler karşısında 
sergileyeceği başarı nispeti ile belirlenecek. Bu sebepten ötürü etkin devlet 
yönetimlerinin ve daha aktif hükümetlerin sahada olacağı görülüyor. Yeni 
dünya düzeninde güçlü olan değil, krizlere karşı hızlı olan kazanacak. 
Dolayısıyla da otoriter rejimlerin pek çok yerde ortaya çıkması imkân 
dâhilindedir. Zira salgınla mücadelede Çin gibi otoriter rejimlerin hızlı ve etkin 
önlem alabilmeleri sayesinde daha başarılı bir mücadele ortaya koyulmuşken 
demokratik Batı ülkeleri tam aksine salgınla mücadelede sınıfta kalmışlardır. 14

Yeni dünya düzeni için en büyük tehdidin ise biyo-terörizm ve siber 
saldırılardan gelebileceği ortadadır. COVID-19 pandemisi kendisi bir biyolojik 
silah değilse dahi biyolojik virüs-silahların önünü açmıştır. Yeni dünya 
düzeninde nükleer silahların yerini biyolojik saldırılar alacaktır. Bununla 
birlikte dijitalleşen ve daha da sanallaşan devletler ve toplumlar için en büyük 
tehdit siber saldırılardan gelecektir. Siber güvenlik artık eskisinden daha da 
büyük önem kazanacaktır.15

DİJİTAL TOPLUMLAR VE OTORİTER DEVLETLER
Salgın sürecinde tüm dünyada büyük bir korku ve panik kültürü geliştirildi. 
Bu panik kültürü ise toplumları bir noktaya yönlendirmeyi hükümetler için 
kolaylaştırdı. Öyle ki gündelik yaşantı dahi kontrol altına alınmaya başlandı. 
Elbette bu önlemler salgının yaratabileceği yıkımı azaltma amacı ile alınıyor. 
Ancak bu geçici durum toplumlar üzerinde kalıcı bir etki bırakabilir. Bir başka 
ifade ile toplumlar algıladıkları herhangi bir tehdit karşısında hükümetlerinin 
sözünü dinleme noktasında oldukça itaatkâr hale gelebilirler. Bu ise 
istemeseler dahi hükümetleri otoriterleştirecektir.

11 Erbakan N.E. Çin’in Afrika Yatırımları Ve Bölgedeki Amaçları, Dosya 25, UGSAM, 
Ocak 2020
12 https://www.iiss.org/blogs/analysis/2020/04/gstrat-coronavirus-crisis-and-
rising-political-risk
13 2011 yılında Almanya’daki bir teknoloji fuarında ilk kez ortaya atılan bu ifade 
üretimde kol gücünün yerini tamamen robotların almasını ifade ediyor.
14 https://foreignpolicy.com/2020/03/09/coronavirus-economy-globalization-virus-
icu-realism/
15 https://www.iiss.org/blogs/analysis/2020/04/covid-19-pandemic-cyber-security-
comparison
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Çin’in vatandaşlarını bir uygulama üzerinden takip altında tutması salgınla 
mücadelede elbette başarı  elde etmesini sağlamıştır. Ancak bu durumun 
devam ettirilmesi, devletlerin vatandaşlar üzerinde daha kontrol sahibi 
olmasının kapısını açacaktır. Üstelik Çin bu konuda yalnız da değildir; 
Google’ın, korona virüs salgını boyunca farklı eğilimleri belgeleme amacıyla 
130 ülkede insanların hareketlerini izleyerek yayınlaması örneği de yarın 
bir gün hükümetler için farklı amaçlara hizmet edebilir.16  Bu iddialar 
gerçekleşirse eğer bu daha az tahammülsüz bir toplum düzeni demek 
anlamına gelmektedir.

Geçtiğimiz yüzyıldaki ekonomik buhran sonrasında yaşanan tecrübeler 
de bu ihtimali doğrulamaktadır. Hükümetler toplumlarını kontrol altında 
tutabilmek adına daha fazla güç kullanma yahut otoriterleşme yönünde 
meyletme ihtimalini her zaman için barındırmaktadırlar. Üstelik salgın sonrası 
yaşanacak siyasi ve ekonomik sıkıntılar toplumları daha haşin bir ruh haline 
büründürebilir. Bu durum ise toplumdaki nefret söylemini yönlendirenlerin 
başa gelmesi ve toplumsal milliyetçiliğin pekişmesi demek oluyor. Tam olarak 
geçtiğimiz yüzyıldaki gibi bir ulus-devletler çağı geri gelmese dahi yeni bir 
milliyetçi söylem çağı bizleri bekliyor gibi gözüküyor.17

Tüm bu süreçleri kemale erdirecek olan ise dijitalleşme sürecinin 
tamamlanması olacaktır. Pandemi sonrası evlerine kapanan insanlar var olan 
düzeni sürdürebilmek adına dijital dünyaya akın ettiler. Bu hızlı adaptasyon 
dünyanın dijitalleşme noktasındaki endişelerini giderebilmiş gözüküyor. 
Beklenilenin üstünde bir hızda online eğitimlere, home-office çalışma 
sistemine geçildi. Pek çok üniversite Google Classroom, Google Meet, Zoom, 
Skype… gibi uygulamaları kullanarak derslerine devam ederken pek çok 

şirket de üyeleri ile irtibatı bu şekilde sağlamayı tercih ediyor. Üstelik bu 
durum sadece toplum seviyesinde kalmış değil, devletler de toplantılarını 
dijital dünya aracılığıyla yapmaya başladılar. Bu sürece eşlik edecek olan ise 
dijital/kripto paraların yaygınlaşması olacaktır. Kağıt paraların mikrop taşıdığı 
söylentisi ile yaratılan panik dahi kripto para kullanma noktasında toplumların 
alışkanlıklarını değiştirme noktasında yeterli olacaktır.

SONUÇ
‘Yeni Dünya Düzeni’ olarak isimlendirebileceğimiz bir düzene tüm dünya hızla 
sürüklenirken Türkiye’yi ne gibi durumlar bekliyor olabilir? En başta ifade 
etmek gerekir ki Türkiye yaşanan tüm bu süreçlerin dışında kalmayacaktır. 
Salgın ile mücadelenin tahmin edilenden daha uzun sürmesi ekonomiyi 
olumsuz etkileyecektir. Zaten kötü seyretmekte olan ülke ekonomisi kolay 
toparlanamayacağa benziyor.18 Üstelik turizm gibi Türkiye ekonomisinde 
önemli paya sahip sektörlerin büyük darbe alması oldukça olumsuz bir süreci 
başlatabilir. Bununla birlikte yaşanan sürecin toplumsal etkileri de olacaktır. 
Toplumda gittikçe yükselen nefret dili eğer siyaset arenasını şekillendirmeye 
başlar ise toplumsal yapıda kapanması zor derin yaralara neden olabilir. Aynı 
süre zarfında milliyetçi bir söylemin daha da yaygınlaşması ve hem iç hem de 
dış politikayı şekillendirmesi daha da kolay olacaktır. 

16 https://www.cnnturk.com/dunya/googledan-turkiye-ile-ilgili-sasirtan-
koronavirus-raporu?page=1
17 https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after-coroanvirus-pandemic/
18 Detaylı bilgi için bkz.: Göydeniz, Koronavirüs (Covıd-19) Pandemisi Sonrası…s. 7-10
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Suriye’de Devlet Dışı Aktörlerin Kimlik İnşası ve Suriyeli Sığınmacılar
Günümüzde kimi akademisyenler Ortadoğu’nun içinde bulunduğu durumun 
tek sorumlusunun,  Batı’nın kimlik üzerinden inşa edip desteklediği devlet 
dışı aktörler olduğu inancındadırlar. Bu çerçeveden bakıldığında, söz konusu 
devlet dışı aktörlerin temel faktörünün kimlik bilinci olduğu anlaşılmaktadır. 
Dolayısıyla gerçekleştirilen her eylemin kimlik mefhumu bağlamında ele 
alınması daha doğru olacaktır. Öyle ki 2010 yılında Tunuslu bir esnafın kendini 
yakmasıyla başlayan “Arap Baharı” protestoları dahi etnisite bağlamında 
isimlendirilmiş ve adına “Arap Baharı”denmiştir.

Suriyeli Sığınmacılarda Kimlik Bilinci
Hiç şüphesiz Arap Baharından en çok etkilenen ülkelerin başında, 2011’den 
bu yana hala suların durulmadığı Suriye toprakları gelmektedir. Suriye 
iç savaşı ile birlikte ülkede yaşayan 6.1 Milyon kişi evlerini terk etmek 
zorunda kalmış ve bu sığınmacıların bir kısmı kaçak olarak Avrupa sınırlarını 
geçmeye çalışırken hayatlarını yitirmişti.1 Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü 
(UNHCR) verilerine göre 22 Milyon olan savaş öncesi nüfusun yüzde 53’ü 
evlerinden edilmiş 5.6 Milyonluk nüfus mülteci statüsünde farklı ülkelere 
sığınırken 6.1 Milyonluk nüfus ise ülke içinde yerlerinden edilmiştir. Türkiye 
bu söz konusu kaos ortamında sadece sığınmacılara kol kanat germemiş, 

sahada da bulunması gerektiğini, hem Astana süreci ile hem de 
diğer uluslararası diplomatik ilişkileri ile yinelemişti. Resmi kayıtlara 
göre 3 Milyon 649 bin Suriyeli sığınmacıyı ağırlayan Türkiye Arap 
Baharından dolaylı olarak etkilenmiş ve ülkenin güneyindeki olası 
bir terör yapılanmasını engellemek için sahaya çıktığını gerek Fırat 
Kalkanı Harekatı gerekse Zeytin Dalı Operasyonu gibi askeri birtakım 
operasyonlar ile göstermiş ve söz konusu terör koridorunun engellenmesi 
için sadece askeri değil diplomatik müdahalelerde de bulunmuştur.

Mülteci sorunu sadece Türkiye’nin kendi iç sorunu değil küresel düzeyde 
çözülmesi gereken bir sorun olup günümüzde Avrupa Birliği tarafından bir 
kabus olarak nitelendirilmektedir. İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkma 
(BREXİT)nedenlerden biri olarak gösterilen olası göç hareketini  engelleme 
durumu bile Avrupa Birliği tarafından mülteci akınının nasıl değerlen-
dirildiğinin bir kanıtı olarak gösterilebilir. Malum olduğu üzere Başkan  Sayın 
Erdoğan sürekli olarak Avrupa’yı sınır kapılarını açmakla uyarmaktadır. Hatta 
bu anlamda Avrupa Birliği tarafından Türkiye’ye Suriyeli mülteciler için 30 
Milyar Euro gibi bir fon ödenmesi kararı alınmış fakat 1.5 Milyar Euro gibi bir 
meblağ ödenmiştir. Unutulmamalıdır ki Suriyeli sığınmacılar için harcanan 
para 37 Milyar Dolar civarındadır.2

Suriyeli sığınmacıları elbette sadece ekonomik bağlamda incelemek 
doğru olmayacaktır. Zira Suriye’den  kaçan 5 Milyon mültecinin %51.6’sının 
kimlik aidiyetinin henüz başladığı ergenlik ve çocukluk çağında olduğu 
düşünülürse, savaşın getirdiği travmanın ve zor yaşam şartlarının kimliklerini 
olumsuz yönde etkilememesi imkansızdır. Göç öncesinde insanların belirli 
kimlikleri vardır; ancak yeni çevrelerinden aldıkları şifreler/mesajlarla 
insanlar kimliklerini, kim olduklarını, nereye ait olduklarını sorgulamaya    
başlamaktadır (Ilgın &Hacıhasanoğlu, 2010). 

1 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43414137
2  https://www.takvim.com.tr/video/haber-videolari/baskan-erdogan-multecilere-
37-milyar-dolar-harcadik-video
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Kültür, söylem ve dil gibi sosyokültürel faktörleri de içerisinde ihtiva eden 
mülteciler arasındaki kimlik sorunu ve genç nüfusun  kimlik inşası bugün 
Suriyeli sığınmacıların bu problemin ortadan kaldırmak için çeşitli çözüm 
arayışlarına girmesine sebep olmuştur. Bugün Türkiye’de Suriyeli mültecilerin 
bir arada yaşamasının en önemli sebebi kendi kültürlerini yaşayabilecek ve 
kendi kimliklerini oluşturabilecek bir alan yaratmaya çalışma gayretinin söz 
konusu olmasıdır. 

Suriye’de Devlet Dışı Aktörlerin Kimlik İnşası ve Küresel Yansıması
Mülteci meselesinin küresel bir kriz olmasının yanı sıra bölgenin stratejik önemi 
de Suriye meselesini körüklemekte ve egemen devletler tarafından cezbedici 
rol oynamaktadır. Bu anlamda Ortadoğu coğrafyasında gelişen bu olaylar 
hiç şüphesiz en çok Rusya tarafından büyük bir fırsat olarak nitelendirilmiş, 
asırlardır süre gelen sıcak denizlere inme hayali Arap Baharı vakası ile gün 
yüzüne çıkmaya başlamıştır. Bu anlamda Esed’le ciddi iş birlikleri yapan  
Rusya bölgedeki petrolden de nasiplenme gayesi ile Esed karşıtı muhalifleri 
vurmuş ve bu anlamda kendisine diplomatik olarak yakınlaşmaya çalışan 
Esed’e iktidarını sağlamlaştırması için ciddi yardımlarda bulunmuştur. Ancak 
unutulmamalıdır ki; Esed her ne kadar Rusya’ya yakınlaşsa da, Rusya Esed’i 
sadece bölgedeki vekili olarak konumlandırmaktadır. Birçok alanda olduğu 
gibi Suriye meselesinde de ABD’nin çıkarlarına ters hareket eden Rusya, 
bölgede vekaleten söz sahibi olma konumunda bulunmakla kalmayıp bölge 
üzerinde diplomatik olgulara da sahip olmuştur.  

Dmitri Trenin’nin de söylediği gibi eğer Rusya ve Batı özellikle de ABD birbirleri 
ile  işbirliği yapmanın bir yolunu bulamazsa bu Suriye anlaşmazlığının çözümü 
için pek de hayra alamet olamayacaktır. Zira günümüzde Suriye adeta 
vekalet savaşlarının yaşandığı bir arena haline gelmiştir. Bölgede hakimiyet 
oluşturmaya çalışan ülkelerin hepsi,  grupları din ve ırklarına göre ayırmakta 
ve kendilerine kazandırdıkları kimlikleriile birbirlerine karşı kışkırtmaktadır. 
Bu anlamda Amerika örneği kimlik üzerinden inşa edilen devlet dışı 
oluşumların desteklenmesi hususunda iyi bir örnek olacaktır. Özellikle 
Kürt kimliği çatısı altında toplanan PKK ve alt oluşumları bir çok hususta 
ABD tarafından desteklenmekte ve çoğu zaman ABD’nin bölgedeki üssü 
konumunda kullanılmaktadır. Bu plan Amerika ekseninde PYD-YPG ve DEAŞ 
aracılığıyla gerçekleşirken, İran ise Irakta ve Lübnan’da Şii kimliği üzerinden 
oluşturduğu milis yapılanmaları ile Ortadoğu’daki ve hususen Suriye’deki İran 
etkisini sürdürme gayreti içerisindedir.

Demografik olarak incelendiğinde Suriye’nin büyük çoğunluğunu Sünni 
Araplar oluştururken yönetimde ülkenin azınlığını oluşturan Nusayri 
Baas rejiminin olması iktidarın çok önceden beri halk nezdinde karşılık 
bulmadığının kanıtıyken, ülkenin söz konusu Arap Baharından etkilenmemesi 
olanaksızdır. Bir yanda İran’ın desteklediği Şii mezhebinin kolu olan Nusayri 
yönetimindeki Baas rejimi varken ve söz konusu rejim Rusya tarafından da 
desteklenirken diğer taraftan ABD destekli PYD-YPG terör yapılanması bölge 
üzerinde hakimiyet çıkarlarının çatıştığını ve ülkede suların bir müddet 
daha durulmayacağını göstermektedir. İlerleyen süreçte her ne kadar ABD 
ve Rusya bölgede diplomatik olarak anlaşsa da, bu anlaşma olası bir terör 
yapılanmasına olanak sağlayacağından Türkiye buna izin vermeyecektir. 
Özellikle İran ekseninden değerlendirdiğimizde gerçekleşecek olan  olası bir 
ABD-Rusya yakınlaşması en son düşünülecek sahnedir.  

Bugün iki büyük güç olarak nitelendirilen ABD ve Rusya’nın  bölge üzerindeki 
emelleri, anlaşmazlıkların temel nedeni olarak gösterilebilir. Özellikle 
Rusya’nın DEAŞ ile Mücadele kapsamında gerçekleştirdiği hava operasyonları 
ve yaptığı askeri desteğin Baas rejiminin iktidarını korumasında büyük önemi 
olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu durumda karşılıklı bir ilişki de söz konusu 
olmaktadır. Zira günümüzde Rusya’nın, Suriye’deki silah ithalatında yüzde 
71’lik bir paya sahip olduğu bilinmektedir. Stratejik anlamda ise Ortadoğu’da 

iki üssü bulunan –Deyrizor ve Lazkiye- ve onunda Suriye topraklarında 
bulunduğu Rusya için, Suriye’de Esad Rejiminin düşmesi, uluslararası 
arenada müttefikini koruyamayan bir Rusya imajı çizecek ve kendisine yakın 
olan ülkeleri tedirgin edecektir. Dolayısıyla uluslararası arenada Rusya’nın 
büyük güç olarak görülmesi, Rusya’yı hem ekonomik anlamda hem de 
stratejik anlamda ciddi sıkıntılara sürüklemektedir. Diğer taraftan Rusya 
radikal İslam tehdidi ile karşı karşıya olduğunu düşünmekte ve çoğunluğu 
ayrılıkçı Çeçenlerden oluşan ve Rusya nüfusunun yüzde 15’ine denk gelen 18 
Milyonluk Müslüman  nüfusun DEAŞ’a katılarak savaştığını iddia etmektedir. 

Sonuç olarak 2011 yılında bir Arap Baharı furyası ile başlayan gösteriler, 
Suriye’de iç savaşa dönüşmüş; milyonlarca kişi evlerinden ve yurtlarından 
edilirken, yüzbinlerce kişi hayatlarını kaybetmiştir. Özellikle ülke, adeta vekalet 
savaşlarının yaşandığı bir bataklık haline gelmiş ve birçok ülke bu bataklıkta 
kendi hayali dost ve düşmanlarını yaratıp, onlara bir kimlik biçmiş; kimisine 
Kürt, kimisine Şii, kimisine ise Sünni diyerek inşa ettiği devlet dışı aktörleri 
kimlikleri bağlamında ele alıp onları bölgedeki vekilleri konumuna getirmiştir. 

Suriye iç savaşı beraberinde siyasi bir karmaşa getirirken, aynı zamanda 
sosyolojik bir drama da sebebiyet vermiştir. Sosyolojik bir travma ile karşı 
karşıya kalan devletler ise bu iç savaştan dolaylı olarak etkilenmiş, özellikle 
Türkiye gibi sınır devletler büyük bir Suriyeli sığınmacı kitlesi ile karşı karşıya 
kalmıştır. Gelecekte ise hem Suriye’nin hem de Suriyeli sığınmacıların 
durumu belirsizliğini koruyacak gibi görünmektedir. Özellikle Türkiye’nin 
askeri operasyonlarla bölgede kurulacak olası terör koridorlarını engellemesi 
ise değişen dengelerin habercisi olarak anlaşılmaktadır.
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Dünya’nın korona ile tanışmasından kısa bir süre önce, 6 Ekim 2019’da 
Kosova’da erken genel seçimler yapılmış, Kendin Karar Al Hareketi (Levizja 
Vetëvendosje) ve lideri Albin Kurti oyların %25,5’ini alarak birinci parti olarak 
çıkmıştı. Kosova’nın en eski siyasi partisi ve başbakanlık yarışında tek 
kadın adaya sahip olan Kosova Demokratik Birliği (LDK) ise %24,8 oranında 
oy ile ikinci olmuş, Kosova siyasetinin en baskın partilerinden olan   Kosova 
Demokrat Partisi (PDK) de oyların %21,1’ini alarak seçim yarışında üçüncü 
sırada kalmıştı. Ülkede geçen yıl 6 Ekim’de yapılan erken genel seçimin 
ardından sandıktan zaferle çıkan Kendin Karar Al Hareketi ile ikinci parti 
konumundaki LDK’nin oluşturduğu koalisyon hükümeti, Kosova’da aylar 
süren siyasi krizin ardından seçimden yaklaşık 4 ay sonra meclisten 
güvenoyu alarak 3 Şubat 2020’de göreve gelmişti.

Kosova’nın Sırpların işgali altında bulunduğu yıllarda öğrencilerin sokak 
gösterileriyle Kurti’nin liderliğinde büyüyen Vetëvendosje Hareketi, Haziran 
2005 yılında diğer siyasi aktivistlerle birlikte resmi bir siyasi parti olarak 
kuruldu.  Bu arada Vetëvendosje Hareketi, Kosova’nın kendi kaderini 
belirlemesi gerektiğini savunarak Kosova halkını ülkenin geleceği hakkında 
yapılan uluslararası anlaşmalara karşı çıkmaya zorlamak amacıyla sokak 
gösterileri düzenleyerek siyaset sahnesine çıkarak halkın takdirini toplamıştır. 
Hareketin düzenlediği en büyük sokak gösterilerinden birisi de Kosova’nın 
bağımsızlığının ilanından önce 2007’de ortaya konan “Ahtisaari Planı’na” da 
karşı çıkması ve bu planın Kosova’yı Sırbistan’dan ayırmadığını, asıl amacının

Kosova’nın Arnavutluk’la birleşmesini engellemek olduğunu belirtmiş ve 
bu plana karşı sürekli gösteriler düzenlemiştir. Çünkü Ahtisaari Planına 
dayanarak kaleme alınan Kosova Cumhuriyeti Anayasası’nın 1. madde 3. 
fıkrasında “Kosova Cumhuriyeti’nin, herhangi bir ülkenin veya ülke kısmının 
toprak bütünlüğü üzerinde hak iddiası yoktur ve herhangi bir ülke veya ülke 
kısmı ile birleşmeyi talep etmeyecektir” hükmü yer alıyor. Albin Kurti’nin 
politikalarının merkezinde ise “Büyük Arnavutluk” yatmakta. Çünkü Kurti 
tarihi seyrin Arnavutlar aleyhinde geliştiği, bu yüzden Arnavutların ayrı 
oldukları ve bu yanlış tarihi seyrin düzeltilmesi gerektiğini düşünüyor. Kurti, 
bu nedenle Kosova Anayasasının 1. madde 3. fıkrasının mutlaka değiştirilmesi 
gerektiğini savunuyor.

Kosova bayrağını kabul etmeyen Kurti, bu konudaki tavrının nasıl olacağı 
sorusuna, Kosova bayrağına saygı duyacağını, fakat kendi parti binasında 
Kosova bayrağının değil her zaman Arnavutluk bayrağının olacağı cevabını 
vermişti. Kurti, Kosova bayrağının dayatılmış bir bayrak olduğunu belirterek, 
bayrakların tarihlerinin, geçmişlerinin ve anlamlarının olması gerektiğini 
ifade etmektedir. AB içerisinde Arnavutların birleşme düşüncesine ise 
katılmamakta ve AB içerisinde birleşmenin, Arnavutların bir devlet çatısı 
altında birleşmesinin alternatifi olamayacağını, bunların iki ayrı mesele 
olduğunu belirtmektedir. Bu manada Vetëvendosje Hareketi’nin halkçı ve 
bağımsız tutumu ile bir anlamda Kosova’nın emperyal dünya etkisinden 
kurtulacağı düşünülüyor. Ya da umut ediliyor.

Önceleri hükümete ve uluslararası kurumlara karşı dışarıdan muhalefet eden 
Vetëvendosje hareketi, 2010 yılında ilk kez katıldığı seçimlerde %12 oy alarak 
Kosova parlamentosunda 14 sandalye kazanmıştı. Parlamento içerisinde aktif 
bir muhalefet sergileyerek sözlü muhalefetle yetinmeyen, zaman zaman bu 
muhalefeti fiziksel şiddete kadar götüren Vetëvendosje hareketi, Başbakan’a 
yumurta fırlatmak, parlamento çalışmalarını sekteye uğratacak şekilde 
göz yaşartıcı bomba kullanmak gibi yollara başvurdu. Özellikle Karadağ ile 
Kosova arasında yapılan sınır anlaşmasına “Kosova 8,000 dönüm toprak 
kaybediyor” gerekçesiyle karşı çıkan hareket, bu anlaşma meclis gündemine 
her gelişinde göz yaşartıcı bomba kullanarak çalışmaları engellemeyi ve bu 
yöntemle anlaşmanın üç yıl daha geç onaylanmasını sağladı.

KOSOVA’DA
HÜKÜMET KRİZİ
Alican ULAJ
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Aynı şekilde Haşim Thaçi’nin cumhurbaşkanı seçilmesini engellemek için de 
çeşitli protestolar düzenleten Kurti, faaliyetleriyle doksanlı yıllardan itibaren 
Kosova’da en fazla konuşulan kişilerden biri oldu. Fikirlerinde sabit ve dengeli 
olmasıyla halkın güvenini kazanan Kurti, 15 yillik muhalefet döneminden 
sonra bunun karşılığını 6 Ekim seçimlerinde aldı. Mevcut siyasi statükonun 
karşıtı olarak bilinen Kurti’nin seçim stratejisi ve bilgeliği, Kosovalıların oyların 
almasına yol açmıştı. Kosova’nın mevcut sosyal ve ekonomik tıkanmışlığını 
aşabileceği düşünülen bir kişi olarak Kurti için beklentiler ve umutlar 
büyüktü. Kurti sadece Kosovalı Arnavutların umudu değil bütün Balkanlardaki 
Arnavutların umudu olarak görülmekte.

3 Şubat 2020 tarihinde resmi olarak göreve başlayan Kurti liderliğinde 
hükümet koalisyonu iki ay gibi kısa bir sürede birçok yeni atılımlara adım 
atmıştı. Bütün dünyada olduğu gibi Korona Virüs salgınına uğrayan ülkede 
hükümetin bu salgını önlemesinde gerekli tebdirlerini almış ve önemli 
adımlar atmıştı. Ülkede 14 Mart’tan beri sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. 
Uygalama epeyce virüsün ülkede yayılmasını önlemişti. Ayrıca, her ülke için 
olduğu gibi zor bir süreçten geçen Kosova için Türkiye yardımını esirgemedi.
Korona virüsle mücadeleye destek amacıyla yardım talebinde bulunan 6 
Balkan ülkesi Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan, Bosna-
Hersek ve Kosova’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla tıbbi yardım 
malzemesi gönderilmişti.

Başbakan Kurti, İçişleri ve Kamu Yönetimi Bakanı Agim Veliu’yu “Başbakanın 
olağanüstü hal ilanı ile ilgili tutumuna karşı olduğu” ve “Korona virüs ile 
ilgili panik yaydığı” gerekçesiyle görevden alarak koalisyon ortağı olan LDK 
ile ayrılığa düştüler. LDK Genel Başkanı İsa Mustafa ise söz konusu bakanı 
görevden alma konusunda kendisine danışılmadığına dikkat çekerek, 
gensoru önergesi kararı almıştı. Ülkenin koronavirüs ile mücadele ettiği bir 
zamanda LDK gensoru vererek vatandaşın çıkarını bir kenara bıraktı. LDK lideri 
Mustafa ayrıca Kurti’nin Sırbistan ile Bosna Hersek’ten ithal edilen ürünlere 
uygulanan %100 gümrük vergisini kaldırmayarak Kosova-ABD ilişkilerini 
tehlikeye attığını ifade etmişti. Kurti, 20 Mart’ta Sırbistan ile Bosna Hersek’ten 
ithal edilen ürünlere uygulanan %100 gümrük vergisinin hammadde için 
kaldırılması kararı almış, ancak LDK gensorudan vazgeçmemişti. Sırp 
mallarına yönelik %100 gümrük vergisi Kasım 2018 tarihinde konulmuştu. 
Bu yaptırım Sırp ekonomisine 160 milyon avro zarara mal olmuştur. ABD, 
Kosova liderlerini Sırbistan’a uygulanan gümrük vergisinin kaldırılması 
yönünde teşvik ediyordu. Bu bağlamda Başbakan Kurti, ABD’nin de baskıları 
sonucunda 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren Sırbistan ürünlerine uygulanan 
%100 gümrük vergisinin tamamen yürürlükten kaldırılacağını ve karşılıklı 
ilkesinin uygulanmasına başlanacağını açıklamıştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü şartlarda Kosova Meclisi Genel 
Kurulu’nda düzenlenen oturumda, Başbakan Albin Kurti hükümeti hakkında 
verilen gensoru önergesi kabul edilerek, henüz 50 gün önce göreve başlayan 
Kurti hükümetinin düşmesi kararı verildi. Başbakan hakkında verilen gensoru 
önergesi, 32 hayır oyuna karşın 82 evet ve 1 çekimser oyu alarak 11 saat süren 
oturumla kabul edildi.

Kosova’da hükümet ortaklarının koalisyondan ayrılmasının ardından mecliste 
güvenoyu alamayan Başbakan Albin Kurti önderliğindeki koalisyon hükümeti 
göreve geldikten yaklaşık 2 ay sonra düştü. Önergeye muhalefet partileri de 
destek vermişti. Son seçimlerde LDK sıralarından başbakanlık yarışında tek 
kadın aday olan ve hükümet kurulduğunda Kosova Meclis başkanı görevine 
gelen Vjosa Osmani ise oylamada hayır oyu kullanmıştı. “Vatandaşların zor 
bir durumda oldukları bu dönemde güvensizlik oylamasını kabul etmiyorum” 
fadelerini kullanmıştı. Öte yandan, Kosova Meclisi oturumunda söz alan 
Kosova Demokratik Türk Partisi-KDTP Genel Başkanı ve Milletvekili Fikrim 
Damka, Hükümet’in düşürülmesi oylamasında çekimser oy kullanacağını 
duyurmuştu.

Kosova’da hükümet ortaklarında LDK Lideri İsa Mustafa’nın koalisyon 
ortaklığından çekilmesinin ardından, Kosova genelinde binlerce kişi 
balkonlarda tencere ve tavayla protesto gösterisi düzenledi. Başta başkent 
Priştine olmak üzere Prizren’de de halk, koronavirüs salgınıyla herkesin 
birlikte mücadele etmesi gereken şu günlerde siyasilerin kendi çıkarları 
peşinde koştuğunu ifade ederek siyasileri kınadı. Kosova da halk ve birçok 
STK, milletvekillerinin Kurti hükümeti aleyhinde oy kullanmamasından 
yanaydılar.

Oturumda söz alan Kurti, “Şahsım için de hükümet için de üzülmüyorum. 
Hükümetsiz kalacak olan halkım için üzülüyorum. Yolsuzlukla mücadele için 
çalışan bir hükümetten mahrum kalacakları için üzülüyorum. Gençler için, 
kadınlar için çalışan bir hükümetten mahrum kalacakları için üzülüyorum. 
Sizleri korona virüsle mücadele için çalışan bir hükümetten mahrum 
bırakmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı. Olayın perde arkasında ise 
Başbakan Kurti’nin, Kosova ile Sırbistan arasında gerçekleşmesi planlanan 
“toprak anlaşmasına” yanaşmaması yattığı düşünülüyor. Ayrıca Başbakan 
Albin Kurti çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başbakan Kurti, “Darbe yapılacaktı, 
Güvenlik Kurulu’ndan belgeler ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı. 
Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi’nin koronavirüs tehdidini bahane ederek OHAL 
kararı almak istediğini ve hükümetine darbe yapılmak istediğini söyledi. Albin 
Kurti meclisteki uzun konuşmasında özetle Kosova’nın yeni bir bölünmeye 
gittiğini, Thaçi ve Sırplar arasında bir anlaşmanın hazır halde beklediğini, 
kendilerinin de bunun önündeki engel olduğunu söyledi. Hükümetin 
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düşürülmesinin nedeninin İçişleri ve Kamu Yönetimi Bakanı Agim Veliu’nun 
görevden alınması veya Sırbistan ile Bosna Hersek’ten ithal edilen ürünlere 
uygulanan %100 gümrük vergisi olmadığını dile getiren Kurti, bunun ABD’nin 
Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecinden sorumlu özel temsilcisi 
Richard Grenell arabuluculuğunda Washington’da gerçekleşen Kosova 
Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic 
arasında varılan anlaşmaya yol açmak için olduğunu savundu. 

Başbakan Kurti, Sırbistan’la müzakerelerine kendisinin liderlik edeceğini 
ancak herhangi bir anlaşmanın gerçekleşmesi için Sırbistan’ın 1999 
katliamlarından dolayı özür dilemesi, savaş tazminatı ödemesi ve Kosova’ya 
ait idari borçlarını ödeme şartını koymuştu. Bunun için bu yıl içerisinde 
Kosova ile Sırbistan arasında herhangi bir anlaşmayı beklemediğini ve bu 
konuda acele etmeyeceğini söylemişti.

Hükümeti düşürmek için önerilen önerge, ABD ve diplomatları tarafından 
memnuniyetle karşılanmıştı. ABD Priştine Büyükelçisi Philip Kosnett Twitter 
hesabından, meclisin hükümete karşı güvensizlik oylaması oturumu 
düzenlemesinden memnuniyet duyacağını belirtmişti. Büyükelçinin bu 
açıklaması Kosova-Sırbistan diyaloğu için görevlendirilen ABD özel temsilcisi 
Richard Grenell tarafından da desteklenmişti. Önergenın ABD ve diplomatları 
tarafından memnuniyetle karşılanması ABD’nin Kurti’yi başbakan olarak 
istemedikleri çıkarımını ortaya koymakta. Kurti hükümeti iş başına gelince 
bölgede bir Amerikan barış anlaşmasına karşı çıktıkları için ABD tarafından 
baskı görmüştü.

Albin Kurti ve AB için bölgede Sırbistan-Kosova arasında bir toprak değişimi 
düşünülemez. Bu durum AB politikasını ve Alman hükümetinin çizgisini tersine 
çevirecektir. Brüksel ve Berlin, saf etnik kalelerin oluşması yerine serbest 
sınırları ve azınlıkların güçlü bir şekilde korunmasını desteklemektedir. Bu 
doğrultuda Almanya ve Fransa, hükümet ortağı olan LDK’nin tekrar bu kararı 
gözden geçirmelerini istediğini duyurmuşlardı.

Netice olarak Kosova`da yeni bir hükümet kurulması bekleniyor. Yeni 
hükümetin nasıl kurulacağı da ayrı bir tartışma niteliği taşımakta. Anayasa’ya 
göre yeni hükümeti kurma görevi de Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanı 
Thaçi, ülkedeki son siyasi durum nedeniyle Anayasaya saygı göstererek    
siyasi partilerin liderleriyle başlatacağı istişarelerinde yeni hükümetin 
kurulması için geçerli kriterleri açıklayacağını belirtmişti. Tabi Thaçi’ye göre 
yeni seçim ve meclisin feshi olmayacak, yeni bir hükümet kurulma olasılığı 
olacak. Kosova Anayasası 95. maddesine göre “Eğer başbakan istifa eder 
veya başka bir nedenden dolayı hükümet düşerse Kosova Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı siyasi partilerle görüşerek veya Meclisin çoğunluğunu 
kazanan koalisyonlarla görüşerek Hükümeti kurması için yeni bir aday atar. 
Bu tanım yeniden en az bir defa daha Vetëvendosje’ye hükümeti kurma görevi 
verilebileceğini ifade etmektedir. Vetëvendosje hükümeti kurma görevini 
almayı reddederse veya hükümeti kurmak için yeni bir başbakan seçmeyi 
başaramazsa, Kosova cumhurbaşkanının hükümeti kurması için meclisteki 
diğer unsurlardan yeni bir aday seçmesi gerekmekte.

Mustafa LDK’nın duruşu Vetëvendosje ile birlikte yeni hükümeti kurmak için 
PDK hariç diğer bütün partilerle görüşmelere de hazır olduklarını belirtti. 
PDK’nın kamuoyuna yaptığı açıklamalarda muhalefette kalmayı tercih ettiğini 
anlamaktayız. Cumhurbaşkanının diğer siyasi partilerle istişarelerinden 
sonra, Kosova’nın yeni bir hükümete sahip olması ve yeni seçimlere 
gitmemesi konusunda anlaşmaya varılmıştı. Mecliste yer edinmeyi garanti 
eden ülkedeki azınlık siyasal unsurlar bile yeni seçimlere gidilmemesi, daha 
kapsayıcı yeni bir hükümetin kurulmasından yanadır.

Kurti, kendisi ve Cumhurbaşkanı Thaçi’nin yeni bir hükümetin kurulması 
konusunda anlaşmadıklarını ancak koronavirüs pandemisinin yarattığı 
durum geçtikten sonra erken parlamento seçimleri için çağrıda bulunduğunu 
defalarca açıklamıştı.

Şu anda Kosova ve tüm dünya COVID-19 salgınıyla karşı karşıyadır. Seçimlerin 
düzenlenmesinin mevcut koşullarda mümkün olmadığı anlaşılmakta. Yeni 
seçimler yapılana kadar yeniden geçici siyasi bir hükümet kurulacaktır. 
Bu bağlamda, Koronavirüs tehlikesi geçtikten sonra yeniden seçimlere 
gidileceği ihtimali olduğu anlaşılmakta. Yeni bir seçime gidilmesi durumunda 
Albin Kurti liderliğindeki Vetëvendosje’nin seçimden daha büyük bir zaferle 
çıkması bekleniyor. Salgının yazın sonu gibi bitmesi halinde yeni seçimlerin 
Ağustos-Eylül arası yapılması durumunda yeni bir hükümetin kurulması 
bir yıla yakın sürebileceğini söyleyebiliriz. Anlaşılacağı üzere önümüzdeki 
süreçte Kosova’yı siyasi kriz ve istikrarsız bir dönem beklemekte. Bu da 
unutulmamalıdır ki istikrarsızlık, Balkanların makus talihidir ve dış güçlerce 
idare edilme yoludur.

KAYNAKÇA
https://telegrafi.com/tre-skenaret-pas-rrezimit-te-qeverise/
https://www.evropaelire.org/a/gjermania-franca-mocion-/30506847.html
https://www.evropaelire.org/a/krize-e-re-politike-/30526852.html
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kosova-da-koalisyon-hukumeti-dustu/1779837
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Son günlerde gündemi meşgul etmekte olan COVID-19, diğer gündem 
maddelerini neredeyse tamamen unutturdu. Unutulan uluslararası gündem 
maddelerinin başlıcalarından olan, artık içinden çıkılmaz bir hal alan 
Afganistan sorununda; yakın zamanda gerçekleşen ABD-Taliban anlaşması, 
Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi önemli olaylar incelenmesi ve gündeme 
taşınması gereken başlıca olaylar olarak öne çıkıyor. 

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
20 Nisan 2019’da gerçekleştirilmesi planlanan seçimler başta güvenlik 
olmak üzere çeşitli nedenlerle ilk önce 20 Temmuz’a, ardından da 28 Eylül’e 
ertelendi. Tekrar ertelenmesi beklenen seçimler için ABD’nin Taliban’la 
barış görüşmelerini askıya almasıyla uygun zemin hazırlanmış oldu ve 
seçim hazırlıkları canlandı. Seçim hazırlıkları 2014 yılındaki seçimlere 
nazaran daha sakin geçti. Sadece belli başlı kentlerde seçim propagandası 
gerçekleştirilebildi.

Taliban’ın yönetimden el çektirildiği 2001’den beri dördüncü kez yapılan 
Cumhurbaşkanlığı seçimine aralarında Cumhurbaşkanı Eşref Gani, İcra Kurulu 
Başkanı Abdullah Abdullah ve eski başbakanlardan Gülbeddin Hikmetyar’ın 
da bulunduğu 14 aday katıldı. Seçimde72 bin güvenlik görevlisi görev yaptı. 

7383 ayrı merkezde seçim yapılırken bu merkezlerde 5388 sandığın 
güvenliğinin sağlanabileceği açıklandı. Taliban tehdidi nedeniyle yaklaşık 
2000 yerleşim yerinde oy kullanma işlemi gerçekleştirilemedi. Kaynaklar 
özellikle güvenlik kaygısı nedeniyle 8.834.708 seçmenin birçoğunun sandığa 
gitmediğini ortaya koydu. Oyların 1.823.948 tanesi geçerli kabul edilirken 
geçersiz sayılan oylar hakkında net bir bilgi yansıtılmadı.

Seçimden sonra ilginç olan şey, daha resmi olmayan sonuçlar açıklanmadan 
en çok oy aldığı belli olan iki adayın, Gani’nin ve Abdullah’ın, seçimi 
kazandıklarını duyurmalarıydı. Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, 
yapılan itirazlar nedeniyle 19 Ekim 2019’da açıklamayı planladığı kesin 
olmayan seçim sonuçlarını 22 Aralık 2019’da açıkladı. 

18 Şubat 2020’de açıklanan nihai sonuçlara göre hâlihazırdaki    
Cumhurbaşkanı Eşref Gani, seçimi %50,64’lük bir oranla (923.592 oy) birinci 
tamamlarken İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah %39,52’lik bir payla 
(720.841 oy) ikinci oldu. Eski başbakan Gülbeddin Hikmetyar ise oyların 
%3,85’ini alarak seçimi üçüncü olarak tamamladı. Cumhurbaşkanı Eşref Gani 
daha çok Peştunların yaşadığı güney ve doğudan, Abdullah Abdullah ise diğer 
etnik grupların bulunduğu kuzeyden ve merkezi dağlık kesimlerden oy aldı. 
Bu durum ülkede siyasi bir bölünmeye kapı aralamış oldu.

Afganistan’da bir adayın seçimi kazanabilmesi için oyların %50+1’ini almış 
olması gerekiyor. Eğer bu oyu alan bir aday bulunmazsa en çok oy olan 
iki aday arasında seçimin ikinci turu gerçekleştiriliyor Cumhurbaşkanı 
Gani’nin sadece 12 bin oyla bu barajı aşmış olması, itirazlara neden oldu. 
Cumhurbaşkanlığı seçimine katılan adayların birçoğu katılımın beklenenden 
az olması nedeniyle adayların bekledikleri oy oranlarına sahip olamadıklarını 
ve seçime hile karıştırıldığını öne sürerek seçimi kabul etmediklerini 
açıkladılar. Nitekim birinci olduğu açıklanan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve
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ikinci olan aday Abdullah Abdullah aynı günde farklı yerlerde yemin töreni 
düzenlediler. Böylece zaten siyasi bakımdan parçalanmış ülkede mevcut 
vaziyeti değiştirme kapasitesi olmayan idare işi de çıkmaza girmiş oldu. 
Geçtiğimiz günlerde imzalanan ABD-Taliban barış mutabakatının uygulanması, 
daha ülkenin başının dahi belli olmaması nedeniyle gecikebilir. Ayrıca Taliban 
ve kurulacak zayıf hükûmet arasında da müzakereler daha ileri bir tarihe 
kalabilir. Çünkü Taliban hâlihazırda Afganistan’daki gücünü korumakta ve 
Taliban’ın gücü elinde bulunduran taraf olarak zayıf bir hükûmetle masaya 
oturması makul görünmemektedir.

2014 seçimlerinde olduğu gibi bu seçimlerde de ABD, bu siyasi krize müdahale 
etmeye karar verdi. Yapılan açıklamada ABD’nin paralel yönetim değil 
“birleşik” bir Afganistan istediğinin altı çizildi. ABD Afganistan Özel Temsilcisi 
Zalmay Halilzad, iki Cumhurbaşkanı adayı arasında uzlaştırma görüşmeleri 
başlattı ve bu görüşmeleri sürdürdü. Ancak henüz iki aday arasında bir 
uzlaşma sağlanamadı. Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, bu uzlaşmanın 
“bilinçli” olarak sağlanmadığını, bunun ABD’nin çıkarlarına ters düşeceğini 
ve ülkedeki bu mevcut durumun ABD’nin Afganistan’a uyguladığı aşağılayıcı 
politikanın bir sonucu olduğunu ifade etti. Bununla beraber Halilzad’ın ve diğer 
ABD yetkililerinin Gani’nin yemin törenine katılmış olması, büyük ihtimalle bu 
süreçten Gani’nin baskın çıkacağını ve diplomatik sahada daha çok onun 
muhatap alınacağını gösteriyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı görevine Gani’nin 
getirilmesine, ABD’nin Afganistan politikası ve Taliban’la yapılan anlaşmanın 
uygulanması açısından sıcak bakılıyor.

Ancak meselenin şöyle bir tarafı vardır ki o da bu seçimlerden galip çıkan 
herhangi bir adayın oluşturacağı yönetimin öncekine nispetle daha zayıf 
kalacağıdır. Çünkü -yukarıda geçtiği üzere- en öndeki iki aday ülkenin farklı 
bölgelerinden oy aldılar ve yapılan seçimin de çok şaibeli olduğu açıktır. Bu 
durumda ülkede siyasi kutuplaşma giderek belirginleşmeye başlayacaktır. 
Her iki adayın da ülke içinde silahlı destekçilerinin bulunması, oluşacak 
durumun tehlikesini açık bir şekilde göstermektedir. Bu yüzden ABD-Taliban 
anlaşması sonrasında ülke içine yoğunlaşacağı öngörülen diplomatik trafikle 
birlikte bu Cumhurbaşkanlığı seçimine de bir çözüm bulunması bekleniyor. 
Belki de en iyi çözüm, ülkedeki etnik grupların tamamının ya da çoğunun 
destekleyeceği bir kişinin başa geçirilmesidir.

ÜLKEDE SİYASİ ÇATIŞMALAR
Birkaç yüzyıldır bünyesinde çatışmaların eksik olmadığı ve halen birçok 
ülkenin çıkarlarının kesiştiği Afganistan’da hâlihazırda temel çatışma Afgan 
Hükûmeti ile Taliban arasında. Yaklaşık 20 yıldır burada bulunan ABD askerleri 
ve diğer ülkelere ait birlikler, hükûmeti destekliyor. Bunların dışında ülkede az 
miktarda ancak son zamanlarda güç kazanmaya başlayan IŞİD varlığı ve ABD 
ordusunun çekilmesiyle beraber dikkat çekmeye başlayacağı öngörülen bazı 
Afgan gruplar da mevcut. 

26 yıldır sürmekte olan hükûmet ile Taliban arasındaki çatışma henüz bir 
tarafın üstünlüğüyle sonuçlanmış değil. Son zamanlarda çatışmaların 
sakinleştiği yorumu yapılabilirse de ülkede çoğu ABD ordusuna mensup olan 
yabancı askerler bulunmaya devam ettikçe bu çatışmaların nihayete ermesi 
mümkün görünmüyor.

ABD ve koalisyon güçleri Afganistan’a, özellikle Rusya ve Çin’in bölgedeki 
nüfuz oluşturma ve geliştirme çabalarından doğan rekabetle girmişti. 
Ancak tıpkı Vietnam ve Irak’ta olduğu gibi Afganistan’da da beklediğini 
elde edemeyen ve yapılan işgalin kendileri için pahalıya patladığı ABD ile 
müttefikleri, çekilmek için Taliban’la Eylül 2018’de görüşmelere başladılar. 
Ancak ABD Başkanı Donald Trump, bir yıl süren görüşmelerde tam da taraflar 
arasında bir taslak anlaşma belirlendiği sırada 5 Eylül 2019’da ABD askerlerine 
gerçekleştirilen, Taliban’ın üstlenmiş olduğu saldırıyı gerekçe göstererek 

görüşmeleri askıya aldı. Bu sırada Taliban, sorunun çözümünde sözü geçen 
ve tanınan bir taraf olma durumunu devam ettirmek için Çin, İran ve Rusya 
yetkilileri ile iletişimi kesmedi. Haftalar sonra iki taraf arasında mahkûm takası 
gerçekleştirilmesiyle görüşmeler Aralık ayında yeniden başladı.

Yaklaşık 18 ay boyunca Katar’ın başkenti Doha’da devam eden ve on bir 
tur müzakerenin gerçekleştirildiği çözüm görüşmeleri nihâyet 29 Şubat 
2020’de tamamlandı ve taraflar bir mutabakata vardılar. İçeriğinde tartışmalı 
maddeler barındıran ve Taliban’ın Afganistan’ı yabancı unsurlardan arındırma 
hedefini gerçekleştirme fırsatı bulduğu Afganistan’a Barış Getirme Anlaşması 
uyarınca özetle;

• ABD, müttefikleri ve Koalisyon güçleri; Afganistan’da bulundurdukları 
asker sayısını 135 gün içerisinde 8.600’e düşürecek ve beş askeri üssü 
kuvvetlerden tamamen arındıracaklardır.

• Taliban’ın anlaşma kurallarına uymayı devam ettirmesi hâlinde ABD 
ordusu, müttefikleri ve Koalisyon güçleri; kalan 9,5 ay içerisinde 
Afganistan topraklarından tamamen çekilecektir.

• Taliban, asıl adıyla Afganistan İslâm Emirliği, ülke içindeki taraflar 
arasında müzakerelerin başlatılacağı 10 Mart’a kadar (Afganistan 
yetkililerinden) bin savaş mahkûmunu; Afgan hükûmeti ise (Taliban 
mensuplarından) bin savaş mahkûmunu serbest bırakacaklardır. 
Geriye kalan mahkûmlar da taraflar tarafından üç ay içerisinde serbest 
bırakılacaktır. Taliban, serbest bırakılan mahkûmların ABD ve müttefik 
kuvvetlere karşı bir tehdit niteliği taşımayacağını taahhüt etmektedir.

• ABD ve müttefikleri, Afganistan’ın toprak bütünlüğüne ya da siyasi 
bağımsızlığına karşı güç kullanmaktan veya güç kullanmakla tehdit 
etmekten veyahut ülkenin içişlerine müdahale etmekten kaçınacaktır.

• Taliban, Afganistan topraklarında ABD ve müttefiklerinin güvenliğinin 
tehdit edilmesine müsaade etmeyecek, böyle bir durumda da tehdit 
eden unsurlara karşı siyasi, ekonomik ve askeri yollardan mücadele 
edecektir.

• 10 Mart 2020 itibariyle başta Afganistan yönetimi ile Taliban arasında 
olmak üzere ülke içindeki unsurlar arasında müzakereler başlatılacaktır.

Bunlardan başka Taliban üyelerinin yaptırım listesinden çıkarılması konusuyla 
ilgili maddeler de bulunuyor.1 Anlaşmadan sonraki 24 saat içerisinde Taliban’ın 
hükûmet güçlerine 43 saldırı gerçekleştirdiği ve ABD kuvvetlerinin hükûmet 
güçlerini desteklemek amacıyla buna karşılık verdiği iddiası, anlaşmanın 
işlevi ve yürütülebilirliği ile ilgili kaygılara ve sorulara yol açtı. Aslında zaten 
bu tür kaygılar mevcuttu. Afganistan’a barış getirilmesinin amaçlandığı bir 
anlaşma olarak nitelenen bu anlaşmanın ülke açısından çok ümit verici bir 
anlaşma olmadığı; yalnızca Trump’ın başkanlık seçimine giden süreçte, 
hedefine ulaşamamış işgal nedeniyle bir an önce bu ülkenin topraklarından 

1 Independent Türkçe
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çekilerek kendisi açısından diplomatik bir başarıya imza atmaya uzanan 
bir yol olduğu dile getiriliyor. Bazı siyasi gruplar, anlaşmanın hedefinin 
“Afganistan’a barışı getirmek” olduğunu hatırlatarak anlaşma sağlanırken 
önemli taraflardan birisi olan Afganistan devlet temsilcilerinin bulunmaması 
nedeniyle bu anlaşmanın yararsız olacağını belirttiler. Bununla beraber 
Cumhurbaşkanı Eşref Gani, anlaşmanın imzalanmasından memnuniyet 
duyduğunu belirtti.

Yine ABD’nin anlaşma maddelerinde Afganistan’ın toprak bütünlüğünü ihlal 
etmeyeceğini ve ülkenin içişlerine müdahale etmeyeceğini taahhüt etmiş 
olması, Afgan hükûmetini daha da zayıf bıraktı. Yanında koalisyon güçleri 
bulunduğu halde Taliban’ın ilerleyişini durduramadığı görülen hükûmet 
güçleri, yalnız kalarak daha savunmasız bir vaziyete büründü. Böylece güçlü 
olan tarafın Taliban olması, anlaşmanın uygulanabilirliğini güçleştiriyor. Eğer 
anlaşmanın uygulanabildiği varsayılırsa her ne kadar Taliban müzakerelere 
mecbur bırakılmış gibi görünse de güçlü olan taraf olduğu için Taliban’ın 
yapılacak müzakerelerde her zaman kozunun bulunduğu ve varılacak olası 
bir mutabakatta üstünlüğünü koyacağı yorumu yapılabilir. Bununla beraber 
Rusların Afganistan topraklarından kovulmasından sonra yönetim konusunda 
çıkan anlaşmazlıkla beraber ülkede bir iç savaşın çıkmış olması gibi 
Afganistan konusunda SSCB ile aynı yöntemleri kullandığı ve benzer tavırlar 
içerisine girdiği ifade edilen ABD ve koalisyon güçlerinin çekilmesinden 
sonra ülke içi müzakerelerin başarısız olmasının ve durumun daha kötüye 
gitmesinin küçük denilmeyecek bir ihtimal olduğu dile getiriliyor. Nitekim bazı 
kaynaklar, ülkedeki çeşitli grupların daha şimdiden egemenlik mücadelesi 
için hazırlanmaya başladığını kaydediyor.

Pentagon 9 Mart’ta yaptığı açıklamada ABD güçlerinin çekilmeye başladığını 
belirtti. Bazı kaynaklar da koronavirüs dolayısıyla bu çekilmenin ağır ve 
dikkatli bir şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Afganistan topraklarından birçok yıkımın ardından çekilmenin ABD ve 
müttefikleri için belli bir bedele mal olması aklın ve mantığın gereğidir. Yapılan 
anlaşmada bu konuyla ilgili bir maddeye rastlanmadı. Ancak Uluslararası 
Ceza Mahkemesi’ne yapılmakta olan başvuruların belli bir karşılığı bulunabilir. 
Bununla beraber anlaşmada galip gelmiş bir görüntü sergileyemeyen 
ABD’nin diplomatik yöntemlerle olası bir savaş tazminatını hafifletmesi veya 
kaldırmasının mümkün olduğu söylenebilir.

Afgan hükûmeti ile Taliban arasındaki müzakereler bazı nedenlerden dolayı 
ertelendi. 22 Mart’ta ilk görüşmeler koronavirüs nedeniyle video konferans 
yoluyla gerçekleştirildi. ABD ve Katar temsilcilerinin de hazır bulunduğu 
görüşmede taraflar arasında şiddetin azaltılması, yüz yüze müzakerelerin 
başlaması ve esir takası konuları ele alındı. Görüşmelerin devam etmesi 
bekleniyor. Sonuç olarak Afgan halkı her ne kadar bu barış sürecine umutla 
baksa da anlaşmanın uygulanabilirliği, tarafların takınacakları tutum gibi 
konular belirsizliğini koruyor.

23 Mart’ta da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koronavirüs tehlikesine 
rağmen Afganistan’a ziyarette bulundu. Bu ziyaretle birlikte ABD’nin 
Afganistan’a yaptığı 1 milyar dolarlık yardımı keseceği, COVID-19’la mücadele 
etmek üzere de 15 milyon dolarlık yardımda bulunacağı duyuruldu. Pompeo, 
Gani ile görüşme gerçekleştirdikten sonra da Katar’da Taliban temsilcileriyle 
buluştu.

ÜLKEDE İNSANİ DURUM
Yıllardır ülkede devam eden savaşlar ve çatışmalar, Afganistan’a bir ülke 
vasfı taşıma fırsatı bile vermemiştir. Her insanın bir ülkenin vatandaşlığına ve 
korumasına ihtiyaç duyduğu bu dönemlerde, kendi ülkesinin korumasından 
faydalanamamak Afganistan halkı açısından oldukça zor bir durumdur. Çünkü 
ülke topraklarında meydana gelen çatışmalardan, çatışan taraflardan çok 
sivil halk etkilenmektedir. Sivil halkın durumunu etkileyen temel etkenlerin 
başında siyasi istikrarsızlık, güvenlik problemi ve çatışmalar, ekonomik 
sıkıntılar ve yolsuzluk gösterilmektedir.2

Afganistan BM Yardım Misyonu Şubat 2020’de yayımladığı raporda, son 
on yılda Afganistan sınırları içerisinde 100.000’den fazla sivilin hayatını  
kaybettiği ya da yaralandığı belirtildi. Öte yandan 2019 yılında en az 3403  
sivilin hayatını kaybettiği, 6989 sivilin de yaralandığı kaydedildi. Bu oranlar 
özellikle 2016 yılında zirveye ulaşırken 2020’ye doğru yavaş bir düşüş 
gösterdi. Yine grafiklerdeki verilere göre sivil zayiatın %84’üne el yapımı 
patlayıcıların neden olduğu ortaya çıktı. Ayrıca sivil zayiat ülkedeki silahlı 
gruplara paylaştırıldığında Taliban’ın ve karşısındaki kuvvetlerin (ABD, 
hükûmet güçleri ile müttefiklerinin) birbirlerine yakın paylara sahip olduğu 
görüldü.

Ülkede yaklaşık 9,4 milyon kişi insani yardıma, bunların 7.1 milyonu sürekli 
yardıma ihtiyaç duyuyor. 3 milyon kişi göçmen durumunda. Göçmenler 
Bakanlığının açıklamasına göre ülkede son 5 yılda tam 4 milyon kişi mülteci 
konumuna düştü. Birçok mülteci yaşam şartlarının çok kötü olduğu, temel 
ihtiyaçların karşılanamadığı kamplarda yaşıyor. Ülkede ciddi anlamda 
güvenlik sıkıntısı mevcut.

Görüldüğü kadarıyla kısıtlı insani yardımların yapılabildiği Afganistan 
halkı, her şeyden çok barışa ihtiyaç duyuyor. Kurulduğu günden bu yana 
savaşsız bir gün geçirmemiş olan ülkede, taraflar arasında arabuluculuğa 
ihtiyaç duyuluyor. Ancak bu “arabuluculuk” işi başka devletlerin değil İslâm 
ümmetinin sorumluluğudur. En iyi arabuluculuk da hoşgörünün ve birlikte 
hareket etmenin kıymetini ümmet olarak kavramaktır. Bu şekilde hem 
Afganistan’da hem de diğer Müslüman ülkelerde herhangi bir iç savaşın 
vuku bulmasına ve bunu kullanarak başka devletlerin “barışı sağlamak” 
bahanesiyle kirli emellerini gerçekleştirmelerine engel olunabilir. Yine de 
insani yardım da dâhil yapılması gereken her şeyi yapmaları, başta Türkiye 
olmak üzere bütün İslâm ülkelerine düşen bir görevdir.

Afganistan’ın koronavirüs verileri ise 20 Nisan 2020 itibariyle şu şekilde 
gösterilebilir:

Vaka Sayısı : 1026
Can Kaybı  :      33
İyileşen Hasta Sayısı :     131

KAYNAKLAR
1) http://www.electionguide.org/
2)https://www.gasam.org.tr/
3)https://www.aa.com.tr/
4)https://www.stratejikortak.com/
5)http://www.iec.org.af/results/en/home

2 İnsamer



Bilanço Ağır! Avrupa Ekonomisinde Rekor Gerileme

Koronavirüs salgını sebebiyle Avrupa genelinde işletmelerin kapatılması 
şirketlerin ve iş kaybının yaşanması hane halkı ve şirketlerin güveninde 
kayba yol açarak ekonomide derin bir çöküşe sebep oldu.  BloombergHT’nin 
haberine göre, Avrupa Komisyonu’nun aylık olarak açıkladığı endeks Nisan 
ayında rekor gerileme kaydetti ve fi nansal krize yakın seviyelerde seyretti. 
Şirketlerin talep konusunda endişeli olmaları, istihdam beklentilerinin 
gerilemiş olması ve tüketicilerin büyük alımlar yapacaklarına dair belirsizler 
endekste düşüşe sebep oldu. 1985 yılından bu yana kaydedilen endeks Mart 
ayındaki 94.2 seviyesinden 67’ye düşerek 2009 yılındaki 65.5’lik seviyenin 
biraz üzerinde gerçekleşti.
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Pompeo: Çin Ve Kuzey Kore’deki Son Gelişmeleri Yakından Takip Ediyoruz.

Tüm dünyada merak uyandıran ve sağlığı ile ilgili bir türlü bilgi alınamayan 
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un akıbeti ABD’de tedirginlik oluşturmaya 
devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Amerikan medyasına yaptığı 
açıklamada ABD yetkililerinin son zamanlarda Kim Jong-un’u görmediğini 
ifade ederek, “Bugün bildirecek herhangi bir bilgimiz yok, yakından izliyoruz” 
şeklinde konuştu.
Pompeo, Kuzey Kore’nin nükleer silah geliştirmesi ve Asya ülkeleri ile ABD’yi 
etkileyebilecek istikrarsızlıklar hakkında endişelerini dile getirerek, “Kuzey 
Kore’de olası bir lider değişikliğine karşı nükleer silahlarından vazgeçmeye 
yönelik çabaları sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

AB’den Afrin’deki Saldırıyla İlgili Açıklama.

Suriye’nin Afrin ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından sivillere yönelik 
gerçekleştirilen saldırıya yönelik Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi 
tarafından açıklama geldi. AB tarafından yapılan açıklamada söz konusu 
saldırı, “Tahammül edilemez bir terör saldırısı” olarak nitelendirildi. 
Açıklamada, “Salı günü Afrin merkezindeki terör saldırısı çocuklar dahil en 
az 40 kişiyi öldürdü ve en az bir o kadar sayıda sivili yaraladı. Avrupa Birliği, 
kurbanların akrabalarına ve arkadaşlarına en içten taziyelerini sunuyor ve 
yaralılara hızlı bir iyileşme diliyor” denildi.
“Sorumlular mutlaka hesap vermeli”
Açıklamada saldırıya yönelik, “Bu tür tahammül edilemez terör eylemleri 
asla haklı gösterilemez. Sorumlular mutlaka hesap vermelidir” denildi.

ABD’li Şirket Koronavirüs İlacını Duyurdu! Borsada Değer Kazandı

New York Times’ta yer alan habere göre FDA’dan üst düzey bir yönetim 
yetkilisi, Covid-19 hastalarını tedavi etmek için test edilen deneysel bir 
antiviral ilaç olan remdesivir için acil kullanım yetkisini çarşamba günü 
erken saatlerde duyurmayı planlıyor. Bununla birlikte, ABD’li ilaç şirketi Gilead 
Sciences, bugün akşam saatlerinde yaptığı remdevisir ilacının koronavirüs 
hastalarının tedavisinde kullanılmasına ilişkin olumlu sonuçlar aldıklarını 
duyurdu.
‘’Şirket Borsada Değer Kazandı’’
Şirketten yapılan açıklamanın ardından Gilead hisseleri borsada yüzde 9 
değer kazandı. Haber ayrıca ABD borsalarında yukarı yönde bir hareketlenme 
yarattı.



İtalya’da Salgın Sürüyor! Bir Günde Yüzlerce Kişi Öldü.
Ülkede iki aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma 
kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Buna göre ülkedeki aktif 
koronavirüs vaka sayısı 548 azalarak, 104 bin 657’ye geriledi. Ülkede bugüne 
kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 203 bin 591 oldu. İyileşenlerin 
sayısının bugün 2 bin 311’lik artışla 71 bin 252’ye çıktığı kaydedildi. Kovid-
19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 323 artarak toplam 27 bin 
682’ye yükseldi.
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Irak’ta Hükümet Krizi Çözülüyor.
İrak’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı 
Mustafa El-Kazimi’nin Basın Ofi si’nden yapılan açıklamada, El-Kazimi’nin 
hükümet kabinesini Irak Meclisi’ne gönderdiği duyuruldu. El-Kazimi’ye 
yakın kaynaklar, yeni hükümet kabinesinin Meclis’ten güvenoyu alabilmesi 
Meclis’te önümüzdeki günlerde oturum gerçekleştirileceğini belirtti.

Rusya’dan İran’a Nükleer Yakıt Sevkiyatı
Rusya, İran’a nükleer yakıt sevkiyatı yapıldığını açıkladı. Rusya’nın Tahran 
Büyükelçiliği tarafından bugün yapılan açıklamada, İran’ın ilk nükleer 
santrali olan Buşehr’de kullanılmak üzere nükleer yakıt sevkiyatının yapıldığı 
belirtildi. “Bu, nükleer santraldaki reaktörün çalışmaya devam etmesi için 
gerekliydi” denilen açıklamada, Rusya’nın İran ile nükleer enerji alanındaki 
işbirliğine de “büyük önem atfettiği” vurgulandı. Yapılan sevkiyatın miktarı 
ise açıklanmadı.

Yemen’de Hükümet Güçleri İsyan Girişimini Bastırdı
İsmini vermek istemeyen bir hükümet yetkilisinden alınan bilgiye göre, ordu 
içindeki bazı isyancı askerler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından 
desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi’ne (GGK) bağlı silahlı kişiler, 
beraberlerinde 4 tank ve çok sayıda zırhlı araçla kente baskın düzenlemek 
istedi. Kamu kurumlarını ele geçirmeyi hedefl eyen bu kişilerin hükümet 
güçleri tarafından püskürtüldüğü belirtildi.

Libya, Fransa’ya Nota Verdi
Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal 
Mutabakat Hükümeti (UMH), 2 uçağının Libya hava sahasında izinsiz uçuş 
gerçekleştirmesinden dolayı Fransa’ya protesto notası verdi.
Libya Dışişleri Bakanlığının Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, 
Fransa’ya ait biri Rafale tipi diğeri yakıt ikmal uçağı olmak üzere 2 uçağın, 
başkent Trablus’un 200 kilometre doğusundaki Misrata ve Misrata’nın 
yaklaşık 140 kilometre güneydoğusunda yer alan Ebu Kıreyn bölgesinde 
hükümetten izinsiz uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

Taliban’dan İşgalci ABD’ye Sert Uyarı! ‘’Hesabını Sorarız’’
Afganistan’da esir takası konusunda bilinmezlik sürerken, Taliban 
yaptığı açıklamayla ABD ve Kabil hükümetini uyardı. Taliban tarafından 
yapılan açıklamada, esir takasının halen gerçekleşmediği vurgulanarak, 
hapishanelerdeki esirlerde koronavirüs sebebiyle ölümlerin yaşanması 
halinde “hesap soracakları” uyarısında bulunuldu.
Taliban tarafından sosyal medya aracılığıyla servis edilen açıklamada 
şu ifadeler yer aldı: “İslam Emirliği, Kabil hükümeti hapishanelerinde 
koronavirüsün yayılmasına ve 46 mahkumda hastalığın tespit edilmesine 
dair derin endişesini açıklar.






