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GENEL BİLGİLER

*Kaynaklar: ABD Nüfus Sayım Bürosu, Dünya Bankası

COĞRAFİ KONUM
Amerika Birleşik Devletleri ; Kuzey Amerika kıtasının ortasında, Meksika’nın 
kuzeyinde, Kanada’nın da güneyinde yer almaktadır. Büyük Okyanus ve Atlas 
Okyanusu’na kıyıları bulunur. Kanada’yla 8893 km, Meksika’yla da 3141 km 
uzunluğunda sınırı bulunmaktadır. ABD ile toprak bağlantısı bulunmayan 
Alaska eyaleti Rusya-Kanada arasında yer alırken Hawaii adaları da Büyük 
Okyanus’ta bulunur.

ABD, yüzölçümü olarak Rusya ve Çin’den sonra en büyük üçüncü ülkedir. 
Ülkede toplam 50 eyalet ve 1 federal bölge bulunur. Başkent Washington 
ülkenin doğusunda bulunmaktadır.
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ABD ÜLKE RAPORU
Osman SEZGİN

Resmi Adı Amerika Birleşik Devletleri

Başkenti District of Columbia, Washington

Dili Federal düzeyde yok.

Yüz ölçümü 9.834.000 km2

Nüfus 327.167.434 (2018)*

Nüfusun Etnik Dağılımı %79,96 beyaz, %12,85 siyahi, %4,43 
Asyalı, %0,97 Amerika ve Alaska yerlisi, 
%0,18 Hawaii yerlileri ve diğer Pasifik 
adalılar, %1,61 diğer

Ortalama Yaşam Süresi 79,5

Dini %46,5 Protestan, %20,8 Katolik, %1,8 
Yahudi, %1,6 Mormon, %1,1 Müslüman, 
%0,8 Yehova Şahitleri, %0,9 diğer Hristi-
yanlar, %0,7 Budist, %0,7 Hindu, herhangi 
bir dine mensup olmayanlar %23,1, diğer 
dinlere inananlar %2 (Kaynaklara göre 
rakamlar farklılık gösterebilir.)

Para Birimi ABD Doları ($)

Kişi Başına Milli Gelir 60,200 SAGP Doları

Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla 20,54 trilyon ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı %2,927

İhracat 1,7 trilyon ABD Doları

Başlıca İhracat Ürünleri Petrol ürünleri, otomotiv sektörü, 
elektronik ürünler, sıhhi ve biyolojik 
ürünler

İthalat 2,6 trilyon dolar

Başlıca İthalat Ürünleri Petrol ürünleri, otomotiv sektörü, 
elektronik ürünler, sıhhi ve biyolojik 
ürünler

Hükumet Başkan: Donald Trump (2017’den beri)
Başkan Yardımcısı : Mike Pence

İşsizlik Oranı %4
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Topraklarının geniş olması yönüyle ABD’de birçok farklı iklim tipi görülür. 
Ülkenin kuzeyinde sert iklim koşulları hâkimken güneyinde ılıman bir iklim 
hâkimdir. 

Ülke topraklarının %5’ini yollar ve şehirler, %26’sını ekilebilir araziler, %21’ini 
ormanlar ve kalan %21’ini diğer unsurlar oluşturur. 

DEMOGRAFİK YAPISI
ABD’nin toplam nüfusu son rakamlara göre yaklaşık 326 milyondur. ABD Nüfus 
Sayım Bürosu’nun (Bureau of Census) tahminlerine göre bu rakamın 2025’te 
346 milyon, 2050’de 400 milyon olması beklenmektedir. Yüzölçümünde 
olduğu gibi nüfus miktarında da dünyada üçüncü sırada olan ABD’nin yaşa 
göre nüfus dağılımını şu şekilde gösterebiliriz:

ABD’de Yaşa Göre Nüfus Dağılımı

2050 yılına kadar 65 yaş ve üzeri nüfusun oranını %20,9’a yükselmesi 
beklenmektedir. Nüfusun %82’den fazlası kentlerde yaşamaktadır. Ortalama 
yaşam süresi kadınlarda 77,1; erkeklerde 81,9 yıldır.

ABD’de yabancı ülke doğumlu 38 milyondan fazla insan yaşamaktadır. Ayrıca 
ABD, dünyada İspanyolcanın en çok konuşulduğu 5. ülke konumundadır. An 
itibariyle nüfusun yaklaşık %80’ini oluşturan beyazların oranının 2050 yılına 
kadar %69,8’e düşeceği öngörülmektedir.

SİYASİ VE İDARİ YAPISI
Amerika Birleşik Devletleri, federal bir cumhuriyettir ve çoğulcu demokrasiye 
dayalı başkanlık sistemiyle yönetilir. Ülke 50 eyalet ve bir federal bölge 
olan Washington DC’den oluşmaktadır. Bu federal bölge ve diğer eyalet 
yönetimlerinin yetki ve sorumlulukları anayasada belirlenmiştir. Ülkede 
güçler ayrılığı ilkesi hâkimdir.

ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi, ABD Kongresi’ni oluşturan iki temel 
unsurdur. Temsilciler Meclisi her iki yılda bir seçilen 435 bürokrattan, her 
eyaletten iki temsilci bulunan Senato ise her 6 yılda seçilen 100 bürokrattan 
oluşur. 

ABD’de son başkanlık seçimi 8 Kasım 2016’da gerçekleştirilmiştir. 
Cumhuriyetçi Parti adayı iş adamı Donald Trump %48’lik bir oranla sandıktan 
birinci çıkmış ve ABD’nin 45. başkanı olarak 2017 yılında göreve başlamıştır.

Geçtiğimiz günlerde farklı ekonomik ve siyasi politikalara sahip olan ve 
tepkileri üzerine çeken Trump’a, bazı olaylar nedeniyle azil soruşturması 
açıldı. Trump’ın azli Temsilciler Meclisi’nden salt çoğunluğun oylarıyla geçti. 

Önümüzdeki günlerde Trump’ın Senato’da yargılanması bekleniyor ancak 
Senato’da çoğunluğu Cumhuriyetçilerin oluşturması nedeniyle Trump’ın 
azlinin gerçekleşmeyeceği düşünülüyor.

KISA TARİHİ
Ne zaman keşfedildiği ile ilgili tartışmalar hâlâ süren (Kuzey) Amerika kıtasında 
bulunan ABD’nin bulunduğu topraklara ilk göçler 16. yüzyılda başladı. O 
zamanlar bu topraklarda Kızılderililer yaşıyordu. Avrupa’da Coğrafi Keşifler’in 
başlamasıyla İspanya, Portekiz, Birleşik Krallık ve Fransa gibi ülkeler Amerika 
topraklarında koloniler kurmaya başladılar. 

Bir süre sonra bölgede üstün gelen Birleşik Krallık ile göçmen Avrupalıların 
arası bozuldu. Bölgede meydana gelen bir dizi savaş sonucunda Amerika 
halkı 4 Temmuz 1776’da Bağımsızlık Bildirgesi’ni yayınladılar. İngilizler savaşı 
sürdürdüler. Ancak 1783 yılına gelindiğinde artık mağlup düşmüşlerdi. 15 
Nisan 1783’te Paris’te Birleşik Krallık ile Amerikan kuvvetleri arasında barış 
anlaşması imzalandı. Böylece ABD, 13 eyaleti ile resmen bağımsızlığını 
kazanmış oldu.

1787-1788 yılları arasında devletin anayasası şekillendirildi. 1812 yılında 
Birleşik Krallık ile yeniden bir savaş başladı. Fazla sürmeyen bu savaşı ABD 
kazandı. 

1850 yılına kadar hem yüzölçümü yönünden hem de diğer yönlerden gelişen 
ABD, 1861 yılında büyük bir iç savaşın içine girdi. Kuzey ve Güney arasında 
çeşitli problemlerle vukuu bulan bu kanlı savaş, 1864’te binlerce insanın 
ölümüyle sonuçlandı. Ayrıca bu zamanlarda Afro-Amerikalıların eşitlik 
mücadelesi de başladı.

Bu iç savaş sonrasında ABD, hızla gelişmeye başladı. Bugünkü ABD olma 
yolunda atılan adımlar böylece başlamış oldu. 1914 yılında başlayan I. Dünya 
Savaşı sırasında başlarda tarafsız kalan ABD, 1917 yılında İngiliz ve Alman 
gemilerinin saldırılarıyla savaşa dâhil oldu ve İtilaf Devletlerinin galibiyetinde 
önemli bir rol oynadı. ABD, 1939’da başlayan II. Dünya Savaşı’na 1941 yılında 
dâhil oldu. 1945 yılında Japonya’ya atom bombası atarak milyonlarca kişinin 
hayatını kaybettiği savaşı galip olarak bitirdi. 
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II. Dünya Savaşı ile ABD ve SSCB arasında 1990’lara kadar sürecek olan 
Soğuk Savaş başlamış oldu. Bu eksende Kore, Vietnam Savaşı gibi savaşlar 
gerçekleşti. Ayrıca bu dönem iki federal devlet arasında her alanda rekabete 
sahne oldu. İki devlet böylece uzay sektörünü ortaya çıkardılar. Yine bu 
dönemde Afro-Amerikalılar mücadelelerinde önemli bir yere geldiler. 

Soğuk Savaş’ın doğurduğu en önemli sonuç, bir süper güç olarak dünyanın 
iplerini elinde tutan bir ABD’dir. ABD, an itibariyle dünya siyasetindeki 
konumunu ve süper güç olma durumunu korumaktadır.

DOĞAL KAYNAKLAR
ABD’nin sahip olduğu doğal kaynakları şöyle sıralayabiliriz : kömür, bakır, 
kurşun, molibden, fosfat, uranyum, boksit, altın, demir, cıva, nikel, gümüş, 
tungsten, çinko, petrol ve doğal gaz. Ülke topraklarında dünya petrol 
rezervlerinin %3,5’i, doğal gaz rezervlerinin %6’sı, kömür rezervlerininse 
%23,7’si bulunur. Petrol ve doğal gaz rezervlerinin oranının az olmasına 
rağmen ABD, bu kaynakların üretiminde listenin başında bulunuyor1. 

DIŞ POLİTİKA
ABD’nin yıllardır gütmekte olduğu dış politikasının temelini tek taraflılık 
oluşturur. Bu durum tarih boyunca içinde bulunduğu gruplarda öncülük 
konumunda bulunmasından ya da bir meselede bizzat taraf olmasından 
rahatlıkla anlaşılabilir. Yine bu durum, ABD-AB ilişkilerinde de rahatlıkla 
görülebilir.

Amerikan dış politikasının bir başka temeli de Tanrı’ya güvendir. Zira ABD, “In 
God We Trust (Tanrı’ya güveniriz.)” sloganını kendisine ilke edinmiştir. Eski ABD 
yöneticileri; ABD’nin Tanrı tarafından kutsandığına, Tanrı’nın Kuzey Amerika’da 
yayılmayı ve dünyadaki diğer insanları “özgürleştirmeyi” bir hak olarak 
verdiğine inanırlardı. Tabii ki günümüzde ABD yöneticileri böyle düşüncelere 
sahip değillerdir diyebiliriz ancak ABD’nin eskiden beri var olan öz güveninin 
kaynaklarından birisinin bu olduğunu söyleyebiliriz.

ABD’nin dış politikasında kullandığı unsurlardan birisinin de “özgürleştirmek” 
gibi “tamamen insani ve meşru maksatlarla” bir meseleye dâhil olmak, bir 
olgunun içinde yer almak böylece de “ABD olmazsa olmazdır.” gibi algılarla 
ABD’nin siyasi ve maddi gücünü bilinçaltlarına yerleştirmektir. Gerçekten de 
bu politika ABD için oldukça başarılı bir politika olmuştur. Bu politika zihinsel 
bir sömürme olarak da anlaşılabilir. Bulunduğumuz günlerde İran gibi bazı 
ülkelerin ya da grupların bu algıyı kırıcı nitelikte tasarruflarda bulunmaya 

çalıştıkları gözlenmektedir2.

ABD’nin İslâm ülkeleri ile olan diplomatik ilişkileri ise daha derin bir konudur, 
dolayısıyla başka bir makalenin konusudur. Bu konuyla ilgili şunu söyleyebiliriz 
ki ABD’nin dış politikası Soğuk Savaş sonrasında, 11 Eylül ve Trump’ın başkan 
olmasından itibaren önemli oranda İslâm ülkeleri eksenine kaymıştır. Buna 
başta “Körfez Savaşları” olmak üzere birçok olay tanıklık eder.

ÜLKEDE İSLAM
ABD’de İslâmi hareketlerin varlığı 1920-1930 yılları arasında doğmaya 
başlamıştır. Bu hareketler genellikle Afro-Amerikan eksenli olmuştur. 
Bunlardan en önemlileri Kuzey Amerika İslâm Cemiyeti (ISNA), Kuzey 
Amerika İslam Dairesi (ICNA), Müslüman Amerikan Toplumu, Amerika 
İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İslam Milleti (Amerikan Müslüman Misyonu), 
Ahmedîler, Amerikan Müslüman Kardeşliği, Daru’l-İslâm’dır. Ancak ne 
yazık ki bu hareket mensuplarının birçoğu sapık görüşleri benimsemişler 
ve sahih İslâm anlayışından uzaklaşmışlardır. Ayrıca ABD’de güçlü bir birlik 
oluşturamamışlardır3. Yine de 2014 yılında 10 kadar İslâmi organizasyon 
birleşerek Amerika Müslüman Organizasyonlar Konseyi (US Council of 
Muslim Organizations-USCMO) adlı konfederasyonu oluşturdular. Bugün bu 
konfederasyon 30’dan fazla üyeye sahiptir. 

Günümüzde ABD’de 3,5 milyon Müslüman yaşıyor ve bu rakam nüfusun 
%1,1’ine tekabül ediyor. ABD’li Müslümanların %30’u Afrika; %30’luk kesimini 
Hindistan, Pakistan ve Afganistan kökenli kimseler; kalan %30’unu da 
diğer uyruklar oluşturuyor. 2050 yılına kadar Müslüman nüfusun 8 milyona 
ulaşması bekleniyor. En fazla Müslüman barındıran eyaletler Michigan ve New 
Jersey eyaletleri olarak gösteriliyor.

Bugünlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın İslâmofobik söylemleri, ABD’li 
Müslümanların daha güçlü olmasını gerekli kılmaktadır.

GENEL EKONOMİK DURUM
Bilindiği gibi ABD ekonomisi dünya ekonomisinin bel kemiğidir. Zira dünya 
ülkelerinin çoğu ekonomi politikalarını belirlerken doların vaziyetini göz 
önünde bulundururlar. 

ABD ekonomisinin genel bilgileri şu şekildedir:

1 BP Statistical Review of World Energy 2019
2 Amerikan Dış Politikasının Kökenleri ve Amerikan Dış Politik Kültürü, Gültekin SÜMER, 
2008
3 https://islamansiklopedisi.org.tr/
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GSYİH 20,54 trilyon ABD Doları

Kişi Başına GSYİH 62.794 ABD Doları

Sektörlere Göre GSYH Tarım %0,9; Sanayi %18,9; Hizmet %80,2

GSYİH Büyüme Oranı %2,927

GSMH 20,64 trilyon ABD Doları

İşsizlik %3,6

Enflasyon %2,4

Yoksulluk Oranı %1,2
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ABD’de genel olarak şirketler ve özel kuruluşlar gelişmiştir. Ülkede üretim 
ve hizmetlerin büyük çoğunluğunu (yaklaşık %70) özel sektör gerçekleştirir. 
Dünyada kamunun ağırlığının bu kadar az olduğu başka bir ekonomi 
bulunmamaktadır.

Zengin doğal kaynakları ve özellikle iş gücü, ABD ekonomisinin yapısal 
olarak dayandığı iki temel unsur olarak gösterilmektedir. ABD’nin zengin 
doğal kaynakları topraklarında bulundurması ve bu kaynakları gerektiği gibi 
işleyecek kapasiteye sahip olması güçlü ekonomisinin temel nedenlerinden 
birisidir. Ayrıca ABD; başta iletişim ve bilgi teknolojileri alanında beyin 
yetiştirmesi ve dünyanın dört bir yanından beyin gücü almasından dolayı 
birçok yönden olduğu gibi ekonomik yönden de avantajlıdır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle beraber ABD’de hizmet sektörü 
de gelişmiş ve sektörel dağılımda ilk sırayı almıştır. ABD’de hizmet sektörünün 
başlıca bileşenleri motorlu taşıtlar, uzay ve havacılık, iletişim, kimyasallar, 
elektronik ve bilişim sektörleridir. Hizmet sektöründe bunlardan başka 
finans, emlak, sağlık ve ulaşım alanları önemlidir. En çok gelişim göstermekte 
olan sektörler ise perakendecilik, bilişim, eğlence ve sanat sektörleri olarak 
gösterilmektedir.

Tarım ve hayvancılığın ABD ekonomisinde önemli bir yeri bulunmamakla 
beraber oldukça kaliteli ve verimli olduğu söylenebilir.

Bölgesel olarak bakılırsa ülkenin kuzeydoğusu ve batısı ekonomik olarak 
ülkenin diğer kısımlarına kıyasla daha ileri düzeydedir.

ABD’de yıllık bütçe Başkan tarafından önerilir ve Kongre’de oylanır. Mali yıl 
ekim ayında başlar ve eylül ayında sona erer. Para politikaları Merkez Bankası 
tarafından belirlenir, hükümetten bağımsızdır.

Bütün dünyanın ortak parası olan doları basan ABD için cari açığın kapatılması 
doların getirdiği yabancı sermaye yatırımları nedeniyle önemli bir sorun 
olmamıştır. Ancak son yıllarda başta Euro olmak üzere diğer para birimlerine 
doğru artan eğilim ABD ekonomisini gittikçe zora sokmaktadır.

ABD’nin dış ticaretini ise özet olarak şöyle gösterebiliriz:

*bin dolar

Tabloda da görüldüğü üzere ABD’nin ihracatı 2018’de bir önceki yıla oranla 
%7,6 oranında artmıştır. ABD’nin ihracatını oluşturan başlıca sektörler makine, 
elektrikli cihazlar, mineral yakıtlar, otomotiv, havacılık ve uzay sanayi, tıbbi 
cihazlar, değerli taşlar ve mücevherat, plastik sanayi sektörleri olarak 
sıralanabilir. ABD’nin en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sırayla Kanada, 
Meksika ve Çin’dir. Türkiye ise ABD’nin en çok ihraç yaptığı 28. ülkedir.

Ülkenin ithalatı ise 2018’de bir önceki yıla göre % 8,5 artmış, böylece dış 
ticaret açığı da önceki yıla göre %10,2 artmıştır. ABD’nin ithalatında başlıca 

sektörler otomobiller, mineral yakıtlar, telefonlar, bilgisayarlar, ilaçlar, oto 
yedek parçaları, serum ve aşılar, elektronik eşya, kamyon/kamyonetler ve 
mobilya sektörleri olarak sıralanabilir. ABD’nin en çok ithalatta bulunduğu 
ülkelerse sırayla Çin, Meksika ve Kanada’dır. Türkiye ABD’nin en çok ithalat 
yaptığı ülkeler listesinde 33. sırada bulunmaktadır.

SAVUNMA SANAYİİ
Bu konuda ABD, âdeta silah kelimesiyle özdeşleşmiştir. ABD, dünya silah 
üretiminde doğal olarak birinci sıradadır. Hatta bazı araştırmalara göre 
dünyadaki her üç silahtan birisi ABD kökenlidir. 

Bu durumun farklı nedenleri vardır. Bunlar arasında en kayda değeri; ABD’nin 
son birkaç yüzyıldır savaşlarda hep başrolde olması, dolayısıyla da silah 
endüstrisinin ABD eksenine kaymasıdır. 

ABD, 2018 yılında 10,5 milyar dolarlık silah ihracatında bulunmuştur. Savaş 
uçakları, helikopterler, insansız hava araçları, tank savar füzeleri, gemi silah 
sistemleri ve füzeleri, detektörler, makine ve yönlendirilmiş silah sistemleri 
başlıca ihraç edilen ürünler olarak gösterilmektedir. Ayrıca 55,6 milyar 
dolarlık yabancı askeri sözleşme imzalayarak müttefiklere ihracatını güvence 
altına almıştır. ABD’nin savunma sanayiinin temel beş şirketinin 2018’de 
satmış olduğu silah ve savunma araçlarının tutarı 148 milyar doları, bütün 
ABD şirketlerinin silah satışının tutarı ise 246 milyar doları bulmaktadır. Bu da 
dünya silah ticaretinin %59’una tekabül etmektedir4. 

Savunma sanayii ABD’nin politikalarında çok önemli bir yer teşkil etmektedir. 
ABD bu konuda kendisine karşı bir rakip olmasını istememektedir. Bunun 
en bariz örneklerinden bir tanesi de son aylarda ülkemizin ABD’yle yaşamış 
olduğu F-35, S-400 sorunlarıdır.

4 www.kokpit.aero
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İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE

2016 1.451.024 2.249.944 3.700.968 -798.920

2017 1.546.273 2.408.476 3.954.749 -862.203

2018 1.664.056 2.614.273 4.278.329 -950.217
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ABD savunma sanayiinin temellerini daha çok özel sektör oluşturmaktadır. 
1990’lı yıllara kadar art arda gelen I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı, Kore ve 
Vietnam Savaşları, Soğuk Savaş gibi çatışmalar dünya silah ticaretini canlı 
tutmuştu. Ancak SSCB’nin yıkılmasıyla beraber dünyada kısa bir süre sakin 
bir dönem yaşanmış, bu nedenle ayakta kalma kaydı “savaşların varlığı” 
olan silah üreticileri küçülmeye başlamıştı. ABD’de küçülen bu şirketlerin 
birçoğu birleşerek büyük şirketleri oluşturmuş, bu şirketlere de özellikle 11 
Eylül olaylarından itibaren bir canlılık gelmişti. Günümüz itibariyle dünya silah 
piyasasında başrolde oynayan bu ABD’li şirketlerin önde gelenleri; Boeing, 
Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Raytheon 
Company ve General Dynamics’tir.

Belki de Pentagon’un kısmen kendilerine muhtaç olduğunu 
söyleyebileceğimiz bu şirketler, hem devlet politikasını etkilemekteler hem de 
Pentagon’un yönetimiyle iç içeler. Öyle ki 1961 yılındaki veda konuşmasında 
Başkan Eisenhower, devlet işlerine tesirleri olmaması gerektiği konusunda 
uyarıda bulunmuştu. Bu konumlarının farkında olan ve ABD’nin politikalarını 
etkilemenin bir nevi dünyanın yönetiminde etkili olmak anlamına geldiğini 
bilen bu şirketler, ülke politikasındaki etkilerini devam ettirebilmek için lobi 
harcamaları yapmaktadırlar. Bu doğrultuda 2018 yılında Boeing şirketi 15 
milyar dolar, Northrop Grumman şirketi 14 milyar dolar, Lockheed Martin 
şirketi 13 milyar dolar, General Dynamics şirketi 12 milyar dolar ve United 
Technologies şirketi 10 milyar dolar harcamada bulunmuştur.

Bu şirketlerinin politikalarının üç özelliği vardır. Birincisi bu şirketler seçim 
zamanlarında Kongre adaylarının seçim kampanyalarına maddi yardımda 
bulunarak çıkarlarına uyacak adayların seçilmesini sağlarlar ve bu adaylara 
böylece gelecek seçim üzerinden psikolojik baskı yaparlar. İkincisi savunma 
sanayii istihdamının çok olduğu yerlerdeki seçmenler üzerinden politikacılara 
baskı yaparlar. Üçüncüsü ise emekli asker ve politikacıları istihdam ederek 
nüfuzlarını artırırlar.

Ancak bu şirketlerin aleyhine gelişen bir durum vardır ki o da devletin 
uluslararası alanda siber alanın etkisinin ve gücünün günbegün artması 
nedeniyle teknoloji şirketleriyle iş birliği yapmasıdır. Bu şirketlere Google, 
Amazon ve Microsoft gibi Silikon Vadisi şirketleri örnek verilebilir. Yine de 
savunma sanayii şirketleri uzun bir süre Pentagon ve Kongre üzerindeki 
nüfuzunu koruyacak gibidir.
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1979 İran İslam Devrimi ile şüphesiz İran’da sadece bir rejim değişmemiş; söz 
konusu devrim beraberinde hem uluslararası diplomaside hem iç siyasette 
birtakım değişikliklere sebep olmuştur. Özellikle yaşanan devrimin getirdiği 
dış politik söylem ile birlikte Avrupa ve ABD’ye karşı net tavırlar sergileyen 
İran’ın,  ABD’yi Büyük Şeytan (Şeytan-i Bozorg) olarak nitelendirmesi bu 
politik söylemin içini doldurur niteliktedir. Hatırlayacağınız üzere 1979 İran 
İslam Devrimi sırasında Tahran’daki ABD Büyükelçiliği bir grup üniversite 
öğrencisi tarafından basılmış ve sonrasında 444 gün süren rehine krizi 
cereyan etmişti. Bu diplomatik kriz aslında günümüzde bile küresel etki 
alanı oluşturan İran-ABD geriliminin dayandığı ana vaka olarak düşünülebilir. 
Zira bugün söz konusu rehine krizi olayının yaşandığı yer, yani Tahran’da 
bulunan eski ABD Büyükelçiliği, Kasım Süleymani’nin başında bulunduğu 
Kudüs Tugayı’nın merkez binası olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla 
ABD’nin neden Kasım Süleymani’yi hedef aldığı ve bu vakadan nasıl bir 
mesaj çıkarılması gerektiği gibi soruların cevabı ancak bu iki ülkenin tarihi 
diplomatik ilişkileri bağlamında incelendiği takdirde açıklığa kavuşmaktadır.

Bu bağlamda son günlerde medyayı ziyadesiyle  meşgul eden  “Kasım  
Süleymani  Operasyonu”  İran-ABD gerilimine yeni bir boyut kazandırmış 
ve ABD ilk defa İran’a karşı doğrudan sert güç unsurunu kullanarak askeri 
bir operasyon ile Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) komutanlarından Kasım 
Süleymani ve beraberindeki Haşdi Şabi olarak adlandırılan Şii milis grubun  

başkan yardımcısı olan el-Mühendis’i öldürmüştü. Bu vaka sadece İran’da 
değil tüm dünyada endişeyle takip edilirken diğer taraftan birtakım felaket 
senaryoları çizilmiş ve İran’dan gelecek cevap dikkatle takip edilmişti. Peki 
sadece bir İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) komutanı olan Kasım 
Süleymani’nin öldürülmesi neden uluslararası kamuoyunda adeta bir soğuk 
duş etkisi yaratmıştı?

Kasım Süleymani Kimdir?
3 Ocak 2020 tarihinde Irak’ın Bağdat kentinde öldürülmesi ile gündeme 
adeta bomba gibi düşen Kasım Süleymani, doğrudan İran’ın dini lideri Ali 
Hamaney’e bağlı olan ve devrim sonrası yeni kurulan sistemi korumaya 
yönelik olarak oluşturulan Devrim Muhafızları Ordusu’nda görev yapmaktaydı.
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Özellikle İran’ın Ortadoğu’daki hakimiyeti DMO’nun bir kolu olarak 
görebileceğimiz,  Kudüs Tugayı olarak adlandırılan ve İran’ın  Devrim İhracı 
politikasının gerçekleştirilmesi amacıyla kurulan askeri grup aracılığıyla 
sağlanmaktaydı. Dolayısıyla DMO’ya bağlı bir askeri oluşum olarak 
değerlendirebileceğimiz Kudüs Tugayı Ordusu Komutanı Kasım Süleymani 
Irak, Suriye ve Lübnan gibi bölgelerde bulunan devlet dışı aktörleri ve Şii 
azınlıkları kullanarak devletler üzerinde ciddi baskılar kuruyordu.

Haşdi Şabi gibi Şii milis gruplarının kurulmasında da büyük payı olan Kasım 
Süleymani izlediği etkili politikalar nedeniyle en yüksek devlet nişanına 
layık görülmüş ve kendisine İran Dini Lideri Ali Hamaney tarafından Şehid-i 
Zinde (Canlı Şehit) lakabı verilmişti. Son yıllarda Cumhurbaşkanlığı adaylığı 
konusunda ismi geçen liderlerden biri olması ve fazla medyatik olması onun 
İran’daki popülaritesinin ne seviyede olduğunu bize kanıtlamaktadır. Batı yahut 
ABD bu bölgelerdeki ülkeler ile birtakım ekonomik yahut diplomatik anlaşma 
yapmak istediğinde karşılarına çıkan tek engel olarak Kasım Süleymani 
görünmekteydi zira Batı ile bölgedeki ülkelerin ilişkileri çıkmaza girdiğinde 
bir noktadan sonra devlet başkanları Kasım Süleymani ile görüşülmesi 
gerektiğini ifade ederlerdi. Ortadoğu ülkelerinde meydana gelen bölgesel 
tıkanıklığı açması hatta bazı durumlarda bölgedeki ülkelerin liderlerinden 
daha çok etkisinin olması gibi etkenler birleştirildiğinde ABD’nin neden Kasım 
Süleymani’yi hedef  tahtasına aldığını bize bir kez daha göstermektedir.

Kasım Süleymani’nin neredeyse dini liderden sonra ikinci adam olarak 
nitelendirilmesi İran iç politikasını da derinden etkilemiş özellikle Dışişleri 
Bakanı’nın haberi olmadan Cumhurbaşkanı ve çeşitli ülke liderleri ile yaptığı 
görüşmeler Cevat Zarif’in dışişleri Bakanlığı’ndan istifası ile sonuçlanmıştı.
 
Görüldüğü üzere ABD tarafından böyle bir aktörün hedef alınmasının altında 
birçok neden yatmaktadır. Zira ABD gerçekleştirdiği bu suikast ile aslında 
özellikle İran’a çok önemli bir mesaj vermiş;  üzerinde çalıştığı Nükleer 
faaliyetlere karşı uyguladığı ekonomik yaptırımların İran’ı durdurmadığı 
takdirde ikinci seçeneğin askeri müdahale olduğunu doğrudan göstermiş 
ve bu anlamda ne kadar ciddi olduğunu, dini liderin nerdeyse sağ kolu 
niteliğindeki bir komutanın öldürülmesi talimatıyla kanıtlamıştır.

ABD tarafından takip aşamasında olan Kasım Süleymani, neden önceden 
değilde şimdi öldürüldü?
Özellikle ABD’nin uyguladığı ekonomik ambargo sonucu İran’ın dünya 
ekonomik sisteminden soyutlanması ve ülkelere petrolünü satamaz hale 
gelmesi, zaten zayıf olan ekonomiyi çökertmiş; bunun getirdiği ekonomik 
darboğaz ile sokak hareketleri ve halk ayaklanmaları başlamıştı. ABD’nin söz 
konusu eylemi gerçekleştirmesi için en doğru zaman İran’ın hem içerden hem 
dışardan birçok darbeye maruz kaldığı ve onun en zayıf olduğu bu zamanlardı. 
Bu bağlamda en son Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarlarının Bağdat’ta ABD 
Büyükelçiliği baskını, ABD’nin aklına travmatik etki yaratan İran devrimi 
sırasındaki  ABD Büyükelçiliği baskını ve rehine krizini getirmişti. Dolayısıyla 
ABD suikast sonrası ABD’li yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda Kasım 
Süleymani’nin bir süredir takip edildiğini ve ABD aleyhine bir eylem planı 
hazırlığında olduğunu dolayısıyla söz konusu operasyonun önleyici müdahale 
ekseninde ele alınması gerektiği konusuna değinilmiştir. 

OPERASYON VE OPERASYON ÖTESİ
Bu tarihte dünya medyası, Kasım Süleymani suikastına İran’ın nasıl cevap 
vereceğini tartışırken ne yazık ki olayın sosyolojik boyutu sürekli olarak 
gözardı edilmiş oldu. Lakin unutulmamalıdır ki İran’da dış politika ile iç 
politika birbirinden çok fazla etkilenmekte ve devlet attığı her adımda halkın 
göstereceği tepkiyi ölçmektedir. Operasyon sonrası halk meydanlarda 
toplanıp ABD yönetimine ve Donald Trump’a karşı intikam sloganları atmış ve 
Kasım Süleymani’yi adeta bir “Milli Kahraman” olarak nitelendirmişti. Özellikle 
hükümet tarafından intikam yeminleri edilmiş ve bizzat Devrim Rehberi 
Hameney tarafından 3 günlük yas ilan edilmişti. Hatta ilginç bir şekilde 
hükümeti eleştiren, nispeten daha reformist olarak nitelendirebileceğimiz 
kanada ait gazeteler dahi gazetenin ilk sayfalarını Kasım Süleymani’nin 
resimleri ve övgü dolu manşetleri ile doldurmuştu. Bu bağlamda aslında  
sosyolojik eksende  incelendiğinde Kasım Süleymani’nin ölümü, arası iyice 
açılan halk ile yönetimin barışmasına ve halkın mobilizasyonun sağlanmasına 
vesile oldu. Öyle ki Kasım Süleymani’nin cenazesi, İran İslam Cumhuriyeti’nin 
kurucusu olan Ayetullah Humeyni’nin cenazesinden sonra en kalabalık ve 
katılımın en yoğun olduğu cenaze olarak gündeme geldi. 
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Halkın İran yönetimi üzerindeki intikam baskısı ve uluslararası arenanın 
rasyonel tavır beklentisi İran’ın 8 Ocak’ta hem halkın takdirini kazanmak hem 
de dış politikadaki prestijini korumak için Kasım Süleymani operasyonunun 
gerçekleştiği saatte (01.20) Irak’ta belirlediği ABD üslerini balistik füzelerle 
bombalamasıyla sonuçlandı. İran’ın bir tokat olarak nitelendirdiği bu tepki 
ile alakalı yapılan ilk açıklamalarda 80 ABD askerinin öldüğü iddiası ABD’li 
yetkililerce yalanlanmıştı. Operasyon sonrası yapılan açıklamalara dayanarak 
İran’ın yapacağı saldırıyı Irak’a bildirdiğini ifade etmesi ve bu bilginin ise 
Irak tarafından ABD’ye bildirildiği düşünülürse ABD’nin bu saatler içerisinde 
üslerini boşaltması muhtemeldir. Dolayısıyla İran’dan gelen böyle bir tepkiye 
karşı ABD’nin neden “Her şey yolunda.” gibi bir cevap verdiği anlaşılmaktadır.

Sonuç Olarak...
İran-ABD arasındaki 40 yıllık kontrollü gerginlik, kontrolsüz davranışlarla 
kontrolden çıkma eğilimi göstermektedir. Söz konusu gerilimin temel 
vakıası olarak İran’ın Tahran’daki ABD Büyükelçiliği baskınını ele alındığı için 
günümüzde yaşanan bu gerilim aslında yıllardır süregelen olaylar silsilesinin 
bir devamı olarak nitelendirilebilir. Zira Donald Trump’ın, İran tarafından Kasım 
Süleymani suikastına karşı orantısız cevap verilmesi halinde 52 kritik hedef 
belirlendiğini söylemesi hala etkisini koruyan rehine krizindeki rehin tutulan 
52 ABD’li personeli temsil etmektedir.

Bugün Kasım Süleymani’nin öldürülmesi ne son ne de bir başlangıçtır. Zira 
ABD-İran arasında ipler gerek ekonomik ambargolarla gerek diplomatik 
krizlerle sürekli olarak gerilmektedir. Lakin bu anlamda Donald Trump’ın 
Obama dönemine nispetle bu gerilimi daha çok arttırdığı dikkatleri 
çekmektedir. Özellikle İran’ın üzerinde çalıştığı nükleer faaliyetlere şiddetle 
karşı çıkan Donald Trump’ın gerilim artırma politikasının dayanağının 

temelinde nükleer faaliyetlerin olduğu ifade edilmektedir. İran’ın ilerleyen 
süreçte artan gerilime karşı ne kadar dayanabileceği hala tartışılmaktadır. 
Lakin İran tarafından yapılan açıklamalarda Donald Trump ile hiçbir zaman 
masaya oturulmayacağı sürekli vurgulanmakta ve şu an için 2020 Amerika 
seçimlerinin beklendiği söylenilebilir.

Artan gerilim elbette İran’ın en önemli komutanlarından birinin canına mal 
oldu lakin buna karşılık İran,  her ne kadar can kaybı söz konusu olmasa da  
ABD üslerini vurarak aslında çok önemli bir mesaj verdi. Özellikle ABD üslerini 
bombalayarak gerekli askeri yeterliliğe sahip olduğunu ve istediği takdirde 
bu üsleri vurabileceğini göstermiş ve Kasım Süleymani Operasyonu ile yıkılan 
prestijini tekrar inşa etmiştir.
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Geçtiğimiz bin yılın başları dünya tarihinin en önemli olaylarından birine şahitlik 
etti. ‘Haçlı Seferleri’ olarak kayıtlara geçmiş bu süreç, yalnız kendi zamanını 
değil, kendisinden sonraki tüm çağları da etkileyerek günümüz dünyasını inşa 
etti. Şüphesiz bu tezi doğrulayacak yüzlerce örnek, seferlerin başlamasından 
itibaren tarih sayfalarına ilmek ilmek dokunarak bugüne kadar kesintisiz bir 
şekilde gelebilmiştir. Haçlı seferlerinin sebepleri ve sonuçları siyasi, sosyal 
ve ekonomik açıdan çok çeşitli olsa da doğurmuş olduğu zihniyet, yüzyıllar 
boyunca Batı toplumlarının düşünce dünyasını hem fikri hem de fiilli anlamda 
kurmuştur. Bu makalede ‘Haçlı Zihniyeti’nin; Batı düşüncesinde kuruluşu, 
ilkeleri ve mirasının bugünkü dünyayı şekillendirmedeki etkileri tarihsel 
serüveninin izinde ele alınacaktır.

DÜNYA’YA BAKIŞ
İlk olarak ele alınması gereken nokta; Batı toplumlarının dünyaya bakışlarını 
inşa eden kurucu bir faktör olarak ‘Haçlı Zihniyeti’dir. Haçlı seferleri öncesinde 
Avrupa toplumları içe kapanık, adeta yalıtılmış bir coğrafyanın içerisindeydiler. 
Haçlı Seferleri bu anlamda, onların ilk kez kendi sınırlarının dışarısına çıktıkları 
ve dış dünya ile etkileşim içerisinde oldukları olaylar zinciri olmuştur.1 Bu 
sebeple seferler, onların dünyayı anlamlandırmaları noktasında kurucu bir rol 
oynamıştır. Peki, bu tarihsel mirasın ışığında Batı’nın dış dünyaya bakışı nasıl 
bir şekil almıştır?

Batı’nın zihniyet dünyası incelendiğinde dünyayı anlamlandırırken düşünce 
yapısının; ben-merkezcilik (Euro-centrism) ve batı–ötekisi temelli sınıflandır-

macılık şeklinde iki koldan beslenen bir oryantalist yapıya sahip olduğunu 
görmekteyiz. Kendisini Avrupa olarak merkeze almış; dünyayı, coğrafyayı, 
tarihi bu merkez üzerinden algılamıştır. Bu sınıflandırmada kendisini 
‘üstünlük’ tahtına oturtmuş ve aynı perspektif üzerinden batı-doğu ya da batı-
batıdışı dünya tanımlaması yapmıştır. Kendisini üstün diğer tüm sınıfları ise 
ilkel gören bu anlayış, tarihi serüveni içerisinde dayanak noktaları değişse 
dahi üstünlük-aşağılık anlayışına dayalı iki kutuplu (dichotomy) bakış bugün 
de devam etmektedir. 

Ortaçağ dünyasında din anlayışı üzerinden bir algılama yapan Avrupa insanı, 
kendisini Hıristiyan olarak üstün gördüğünden Müslümanları öldürmekte 
bir beis görmüyor hatta bunun dini bir vazife olduğunu söyleyen Papa’nın 
izinden doğuya sefere çıkıyordu. Doğudaki kutsal toprakları ‘dinsiz sapıklar’ın 
elinden kurtarmak için başlayan seferler, ilerleyen süreçlerde ise Endülüs 
Müslümanlarını bir ‘reconquista’2  ile Avrupa’dan kovacaktı. 

Coğrafi keşiflerin ardından başlayan sömürgecilik, batı dışı dünyayı 
ötekileştiren oryantalist düşüncenin meşrulaştırdığı bir hareket olmuştur. 
Sömürgecilik, ben-merkezci üstünlük inancı taşıyan anlayışın ortaya 
çıkardığı bir sonuçtur. Uygarlığın gerçek sahipleri olduğu fikri ile beslenen 
Batı, diğer tüm halkları ‘uygarlaştırma misyonu’ ya da özgün adıyla ‘La mission 
civilizatrice’ ile hareket ederek kendi dışındaki tüm dünyayı egemenliği altına 
almıştır. Bunu kendisine bir hak görürken ise dayanak noktası artık din 
değildir.  Hıristiyanlığın yerini rasyonel düşünce almıştır. Öyle ki; 13 Haziran 
1910 günü Avam kamarasında konuşma yapan Arthur James Balfour, Mısır’ı

1 Elbette tarihsel açıdan ilk etkileşimin İspanya’nın Müslümanlar tarafından fethi ile 
başladığını söyleyebiliriz ancak dikkatli incelendiğinde görülecektir ki bu etkileşim, 
doğu-batı ilişkileri üzerinde Haçlı seferleri kadar büyük bir etki sahibi değildir.
2 İspanya topraklarından Müslümanları çıkartmak için başlatılan hareket.
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işgal etmedeki haklılıklarını temellendirirken, Mısır uygarlığını herhangi 
bir ülkenin uygarlığından daha iyi bildiklerini ve onlar için en iyisini ancak 
kendilerinin bilebileceklerini söylemekte, devamında ise şu sözleri sarf 
etmektedir: ‘Her şeyden önce olgulara bakın. Batılı uluslar, tarihte ortaya çıkar 
çıkmaz, kendilerine özgü erdemleri edinip, kendi kendini yönetme yetilerinin 
ilk ilkelerinin sergilediler. Doğudaki şarklıların tüm tarihine bir göz atın, kendi 
kendini yönetmenin izine rastlayamazsınız. Tüm önemli yüzyılları mutlakiyetçi 
yönetimler altında geçti. Bu büyük uluslar için, bu mutlakiyetçi yönetimin 
bizim tasarrufumuzda olması hayırlı mıdır? Hayırlıdır, derim ben. Sanırım 
bu deneyim, onların tüm dünya tarihi boyunca idaresine girdikleri diğer 
yönetimlerden çok daha iyi bir yönetim altında olduklarını, bunun yalnız onlar 
için değil kuşkusuz tüm uygar Batı için bir kazanç olduğunu gösteriyor.’3 Bu 
sözleri ifade eden Batı ve doksan küsur yıl sonra 11 Eylül saldırılarının hemen 
ardından ABD’nin ve yine ‘Arap Baharı’ sonrasında Avrupa’nın Ortadoğu’ya 
‘demokrasi’ götürüleceğini söyleyen Batı arasında nasıl bir zihniyet farkının 
olduğu söylenebilir?

Batı düşünce haritasını oluşturan bu sınıflandırmacı oryantalist bakışın 
bugünkü yansıması olarak ‘Medeniyetler Çatışması’ ifadesini masaya yatırmak 
gerekir. Bu ifade ilk olarak Bernard Lewis tarafından 1990 yılında ortaya 
atılmış,4  hemen ardından Samuel P. Huntington tarafından geliştirilerek bir tez 
halinde sunulmuştur.5 21. yüzyılda siyasi dünyaya artık stratejik ortaklıklardan 
ziyade medeniyet kimliklerinin yön vereceğini söyleyen Huntington, dünyayı 
sekiz medeniyet bölgesine ayırmakla birlikte Batıdışı dünyanın artık Batı’dan 
intikam alacağını da eklemektedir. Batı’nın kendisini bu dış dünyadan gelecek 
tehlikelere karşı savunması gerektiğini ifade ederken aslında ABD’nin ve 
Avrupa’nın bugün Ortadoğu’daki her türlü müdahalelerine de dayanak 
noktası sunmaktadır.

BATI DÜNYASINDA İSLAM ALGISI
İslam dini, Batı dünyasında hiçbir zaman doğru bir şekilde anlaşılabilmiş 

değildir. Haçlı seferleri ile başlayan Avrupa’nın İslam dünyasını tanıma 
macerası, seyyahların ve tüccarların kaleme aldıkları eserler, Oryantalist 
çalışmalar, ama en çok da savaşlar aracılığıyla gerçekleşmiştir. Avrupalılar 
ben-merkezci anlayışın da etkisiyle İslam’a hep dışarıdan bir ‘öteki’ olarak 
baktılar. Bu sebeple ortaçağlarda Batı’nın zihninde kurgulanan sapkın bir İslam 
dini algısı ne yazık ki ilerleyen süreçte daha da pekiştirilmiştir. Günümüzde de 
İslam’a aynı bakış Batı toplumlarının perspektifinde varlığını sürdürmektedir.

Avrupalının açıklamaya çalıştığı ilk şey; İslam dininin yayılış hızı olmuştur. 
Zira Hıristiyanlık inancının tüm Avrupa’da yayılması yaklaşık bin yılı bulmuştu. 
Buna karşın İslam’ın yüz yıl gibi kısa bir süre içerisinde Arabistan ve Kuzey 
Afrika’yı sınırlarına katmasının ötesinde İspanya’yı da hâkimiyetine alması 
onlar için tahayyül edilebilir gibi değildi. Bu sebeple İslam’ı açıklarken en çok 
kullandıkları tezler İslam dininin bir ‘kılıç dini’ olduğu yönündeydi. Kilisenin 
baskısının da etkisiyle oluşan bu tezi destekleyen bir de cinsellik tezi vardı. 
Batılılara göre İslam peygamberi, Arapları kadınlar üzerinde her türlü hakka 
sahiplik ile kandırmıştır. Bu tezi destekleyen en büyük argüman olarak ise 
hazreti peygamberin çok eşliliğini kullanarak onun şehvet düşkünü biri 
olduğunu ileri sürmüşlerdir.6

Batılıların zihninde İslam peygamberi imajı her türlü kötülükle doludur. 
Onun büyücü, yalancı, cahil, fitneci, fetihçi, zorba... biri olduğuna dair inanç 
taşınıyordu. Bu inancı destekleyen zehirli bir yılan şeklinde tasvirler yapılıyor, 
Dante onu (Maometto) ‘İlahi Komedya’sındaki Cehenneminde dokuz kat 
arasından sekizinci kata yani rezillik ve fitne yayıcıları arasına yerleştiriyor, 
on yedinci yüzyılda Humprey Prideaux tarafından kaleme alınan Hazreti 
Peygamberin yaşam öyküsünü anlattığı kitap, ‘Sahtekârlığın Gerçek Doğası’ 
(The Nature Of Imposture) başlığını taşıyordu.7 İslam dinini küçümseyici bir 
ifade olan ‘Muhammetçilik’ ismi kullanılıyor hatta bu ifadeyi Voltaire yazdığı 
ansiklopediye bir madde olarak ekliyordu. İslam’a karşı bakışın Avrupa 
tarihinde daha adil örnekleri olsa dahi (Goethe, Hammer-Purgstall.. gibi) bu 
sesler önyargılı yaklaşımlar arasında hep kısık kalmıştır.8

3 Said E. W. (2017). Şarkiyatçılık, İstanbul: Metis (çev. Berna Yıldırım) s. 42-43
4 Lewis B. (Eylül, 1990). The Roots of Muslim Rage. The Atlantic Monthly. s. 47-60
5 Huntington S.P. (Yaz, 1993). The Clash of Civilizations?. Foreign Affairs. Vol.72, No.3, 
s. 22-49
6 Kalın İ. (2019). İslam ve Batı. Ankara: İSAM y., s. 51
7  Said, a.g.e., s.78-81
8 Okuyan S. (2011). Doğu Kültürünün Batıda Yansımaları. SAÜ Fen-Edebiyat Dergisi, II, 
s. 99-122
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İkinci bir bakış açısında İslam Avrupa için her zaman bir tehdit oluşturmuştur. 
İslam’ın ilk çağlarından itibaren Hıristiyanlar ve Müslümanlar her zaman karşı 
karşıya gelmiş, Endülüs’ü, Anadolu’yu ve Balkanları ele geçirerek Avrupa için 
bir numaralı düşman olarak görülmüştür. Müslümanların fetihleri ile gelen 
siyasi tehdit zamanla kültürel bir tehdide dönüşecekti.  Zaten bu ‘sapıkları’ 
Hıristiyan topraklarından atmak amacıyla başlayan Haçlı Seferleri sonrasında 
Endülüs Müslümanlarına karşı Reconquista’ya ve Osmanlılara karşı ise Kutsal 
İttifak’a dönüşecekti.

Günümüz dünyasında Batının İslam’a dair bakışında olumlu yönde bir 
değişim olduğunu söylemek mümkün olmamaktadır. Gerek Charlie Hebdo 
karikatürleri olsun, gerekse Hollywood filmleri olsun toplum hayatında 
İslam’a dair söylem dili değişmemiştir. Bugün batı toplumlarında gittikçe 
yayılan ‘Islamophobia’ ile adlandırılan İslam’ın ‘cihatçı’ bir terör dini olduğu 
söylemi Haçlı zihniyetini içerisinde barındırmaktadır. Ne yazık ki ‘Batı’nın 
İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar’ (PEGIDA)  gibi örgütlenmelerde 
ve Batı dünyasında yaşanan cami katliamlarında görüldüğü gibi bu söylemler 
davranışlara da yön vermektedir. 

Aynı durum siyasi söylem dili için de geçerlidir. 1990 yılındaki NATO 
toplantısında Margaret Thatcher; ‘Sovyetler Birliği yıkılmıştır, karşımızda 
düşman kalmamıştır. Ama düşmansız bir ideoloji yaşayamaz. Yeni bir 
düşman bulmamız lazım. Düşman aramaya ise gerek yok; yeni düşmanımız 
İslam’dır9 cümlelerini kurarken de, Bernard Lewis;  İslam’ın dünyayı dârülharp 
ve dârülislam olarak ayırmakla aslında kendisinden başka kimseye yaşam 
hakkını tanımadığını ifade ederken10 de, yine Bush 11 Eylül saldırılarının 
ardından yaptığı açıklamada; terörizme karşı Haçlı Seferlerini başlattığını 
söylerken11  de hep aynı tarihsel mirastan güç alıyordu. Haçlıların bin yıl 
öncesinde kurdukları ve bu süre zarfında da ilmek ilmek işledikleri inanç: 
İslam’ın Batı için bir tehdit oluşturduğu inancı. 

BİR HÂKİMİYET HEDEFİ OLARAK ORTADOĞU COĞRAFYASI
1095 yılında Fransa’nın Le Puy şehrinde yaptığı bir konuşmada Papa II. Urban, 
Kutsal toprakların Hıristiyanlar için önemini anlatıyor ve Kudüs’teki Kutsal 
Mezar Kilisesi’nin Fâtımî Sultanı tarafından yıktırıldığını söyleyerek bir sefer 
çağrısında bulunmuştu.12 Şüphesiz bu çağrının altında yatan siyasi, sosyal, 
ekonomik pek çok beklenti olsa da itici güç dini faktördü. Bu çağrı, Batı’yı 
Ortadoğu coğrafyasını hâkimiyeti altına almak için harekete geçirecek ilk 
çağrı olacaktı. Önce Haçlı krallıkları ile başlayacak olan süreç Napolyon’un 
Mısır’ı işgali ile kaldığı yerden devam edecekti. Birinci Dünya Savaşı’nın 
ardından tamamı Batı İngiltere, Fransa hâkimiyeti altında bulunan bu coğrafya, 
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından terk edilse dahi görüldü ki bu coğrafya kukla 
iktidarlar aracılığıyla aslında onların kontrolü altındaydı.

Batı dünyası önceleri dini gerekçelerle Ortadoğu’ya hâkim olmak istiyor olsa 
da bugün artık stratejik sebeplerden dolayı bu coğrafyadan vazgeçemiyor. 
Dünyanın merkezi olarak atfedilebilir bu coğrafya, yalnızca bölge değil dünya 
için de önemli yollar üzerinde kurulmuştur. Bunun yanı sıra tabii kaynaklara 
ve zengin yataklara sahiptir. Ayrıca ürettikleri silahları satma ihtiyacı 
hisseden silah tüccarları için aranan sıcak çatışma bölgesi yine bu coğrafya 
olmaktadır.13

Tüm bu sebeplerle birlikte Büyük İsrail projesi için bu coğrafyanın 
Müslümanların elinden çıkartılması şart görünmektedir. Condelezza Rice 
tarafından kaleme alınan ve Washington Post’ta 7 Ağustos 2003 tarihinde 
yayımlanan makalede Ortadoğu’nun yeniden şekilleneceği ve 22 ülkenin 
haritalarının değişeceği söylenmektedir.14 Bugün gelinen noktada ise 
bu coğrafya için yıllar önce kurulan planların tam tıkırında aksamadan 
işlediğini görmekteyiz. Haçlı mirası yeni bir bin yılda bu coğrafyayı yeniden 
şekillendirmek için kolları sıvamış durumdadır. 

Özetlemek gerekirse; Haçlı seferleri ile başlayan süreçte bu zihin dünyasının 
inşası, Batılı toplumlarının sosyal hayatına ve devletlerin dış politikalarına yön 
vermeye devam etmektedir. Batılılar, bu mirasın ışığında İslam coğrafyasında 
her türlü planlar kurarken bunu kendisinde bir hak olarak görmektedir. 
Batının insafına terk edilmiş bu coğrafyanın kurtuluşu ise ancak; bölgenin 
oyun kurucusu olarak Batılıların yerini ev sahipleri olan Müslümanların alması 
ile olacaktır.

9 https://www.milligazete.com.tr/haber/1423345/hata-degil-margaret-planinin-bir-
parcasi
10 Lewis, a.g.m., s.47-60
11 http://www.hurriyet.com.tr/dunya/bushtan-hacli-seferi-yakistirmasi-16285
12 Kalın, a.g.e., s.71-72
13 Bkz.: Dr. Şeker, Cafer Talha. Ortadoğu Savaşları ve Batılı Silah Şirketleri, Araştırma 
103, İNSAMER, Haziran 2019.
14 https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/2003/08/07/transforming- 
the-middle-east/2a267aac-4136-45ad-972f-106ac91e5acd/
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Yenilenemez enerji kaynaklarından olan doğal gaz ve petrol; bugün dünya 
ülkelerini Doğu Akdeniz’de buluşturmuş, enerji maliyetlerini azaltma 
hususunda arayış içinde olan ülkeler gerek donanmasıyla, gerekse araştırma 
ve sondaj gemileriyle bölgede varlık göstererek pay sahibi olma çabasına 
girişmiştir. Son yıllarda kriz ve sorunların eksik olmadığı Doğu Akdeniz bölgesi, 
güçlü ülkelerin çıkar çatışmalarına sahne olmaya adayken, güçsüz bölge 
ülkelerinin de doğru politikalar uygulaması durumunda güçlenmesine aracı 
olabilir. Türkiye’nin de kesin hak sahibi olduğu Doğu Akdeniz’de meydana 
gelen son gelişmeler ele alındığında bölgede uzun süre sular durulmayacak 
gibi gözükmektedir.

Sınırı olsun ya da olmasın birçok ülkenin varlık gösterdiği Doğu Akdeniz’in 
çevresindeki ülkelerin Arap Baharı’ndan bugüne kadar ki süreç incelendiğinde 
darbeler, iç karışıklıklar ve ekonomik krizlere sahne olduğu görülmektedir. 
Her ne kadar Tunus’ta başlamış da olsa Doğu Akdeniz’in kapsama alanındaki 

ülkelerden Libya, Mısır ve Suriye’de de yankı bulan Arap Baharı, Libya’da 
Kaddafi’nin devrilmesinden sonra otorite boşluklarına ve iç karışıklıklara 
sebep olmuş ve halen bu sorunlar çözülememiştir. Öte yandan Mısır’da 
Hüsnü Mübarek’in devrilmesinin ardından yapılan seçimlerde halkın büyük 
desteğiyle cumhurbaşkanlığına seçilen İhvan-ı Müslimin’in adayı Muhammed 
Mursi bir yıllık görev süresinin ardından Genelkurmay Başkanı Sisi tarafından 
darbeyle indirilmiştir. Paramparça edilen Suriye’de ise Beşşar Esad 
devrilememiş ancak ülkenin büyük bölümünde meydana gelen iç karışıklık 
ve çatışmalar yüzünden halen huzur sağlanamamıştır. Lübnan’daysa İsrail’in 
baskı ve tehditleri yönetimi yıldırmıştır. 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de 
gerçekleşen darbe girişimiyle, yönetime gözdağı verilmiştir. Ekonomik 
krizle boğuşan Yunanistan da, GKRY aracılığıyla Doğu Akdeniz’de çözüm 
arayışlarına girişmiştir. KKTC’yi dünyada yalnızca Türkiye tanımakta ve bu 
durum Türkiye’yi uluslararası arenada işgalci güç konumuna sokmaktadır. 
Dolayısıyla bölge ülkelerindeki kargaşa Doğu Akdeniz’deki münhasır 
ekonomik bölgeler üzerindeki bir uzlaşı ihtimalini de düşürmektedir. 

Doğu Akdeniz’deki enerji rezervlerinin büyüklüğü Türkiye içinse hayati öneme 
sahiptir. Türkiye’nin 2013-17 yılları arasında 219,8 milyar dolar olan cari 
açığının 213 milyar dolarlık kısmını enerji ithalatı oluşturmaktadır.1 2018’de ise 
Türkiye’nin toplam cari açığı 27 milyar dolarken, net enerji ithalatı 38,6 milyar 
dolar olmuştur. Dolayısıyla cari açığının büyük bölümünü oluşturan enerji 
ihtiyacını karşılamak isteyen Türkiye Doğu Akdeniz’de enerji ithal eden ülke 
konumundan, enerji ihraç eden ülke konumuna gelebilir. Bu yolla cari açığı 
fazla verir hale getirebilir.

Doğal kaynaklarıyla çevre ülkeleri rekabete sürükleyen Doğu Akdeniz, bir 
diğer çekişmeli konuyu da yeniden gündeme getirmiştir: Kıta Sahanlıkları 
ve Münhasır Ekonomik Bölgeler. 2000’li yıllarda Doğu Akdeniz bölgesinde 
zengin doğalgaz kaynaklarının yer aldığına ilişkin bilimsel öngörülerin ortaya 
çıkmasıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), kıyıdaş ülkeler Mısır, Lübnan, 

1 www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyenin-cari-aciginda-enerji-yuk-oldu/1148818

DOĞU AKDENİZ’DE KÜRESEL DENGELER
Necmeddin Erbakan CEYLAN
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Suriye ve İsrail ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları yapmaya 
başlamış  ve  ilerleyen  yıllarda  13 arama sahası ilan etmiştir. Daha da ileri 
giderek ilan ettiği sahalarda uluslararası şirketlere ruhsat verme boyutuna 
geçen GKRY’nin bu hamleleri, Türkiye’nin başından beri BM nezdinde 
itirazlarına konu olmuştur. İlan edilen alanların Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin (KKTC) egemenlik haklarını ihlal ettiğini belirten Türkiye, 
Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde münhasır ekonomik bölge haritalarını ilan 
etmiştir.

İlan edilen haritalara göre GKRY’nin ilan ettiği 1, 4, 5, 6 ve 7. sözde ruhsat 
sahaları Türkiye’nin kıta sahanlığı ile 2, 3, 8, 9, 12 ve 13. sözde ruhsat sahaları 
ise KKTC’nin ruhsat sahaları ile kesişmektedir. Buna karşılık KKTC işbirliğiyle 
devlet iştiraki olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) arama 
ruhsatı veren Türkiye; Fatih ve Yavuz sondaj gemileri ve Barbaros Hayreddin 
Paşa sismik araştırma gemisini kullanarak Kıbrıs adasının doğusu, batısı ve 
güneyinde arama faaliyetlerine girişmiştir. Ayrıca Şubat 2019’da düzenlediği 
Mavi Vatan Tatbikatı ve Eylül 2019’da düzenlediği Kararlılık Tatbikatı’yla 

Türkiye, bölgede hak ve söz sahibi olduğunu sıklıkla göstermektedir.

Türkiye’nin arama faaliyetlerine girişmesine AB ve ABD’den de tepki gelmiş, 
GKRY’nin sözde ruhsat sahalarında araştırma yapmak üzere gelen İtalyan 
ENI’ye ait bir geminin Türk donanması tarafından engellenmesiyle gerilim 
tırmanmıştır. Ayrıca bölgede donanmasıyla Rusya da varlık göstermekte 
ancak herhangi bir arama faaliyetinde bulunmamaktadır.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi’nin (USGS) Levant Havzası’nda yaptığı 
araştırmalara göre 3,5 trilyon metreküp doğal gaz ve 1,7 milyar varillik petrol 
rezervi olduğu tahmin edilirken İsrail’in münhasır ekonomik bölgesindeki 
Tamar’da 280 milyar metreküp, Leviathan’da 622 milyar metreküp, GKRY’nin 
İsrail’le anlaştığı sınırlar üzerinde bulunan, aynı zamanda KKTC’nin de hak 
iddia ettiği Afrodit’te ise 129 milyar metreküp kapasiteli doğal gaz rezervi 
olduğu tahmin ediliyor. KKTC aracılığıyla GKRY’yi Türkiye ile karşı karşıya 
getiren ruhsat sahalarında anlaşmazlık halen sürmektedir. Son olarak Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından yapılan 
açıklamada bölgede 4 katrilyon ayak küplük rezerv saptandığı belirtilmiştir.3

Yunanistan, İsrail ve GKRY arasında 2 Ocak 2020’de Atina’da imzalanan 
EastMed boru hattı projesine ilişkin prensip anlaşmasıyla, İsrail açıklarında 
çıkarılacak doğal gazın 2025 yılından Avrupa’ya ulaştırılması hedeflenmiş 
ve Doğu Akdeniz’deki herhangi bir denklemde Türkiye saf dışı bırakılmaya 
çalışılmıştır. Buna karşın 27 Kasım 2019’da Türkiye ve Libya arasında 
imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutakabat 
Zaptı’yla yeni bir koz oynayan Türkiye, bir yandan Libya’daki Ulusal Mutabakat 
Hükümeti’ni ayakta tutmaya çalışırken bir yandan da bölgedeki konumunu ve 
haklarını koruma çabasındadır.

Sonuç olarak bölgede sınırı olmayan ülkelerin varlığı ve bölge ülkelerinin 
Türkiye’yi yanında istememesi Doğu Akdeniz’deki muhtemel çözüm 
arayışlarını boşa çıkaracak gibi görünmektedir. Ancak Türkiye, politikalarını 
haklarından vazgeçmeden, uzlaşmalara açık bir şekilde kararlılıkla 
yürütmektedir. Türkiye’nin kararlılığı ve jeopolitik konumu, Doğu Akdeniz’de 
Türkiye’nin içinde olmadığı bir çözümü mümkün kılmayacaktır. 

2  https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/10-soruda-dogu-akdeniz-de-enerji-
denklemi/1504248
3 https://www.ntv.com.tr/turkiye/kktc-ekonomi-ve-enerji-bakani-akdenizdeki 
-dogal-gaz-rezervini-acikladi,EPR3lTU09k-ml-4HJGrM9A
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İran’dan Kritik ‘Uranyum’ Açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, son dönemde Tahran-Washington 
hattında yaşanan gerilim devam ederken Tahran yönetiminden bugün çok 
sert bir açıklama geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, canlı yayında, İran’ın 2015 yılında 
imzalanan nükleer anlaşmadan önceki dönemden çok daha fazla 
zenginleştirilmiş uranyum sahibi olduğunu söyledi. Ruhani, “2015 
yılında imzalanan anlaşmadan önceki dönemdekinden çok daha fazla 
zenginleştirilmiş uranyuma sahibiz… İran üzerinde baskı var, fakat ilerlemeye 
devam ediyoruz” dedi.

Pervez Müşerref İdam Kararını Temyize Götürdü

Ulusal basında yer alan habere göre, Pakistan eski Cumhurbaşkanı 
Pervez Müşerref’in avukatları, insan hakları, anayasa ve yargılanmaya 
yönelik yasaların ihlal edildiği gerekçesiyle yaptıkları temyiz başvurusunu 
bugün Anayasa Mahkemesine sundu. 90 sayfalık başvuru, Lahor Yüksek 
Mahkemesinin idam kararı veren özel mahkemenin anayasaya aykırı 
biçimde kurulduğu yönündeki kararının ardından geldi.

Müşerref’in anayasayı ihlal suçundan anayasaya aykırı bir biçimde 
yargılandığı belirtilen başvuruda, “Yargılama tarafsız bir şekilde yapılmamıştır. 
Kovuşturma süreci ve kararda kullanılan dil anayasaya aykırıdır.” ifadeleri 
yer aldı.

Avrupa Endişeli: Libya’dan Yeni Göç Akımı!

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in 
ülkede ateşkesi bozma girişimleri, Avrupa’da yeni bir göç dalgası endişesine 
yol açtı. Hafter güçlerinin 4 Nisan’dan bu yana devam eden ve başkent 
Trablus’u ele geçirmeyi hedefleyen saldırılarında, Birleşmiş Milletler (BM) 
verilerine göre, bin sivil hayatını kaybetti, 5 binden fazla kişi yaralandı.

Darbeci general Hafter’in Moskova’daki müzakere masasını terk etmesi ve 
Hafter’e bağlı yetkililerin “ateşkesin geçerliliğini yitirdiği ve savaşa devam 
edileceği” yönündeki açıklamasının ardından, can güvenliği riski ile karşı 
karşıya kalan sivillerin, Akdeniz rotası üzerinden Avrupa’ya yeni bir göç 
dalgası başlatması endişesi doğdu.
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ABD, Irak’ta Operasyonlara Yeniden Başladı

ABD’li yetkililer Irak ve ABD güçlerinin DEAŞ’a karşı bazı ortak operasyonlar 
düzenlemeye başladıklarını, ancak bunların sayısının önceki dönemlere 
kıyasla fazla olmadığını ifade etti.

Iraklı güçlere yeniden askeri eğitim verilmesi için de detaylar üzerinde 
görüşüldüğünü belirten ABD’li yetkili, eğitim programına kısa sürede 
başlanabileceğini söyledi.
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İdlib’de Katliam: Son 2,5 Ayda 100’ü Çocuk, 313 Sivil Öldü

Beşşar Esed ordusu, İran destekli yabancı gruplar ve Rusya’nın saldırılarında, 
Kasım 2019’un başından itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde 100’ü 
çocuk, 313 sivil hayatını kaybederken, yerinden edilenlerin sayısı 382 
bini aştı.  Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale 
Koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre, Kasım 2019’un başından itibaren 
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yaklaşık 67 bin 104 aileden oluşan 382 
bin 466 sivil göç etmek zorunda kaldı.  Aynı süre içerisinde 100’ü çocuk, 313 
sivil öldü, 1843 sivil yaralandı.
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NASA’dan Korkutan Rapor!

Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi 
(NOAA), dünya yüzeyinde kara ve denizlerden alınan sıcaklık okumalarıyla 
ilgili verileri açıkladı. 

Açıklamada, 2010-2020 yılları arası dünya ortalama sıcaklığının 14,7 derece 
olarak tespit edildiği, bunun da 20. yüzyıl ortalamasının 0,8 derece üstünde 
olduğu kaydedildi. İklim kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1880’den bu yana 
son 10 yılda en sıcak 8 yılın yaşandığına dikkati çeken yetkililer, 2019 yılının 
ise 140 yıl içinde ikinci en sıcak yıl olduğunu vurguladı.

Hedasi Barajı Krizinde Kritik Anlaşma

Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında ABD’nin ara buluculuğunda yapılan Hedasi 
Barajı görüşmelerinde uzlaşıya varıldı. 

Üç ülkenin yanı sıra görüşmelerde gözlemci olan ABD ve Dünya Bankasının 
yaptığı ortak açıklamaya göre, Nil Nehri üzerine inşa edilen devasa barajın 
doldurulmasına ilişkin temel ilkeler konusunda taraflar arasında uzlaşma 
sağlandı. Hedasi Barajı genellikle yağışların bol olduğu temmuz, ağustos 
ve eylülde doldurulacak ve kuraklık dönemlerinde Mısır ve Sudan’ın susuz 
kalmaması için gerekli önlemler alınacak.

Hindistan’dan Türkiye’ye Keşmir Tepkisi

Hindistan Türkiye’nin Keşmir politikasına tepki gösterdi. Ankara’nın işgal 
aldındaki Keşmir politikasına tepki gösteren Hindistan, Türkiye’den yaptığı 
ithalatta sınırlandırmaya gitme kararı aldı. Reuters’ın haberine göre ismini 
açıklamak istemeyen bir Hindu yetkili “Hükümetimiz Türkiye ve Malezya’nın 
yorumlarını hoş karşılamadı ve bu iki ülke ile ticaretimizi sınırlandıracağız.” 
dedi. Yapılan açıklamada Hindistan yönetiminin Türkiye’den petrol ve çelik 
ürünlerinin ithalatında kısıtlamaya gideceğini belirtti.
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Kral 2. Abdullah İle Macron Görüştü

Ürdün Kraliyet Divanı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah ile 
Cumhurbaşkanı Macron, iki ülke arasında askeri, ekonomik ve güvenlik 
alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve farklı konularda koordinasyon ve 
istişarelerin sürdürülmesinin önemine ilişkin vurgu yapıldı. 

Görüşmede ayrıca bölgede yaşanan krizler ve bunlara siyasi çözüm 
bulunması için sarf edilen çabalar ele alındı. Filistin meselesi, Suriye ve 
Irak’taki olayların ele alındığı görüşmede, bölgede tansiyonun yükselmemesi 
için ne gerekiyorsa yapılması gerektiği kaydedildi.

İran’a Nükleer Baskı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İngiltere, Almanya ve 
Fransa’nın İhtilaf Çözüm Mekanizması’nı işletmenin sonuçlarına katlanmaları 
gerektiğini belirtti. Musevi, İngiltere, Fransa ve Almanya’yı nükleer 
anlaşmadaki vaatlerini yerine getirmemekle suçlayarak, “İran, bu 3 ülkenin 
yapıcı olmayan adımlarına karşı sert ve kararlı bir yanıt verecektir” ifadelerini 
kullandı. 

Mekanizma’nın İran Dışişleri Bakanı tarafından Nükleer Anlaşma Ortak 
Komisyonu Organizatörü’ne gönderilen mektupla başlatıldığını savunan 
Musevi, yeni bir sürecin ve pratik bir gelişmenin söz konusu olmadığını 
belirtti. İngiltere, Almanya ve Fransa, İran’ın nükleer anlaşmadan 
kaynaklanan yükümlüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle İhtilaf Çözüm 
Mekanizması’nı işletme kararı almıştı.

Müslüman Karşıtı Yasaya Tepki Sürüyor

Hindistan’da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş’ten gelen 6 dini gruba 
vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri 
kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası’na karşı 
protestolar bir ayı aşkın süredir devam ediyor.

Hint basınındaki haberlere göre, Uttar Pradeş eyaletinde çoğunluğu 
kadınlardan oluşan yaklaşık 5 bin kişi, Vatandaşlık Yasası’nda yapılan 
değişikliğe karşı 3 gündür bir parkta oturma eylemi düzenliyor.

Yeni Delhi’nin güneyinde Shaheen Bagh banliyösünde oturma eylemi 
yapan yüzlerce kişinin protesto biçiminden etkilenen göstericiler, son 3 
gündür eyaletin Prayagraj (Allahabad) şehrinde Mansur Ali Khan Parkı’nda 
eylemlerini sürdürüyor. Göstericilerden biri, bir gazeteciye yaptığı 
açıklamada, “Hükümetten bir yetkili bizimle konuşuncaya kadar burada 
olacağımızı söylemek istiyorum” dedi. Soyismi açıklanmayan Allahabad 
Üniversitesi öğrencilerinden Anjali de “Eğer konuşmazsak, ülke alevler 
içinde olacak” diye konuştu.
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