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GENEL BİLGİLER

DEMOGRAFİK YAPISI
Mısır’ın resmi istatistik kurumu CAPMAS’a göre Mısır nüfusu 99,9 milyondur. 
Bu nüfusla Mısır, Arap Dünyası’ndaki en kalabalık ve Nijerya ve Etiyopya’dan 
sonra Afrika’da üçüncü en kalabalık ülke olmuştur.

Son yıllarda düşmekte olan nüfus artış hızı 2017’de %1.93 olarak 
hesaplanmıştır. İslam ülkelerinin çoğunda olduğu gibi genç nüfusun ağırlıkta 
olduğu Mısır’da nüfusun yaş ortalaması 24,6’dır. Yine 2017 verilerine göre 
Mısır’da ortalama yaşam süresi 71 yıldır. 

Mısır nüfusunun neredeyse %95’i ülke topraklarının sadece %5’ini oluşturan 
Nil havzası ve deltasının 20 kilometre etrafında yaşamaktadır. Kalan alanın 
küçük bir kısmı seyrek bir nüfusa sahipken çoğu hâlâ gayrimeskûndur. 

Mısır nüfusunun neredeyse tamamı Mısırlı Araplardan ve kalan küçük miktar 
da diğer etnik gruplardan müteşekkildir. Nüfusun %90’ı Müslüman, %10’u 
çoğunluğu Kıpti Ortodoks olmak üzere Hristiyan’dır. Resmi dil Arapça ise 
de Arap ülkelerinin çoğunda olduğu gibi Mısır’da İngilizce ve Fransızca da 
konuşulur. Okuryazarlık oranı %80,8’dir. (2017)
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MISIR ÜLKE RAPORU
Zeynep SEZGİN

İhracat Ortakları BAE, ABD, İtalya, Türkiye, Suudi Arabistan, 
İngiltere, Hindistan

İthalat 80.992 milyon dolar

İthalat Ortakları Çin, Suudi Arabistan, ABD, Rusya, Almanya, 
İtalya, Türkiye

İşsizlik Oranı %11.44 (2018)

Yönetim Şekli Yarı başkanlık sistemli üniter cumhuriyet

Hükumet Devlet Başkanı: Abdulfettah El-Sisi Başba-
kan: Mustafa Madbuli 

Resmi Adı Mısır Arap Cumhuriyeti

Başkenti Kahire

Resmi Dili Arapça (İngilizce ve Fransızca da kullanılır)

Dini Resmi dini İslam’dır. Nüfusun %90’ı Müslü-
man (ağırlıklı olarak Sünni), %10’u Hristiyan 
(çoğunluğu Kıpti Ortodoks; bir kısım Ermeni 
Apostolik, Katolik, Marunî, Ortodoks ve 
Anglikan)

Nüfus 99.952.812 (2020)

Nüfusun Etnik Dağılımı %99.7 Mısırlı Araplar, %0,3 Diğer (Yunan vb.)

Yüz ölçümü 1.001.450 km2

Komşu Ülkeler Gazze Şeridi (13 km), İsrail (208 km), Libya 
(1115 km), Sudan (1276 km

Para Birimi Mısır Lirası

Gayri Safi Yurt içi Hâsıla 250.895 milyar ABD Doları

Enflasyon %20.86 (2018)

İhracat 29.383 milyon dolar
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SİYASİ YAPISI
Mısır’ın yönetim  şekli  yarı başkanlık sistemli üniter cumhuriyettir. 
Hâlihazırdaki Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah El-Sisi, Başbakanı ise Mustafa 
Madbuli’dir. Mısır Meclis-i Şa’b denilen 498 sandalyeli bir halk meclisine 
sahiptir.

Mısır Devlet Başkanı iki turlu bir sistem kanalıyla salt çoğunluk tarafından 4 
yıllığına seçilir. İlk turda hiçbir aday salt çoğunluğu alamadığı takdirde, en 
yüksek oyu alan 4 adayla bir hafta sonra seçim tekrarlanır.

Mısır Anayasası’nın 141. maddesine göre Mısır başkanlık seçimlerine 
katılacak adaylar,

1. Mısır uyruğuna sahip olma,
2. 40 yaşını doldurmuş olma,
3. Askerliğini yapmış olma,
4. Üniversite mezunu olma,
5. Başkanlık görevleri için fiziksel ve psikolojik olarak yeterince sağlıklı 

olma,
6. Sabıkasız olma şartlarını yerine getirmek zorundadır. Madde 142’ye 

göre adaylar adaylıklarının geçerliliği için ya Temsilciler Meclisinden 
en az 20 seçilmiş parlamenter tarafından, ya oy verme hakkına sahip 
25000 Mısır vatandaşı tarafından, ya da 15 valilik içinden en az 10000 
taraftar tarafından desteklenmek durumundadır.

Başbakan ise hükumetin tasdiki ile devlet başkanı tarafından atanır. Meclis-i 
Şa’b’ın azalarından 166’sı iki turlu sistemle salt çoğunluk tarafından 5 yıllığına, 
kalan 332 aza ise blok liste usulü nısbi temsil sistemi ile 5 yıllığına seçilir.

Yapılan araştırmalar ve küresel çaptaki uzmanlara göre Mısır seçim sistemi 
güvenilirlikten uzak ve antidemokratiktir. Freedomhouse sıralamaları, 2018 
Mısır başkanlık sistemlerinin özgür olmadığını ve yüksek risk taşıdığını 
kaydetmektedir. Bu kanının temellerinden biri de Mısır ordusunun Mısır 
siyaseti üzerindeki ağırlığıdır. Kuruluşundan beri Muhammed Mursi dışında 
Mısır cumhurbaşkanlarının tamamı askeri kökenlidir ve siyasetin seyrini 
darbeler belirler. 

Bunun dışında Mısır Seçim Komisyonu sudan sebeplerle adayları bir bir eleyip 
seçimlerin seyrini ordunun desteklediği adayın lehine yönlendirir. Bunun en 
büyük örneği, 2018 Mısır Başkanlık seçimleridir. 

Bilindiği üzere darbeyle iktidara gelen Abdulfettah El-Sisi hükumeti, 2018’de 
başkanlık seçimlerine gitti. Sisi ile beraber adaylığını koyan adaylardan 
bazılarının adaylıkları geçersiz sayıldı, bazıları gözaltına alındı, bazıları 
da baskılar üzerine adaylığını çekme kararı aldı. Rakibi kalmayan Sisi’nin 
karşısına adaylık başvurularının bitmesine saatler kala El-Ghad Partisi’nden 
Musa Mustafa Musa çıktı. Zaten Musa Mustafa Musa bir Sisi destekçisi 
olmakla beraber çıktığı bir televizyon programında “başkana meydan 
okumak için katılmadığını” söylemişti. 

Katılım oranının %41’de kaldığı seçimin galibi, %97 oyla beklendiği üzere 
Sisi oldu. Eleştirmenlere göre Musa Mustafa Musa, sadece Sisi’nin “seçimi 
kazandığı” süsü verme amacıyla aday olarak çıkarılmıştı.

EKONOMİK YAPISI ( 2018 Verileri)

Mısır ekonomisi ağırlıklı olarak turizm, gıda işlemi sektörlerine ve Süveyş 
Kanalı gelirlerine dayalıdır. Mısır’da üretimi gerçekleştirilen ürünler arasında 
çimento, demir ve çelik, suni gübre, kauçuk mamulleri, rafine şeker, tütün, 
konserve ürünler, pamuk yağı, küçük metal ürünler, ayakkabı ve mobilya 
bulunur. 

Mısır’ın ekonomisi Arap dünyasının iyi durumdaki ekonomilerinden 
sayılmasına rağmen siyasi dalgalanmalar ekonomiye de yansımış ve 
ekonomik iniş çıkışlara yol açmıştır. Mısır’ın eski Yatırım Bakanı Yahya Hamid, 
ForeignPolicy dergisinde yayınlanan yazısında Sisi hükumetinin kamu 
maliyesini yanlış yönetimi sonucu dış borcun beş katına, iç borcun ise iki 
katından fazlasına çıktığını kaydetmektedir. 

Sisi’nin göreve geldiği 2014’ten bu yana enflasyon, ayda %3 gibi büyük 
değişimlere uğramış, 2017’de %33’ü görmüş ve 2018’de de %20,86 olarak 
hesaplanmıştır. 2019’u %14’le tamamlayan enflasyonun 2020 yılında %7 
civarına düşmesi bekleniyor fakat ekonominin istikrarlı olmaması tahminde 
bulunmayı hayli zorlaştırıyor.
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GSYİH 250.895 milyar ABD Doları

Kişi Başı GSYİH 2,549.132 ABD doları 

GSYİH Büyüme Hızı %5,3

Milli Gelir 275,406 milyar ABD doları

Kişi Başı Milli Gelir 2,800 ABD doları

Enflasyon %14

İşsizlik Oranı %11,44 

Genç İşsizlik Oranı %32,6

Yoksulluk Oranı %32,5 

İş Gücü 31.964.260

Reel Büyüme %4,2
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Darbe sonrası kurulan hükumetin meşruiyet problemi ve iç karışıklıklar Mısır 
ekonomisini zora sokmuştur. Genişleyen bir bütçe açığı, daralan yabancı 
kaynaklar ve büyüyen bir kara borsa, Mısır’ı IMF’den yardım istemeye itti.
Bunun sonucunda IMF ile anlaşma yapılmış, daha bir yıl öncesinde 9 milyar 
dolar borç alınmış olmasına rağmen IMF’den 12 milyar dolarlık bir kurtarma 
paketi alınarak ekonomik reformlara gidilmek istenmiştir. 12 milyar doların 
3 yıl zarfında Mısır’a kademe kademe teslimi kararlaştırılmış ve zordaki 
ekonomiyi canlandırmak, kamu borcunu azaltmak ve enflasyonu kontrol 
altına almak amaçlanmıştır.

Program kapsamında Sisi hükumeti, gelirleri artırmak amacıyla katma 
değer vergisi ve yakıt sübvansiyonlarında tenzilat gibi birtakım adımlar attı. 
Fakat halk nazarında pek bir değişikliğin olduğu söylenemez. Eskiden de 
ekonomik sıkıntılar yaşayan halk, belirsizlikten ve ekonomik istikrarsızlıktan 
dolayı geçim sıkıntısı çekiyor ve %97’lik oy almasının aksine Sisi hükumeti, 
Mısırlıların hoşnutluğunu kazanamamış durumda.

SEKTÖRLER

1) Tarım ve Hayvancılık
Tarım, çok dar bir çerçevede işlenmesine rağmen Mısır ekonomisinin önemli 
bir sektörü olma özelliğini korumaktadır. GSYİH’nin neredeyse sekizde birine 
katkıda bulunduğu ve iş gücünün neredeyse dörtte birine iş imkânı sağladığı 
gibi tarımsal ihracat kanalıyla da ülkenin döviz rezervlerine büyük yarar 
sağlamaktadır.

Mısır topraklarının %96’sı çöldür. Tarım, Nil ve deltası etrafında bulunan 
ve toplam alanın yalnızca %3 civarını karşılayan verimli topraklarda 
gerçekleştirilir. Arazi azlığına rağmen tarımı yapılabilen ürünler oldukça 
çeşitlidir. Taşkınlardan sonra yapılan kış ekimlerinde (kasım-mayıs) buğday, 
arpa, sebze ve ağırlıklı olarak soğan; yaz ekimlerinde ise şeker kamışı, pirinç 
ve pamuk gibi büyük gelir sağlayan ürünlerin tarımı yapılır.

Çölleşme, Mısır’ın zaten az olan ekilebilir arazisini tehdit etmektedir. Ekilebilir 
arazinin tahmini 11 hektarı her sene çölleşme nedeniyle kaybedilmektedir. 
Ülkenin su kaynakları oldukça sınırlı olduğundan Mısır devleti güneş enerjili 
su arıtım tesislerine yatırım yapmaktadır.

Her ne kadar Mısır tarımı verimli olsa da Mısır ekonomisi 100 milyon nüfusun 
yiyecek ihtiyacını karşılamak için yiyecek ithalatına bağlıdır.

Hayvancılık sektöründe ise manda, sığır, keçi ve koyun üretimi öne çıkar. 
Balıkçılık da hükûmet tarafından teşvik edilir ve geliştirilir.

2) Sanayi
Mısır’da sanayi sektörü iş gücünün dörtte birinden fazlasını ve GSYİH’nin 
%36’sını karşılamaktadır. Kahire, İskenderiye ve Helvan şehirleri Mısır’ın 
ana sanayi merkezleridir ve üretimin çoğu buralarda yapılır. Giyim ve tekstil 
sektörü istihdamı diğer sektörler arasında en büyüğüdür. Mısır, pamuk ipliği 
ve pamuklu giyim sanayiinin lider ülkelerindendir. Mısır’daki diğer önemli 
sanayi alanları maden, petrol rafinerisi, petrokimya ve otomotivdir. İnşaat 
sektörü ise henüz gelişim göstermektedir.

3) Turizm
Mısır ekonomisinin sacayaklarından biri de turizmdir. Gerek Mısır Piramitleri, 
gerekse de Akdeniz ve Kızıldeniz kıyılarındaki deniz turizmi imkânları gibi 
pek çok turizm kaynağı, turizmin Mısır ekonomisinde kilit bir gelir kaynağı 
olmasına sebep olmuştur. Mısır günümüzde spor turizmi, safari turizmi ve çöl 
turizmi gibi pek çok turizm türüne ev sahipliği yapsa da turizm sektöründe 
yeri doldurulamayacak olan tür kültürel turizmdir.
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Mısır İşgücünün Sektörlere Göre Dağılımı

Mısır GSYİH’sının Sektörlere Göre Dağılımı
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Dünyadaki abidelerin üçte birinin Mısır topraklarında bulunduğu göz önüne 
alındığında kültür turizminin Mısır gelirlerini önemli ölçüde etkilediği görülür.

Mısır Arap Cumhuriyeti’ne 1996-2017 aralığında gelen turist sayılarının değişimi

2000’li yıllarla beraber yükseliş trendine giren Mısır turizmi, 2011’de 
gerçekleşen 25 Ocak gösterileri ile bir sarsıntı yaşadı ve düşüşe geçti. Darbe 
yönetiminin meşruiyet problemi, güvenlikte yaşanabilecek olası sorunlar 
ve iç karışıklıklar turizmle birlikte yabancı yatırımın da ülkeden elini eteğini 
çekmesine sebep oldu. Grafikte de görüldüğü üzere 2010 yılında 14 milyon 
olan turist ziyareti keskin bir düşüşle 9 milyona düşmüş, iniş çıkışlar yaşayan 
sektör ancak 5 yıl sonra toparlanmaya başlayabilmiştir. 

Hâlihazırda turizmin Mısır GSYİH’sindeki payı %11,3, mal dışı ihracat 
toplamındaki payı %40 ve döviz gelirlerindeki payı %19,3’tür. 

4) Enerji
Enerji gelirleri, pek çok Arap ülkesi gibi Mısır ekonomisinde önemli bir yer 
tutar. Ülkeye en çok döviz girdisi sağlayan sektör; petrol ve doğal gaz başta 
olmak üzere hidroelektrik enerjisi ile Güneş ve rüzgâr enerjisi gibi alanlarda 
faaliyet göstermektedir. 

Mısır’ın Nil Nehri’ne sahip olması hasebiyle hidroelektrik enerji potansiyeli 
yüksektir. Nil Nehri üzerinde bulunan Asvan Barajı başta olmak üzere üç ana 
baraj, Mısırlılara ulaştırılan elektriğe katkı sağlamaktadır. 

Çölde bulunması ve yılda en çok güneş ışığı alan ülkelerden biri olması 
sayesinde Mısır’da güneş enerjisi çok fayda sağlayabilecek bir enerji kaynağı 
olmasına rağmen ülkede üretilen elektrikteki payı sadece %1’dir. Yine de 
Bengan Güneş Parkı’nın inşa edilmesi bu alanda olumlu bir gelişmedir.

5) Petrol

Mısır’da yapılan petrol üretimi 7 bölgede gerçekleştirilir. Batı Çölü ve Süveyş 
Körfezi üretimde aslan payına sahipken kalan miktarın çoğu Doğu Çölü’nden 
ve Sina Yarımadası’ndan gelir. Ek olarak Akdeniz, Nil Deltası ve Yukarı Mısır’da 
birlikte toplam yıllık üretimin %2’sini aşmayan bir miktar petrol üretimi yapılır.

1910’da çıkarılan ilk ham petrolden sonra Mısır, geçen bir asırdan fazla süre 
zarfında petrol alanında gelişimini sürdürmüştür. Günümüzde Mısır, Afrika’da 
OPEC (Petrol İhracat Eden Ülkeler Teşkilatı) üyesi olmayan en büyük ham petrol 
üreticisi ve OAPEC (Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Teşkilatı) üyesidir.

6) Doğalgaz

Mısır doğal gaz üretimi grafikte gösterilen 6 bölgede yapılır. Batı Çölü petrolde 
olduğu gibi doğal gazda da oldukça zengindir. Akdeniz bölgesinin Mısır doğal 
gaz üretiminin %60’ından fazlasını kapsaması hiç şüphesiz Zohr bölgesi 
sayesindedir. Kalan bölgelerde yapılan üretim ise toplam üretimin kalan 
%15’ini oluşturur.
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Toplam Doğalgaz Üretimi

Toplam Ham Petrol Üretimi
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Mısır’da doğal gaz araştırmaları 60’larda başladı. Ardı ardınca keşfedilen 
doğal gaz yatakları sayesinde büyük gelirler elde edildi. 2014’te iktidar 
olan Sisi hükumeti de ekonomik dar boğazdan çıkabilmek için doğal gaz 
araştırmalarını yoğunlaştırdı ve Akdeniz’de Zohr Bölgesi keşfedildi.

2020’ye girerken uluslararası medyada çıkan “Mısır’ın İsrail’den doğal gaz 
ithaline başlayacağı” yönündeki söylemler iki ülke yetkilileri tarafından da 
doğrulanmış durumda.

29 Ocak’ta Mısır Enerji Bakanlığı’nca yapılan açıklamada İsrail’in Mısır’a gaz 
ithaline başladığı kaydedildi. İsrail’in Mısır’la imzaladığı anlaşmaya göre İsrail, 
Akdeniz’deki kıta sahanlığında bulunan Leviathan ve Tamar rezervlerinden 85 
milyar metre küp doğal gazı gelecek 15 yıl zarfında Mısır’a ihraç edecek. 

Açıklamada İsrail’den gelecek doğal gazın Mısır’da LPG haline dönüştürülerek 
Avrupa’ya ihraç edileceği de belirtildi. 

DIŞ TİCARET

*milyon dolar

Mısır ekonomisinin verdiği dış ticaret açığı her yıl artış göstermektedir. 
2016 yılında -35.545 milyon dolar olan dış ticaret açığı, 2018’de -51.608’e 
yükselmiştir. 

Mısır’ın en çok ihraç ettiği ürünler başta petrol ve doğal gaz olmak üzere 
mineral yakıtlar, plastik ürünler, elektrikli makineler, değerli taşlar ve 
meyvedir. En büyük ihracat ortakları ise sırasıyla İtalya, Türkiye, BAE, ABD ve 
Suudi Arabistan’dır.

TARİHİ
Tarihin ilk dönemlerinden bu yana Nil’in varlığı, Sahra gibi neredeyse ölü bir 
coğrafyaya hayat veren tek unsur olmuş ve Mısır Medeniyeti gibi devasa ve 
özgün bir medeniyetin gelişimine zemin hazırlamıştır.

Mısır medeniyetinin geçmişi MÖ 3000’lere kadar gitmektedir. Eski Mısırlılar, 
Bizanslılar ve Osmanlılar Mısır bölgesine hâkim olan topluluklardandır.

1700’lü yılların sonlarında Napolyon işgaline uğrayan Mısır, Osmanlı-İngiliz 
işbirliğiyle işgalden kurtarıldıysa da İngiliz etkisinden çıkamadı. Siyasi 
karışıklıklarla geçen yıllardan sonra 1882’de İngiliz işgali başladı ve Mısır 
Osmanlı’dan fiilen koparıldı.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra da resmen İngiltere idaresi altına giren 
Mısır, 1922’de İngiliz lehine pek çok şartlar altında sözde bir bağımsızlık aldı. 
Halkın İngiliz nefreti gibi nedenlerden ötürü karışıklık içerisinde geçen yıllar 
İngilizlerin önce belirli noktalara kadar, daha sonra da tamamen Mısır’dan 
çıkarılmasını getirse de İngiliz etkisi varlığını sürdürdü.

İkinci Dünya Savaşı’nda tarafsız bir tutum izleyen Mısır, tarafsızlığına rağmen 
ekonomik sıkıntıya girdi. Dışa açılmaya başlayan Mısır, 1945’te Arap Birliği’ni 
kurdu. Bu sırada İngilizlerle olan Sudan işgali ve askerlerin tahliye edilmesi 
hakkında görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması ülkede kanlı olaylara 
sebep oldu. 

Mısır’da Kahire ve İskenderiye’den çıkarılan İngilizler Filistin mandasını 
kaldırdı ve 1948’de İsrail devleti kuruldu. Arap Birliği hemen İsrail’e savaş açtı 
fakat İsrail’in kuruluşu engellenemedi.

Gittikçe artan sıkıntılar 1952’de Mısır’ın asıl bağımsızlığını bir darbeyle 
kazanmasına sebep oldu. İhtilal Konseyi’nde demokratik parlamenter sistem 
taraflıları bertaraf edilince rakipsiz kalan İhtilal Konseyi başkanı Cemal 
Abdünnasır 1956’da Mısır Cumhurbaşkanı seçildi. 

Aynı yıl Mısır Süveyş Kanalı’nı devletleştirme kararı alınca İsrail Sina 
Yarımadası’nı işgal etti. Bunun üzerine Süveyş Kanalı kapatıldı ve İngiltere ile 
Fransa’nın da katıldığı bir savaş gerçekleşti. ABD ve SSCB eliyle durdurulan 
savaşta Mısır ağır bir hasar gördüğü gibi Sina Yarımadası’nı da kaybetti.

MISIR Petrol ve Doğalgaz Verileri

Petrol Doğalgaz

Toplam Üretim 609,4 milyon 
varil (2019)

2,4 trilyon
fit küp 

Küresel Üretimdeki Payı %0,7 %0,5

Kanıtlanmış Rezervler 3,3 
milyar varil

2,1 trilyon
metre küp

Küresel Kanıtlanmış
Rezervlerdeki Pay

%0,2 %1,1

İthalat 28.4milyon ton 51,56 milyar
fit küp

İhracat 4 Milyon Ton 172,8 milyar
fit küp

Yıllar İhracat İthalat Hacim Denge

2016 22.507 58.052 80.560 -35.545

2017 25.943 66.338 92.281 -40.395

2018 29.383 80.992 110.380 -51.608

En Çok İthal Edilen 5 Ürün
(milyon dolar)

Ürün 2017 2018

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
ürünleri

11.523,151 14.099,286

Elektrikli makineler ve parçaları 4.812,802 6.744,462

Makineler, mekanik teçhizat,
nükleer reaktörler vb. ve parçaları

5.717,289 6.456,565

Demir yolu haricinde taşıtlar ve 
parçaları

3.139,557 4.777,930

Tahıllar 4.407,886 4.555,246
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Arap milliyetçiliği politikasıyla 1958’de Mısır ve Suriye birleşti ve Birleşik Arap 
Cumhuriyeti kuruldu. Uzun ömürlü olmayan bu cumhuriyet 1961’de Suriye’de 
Baas Partisi etrafında toplanan bir grubun darbesiyle yıkıldı fakat Mısır bu ismi 
kullanmaya devam etti.

1967’de Mısır, Irak ve Ürdün’ün askeri ittifak anlaşması imzalaması, yalnızca 5 
gün sonra Mısır’ın İsrail kuvvetlerince beklenmedik bir saldırıya uğramasına 
sebebiyet verdi ve “Altı Gün Savaşları” adı verilen savaşta askeri ittifak büyük 
bir hezimete uğradı. 

Bu hezimet Abdünnasır’ın itibarını oldukça zedeledi. 1970’de ölen 
Abdünnasır’ın yerini Enver Sedat aldı. Sedat Abdünnasır’ın bazı politikalarını 
devam ettirmekle birlikte yeni reformlara imza attı ve ülke Sovyet ekseninden 
ayrıldı. 

Enver Sedat’ın kaybedilen toprakları geri almak amacıyla 1973’te İsrail’e 
açtığı savaştan galibiyetle ayrılması ona itibar kazandırdı. Devamında Nisan 
1974’te açıklanan reform paketiyle siyasî ve ekonomik açılma adı altında 
demokratikleşme ve serbest piyasa ekonomisine geçiş programı ortaya 
kondu.

1977’de Enver Sedat’ın İsrail’e gitmesi büyük şaşkınlığa sebep oldu. İlerleyen 
zamanlarda Washington’da imzalanan Camp-David anlaşmasıyla Mısır 
İsrail’i tanıyan ilk Müslüman ülke oldu ve Filistinlilere İsrail’e karşı yardım 
etmeyeceğini bildirdi. 

Enver Sedat’a gelen iç ve dış tepkiler onun 1981’de bir suikastla öldürülmesine 
kadar vardı. Devlet Başkanlığı makamına oturan Hüsnü Mübarek onun 
politikalarını ana hatlarıyla sürdürdü ve barış antlaşması kapsamında Sina 
Yarımadası geri alındı. 

İktidarı uzun yıllar süren Hüsnü Mübarek’in makamı 2010 Aralık’ında başlayan 
Arap Baharı ayaklanmalarının Mısır’a sıçramasıyla sallanmaya başladı. 25 
Ocak 2011 tarihinde başta Tahrir Meydanı olmak üzere pek çok noktada halk 
sokaklara çıkıp rejimi protesto etti. Günler süren eylemin sonucunda Hüsnü 
Mübarek devrildi. Tüm yetkilerini orduya devrederek siyasi sahneden çekilen 
Mübarek, protestoları takip eden yıllarda yapılan tüm davalardan beraat 
etmişti. Son zamanlarda yoğun bakım altında tutulan Mübarek 25 Şubat 
2020’de Kahire’de bir askeri hastanede 91 yaşında öldü. 

23-24 Mayıs 2012 seçimlerinde Müslüman Kardeşler’den cumhurbaşkanı 
seçilen Muhammed Mursi, Mısır’ın ilk ve tek seçimlerle gelen 
cumhurbaşkanıdır. Zaman azlığından ve zemin uygunsuzluğundan kaynaklı 
bazı vaatlerini gerçekleştiremediği ve aslında Mısır derin devletinin asla 
desteklemediği bir isim olduğu için sadece bir sene sonra, 3 Temmuz 2013’te 
bir darbeyle Mursi devrilmiştir. Dönemin Genelkurmay Başkanı Abdulfettah 
El-Sisi liderliğinde yapılan darbe kanlı olmuş, pek çok Müslüman Kardeşler 
mensubu darbeyi müteakip aylarda öldürülmüştür.

Muhammed Mursi darbe tebliğini alırken
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26 Mayıs 2014 tarihinde Abdulfettah El-Sisi’nin karşısında sadece bir adayın 
olduğu bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Seçim günü resmi tatil edilmesine 
ve katılmayanlara 70 dolar para cezası verilmesine rağmen seçime katılım 
sadece %44,4 oldu. Seçimi, oyların %96,7’sini alan Sisi kazandı.

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Sisi’nin rakiplerinden Ahmed 
Konsova ve eski genelkurmay başkanlarından Sami Annan tutuklanmış, 
Ahmed Şefik ev hapsinde tutulmuş, Halid Ali ve Enver Sedat da baskılarla 
adaylıklarından vazgeçirilmiştir. Kalan aday Musa Mustafa Musa da bir Sisi 
destekçisi olduğundan seçimleri %98,08 ile Sisi almıştır. 

Darbenin ardından hapishaneye gönderilen Muhammed Mursi, 17 Haziran 
2019 günü duruşma esnasında baygınlık geçirdi. Kaldırıldığı hastaneden 
yapılan açıklamada Mursi’nin vefat ettiği belirtildi. Ölüm nedeni kalp krizi 
olarak açıklansa da bu açıklamanın ne derece doğru olduğu bir tartışma 
konusu olarak gündemde kalmaktadır.

MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEŞKİLATI
Arapça adı İhvan-ı Müslimin olan Müslüman Kardeşler teşkilatı 1928’de Hasan 
El-Benna tarafından kuruldu. “Çözüm İslam’da” sloganını kullanan teşkilatın 
maksadı Kur’an ve Sünnet’e dayalı bir Müslüman toplum kurmaktı.

Kısa sürede binlerce kişi Hasan El Benna ve Seyyid Kutub gibi liderlerin 
arkasında toplandı. Hareketin Mısır dışına taşıp Sudan, Suriye, Filistin, Lübnan 
ve Kuzey Afrika’ya yayılması ile üye sayısı oldukça arttı. Örgütün hükumet 
karşıtı pozisyonu ve protesto eylemleri Mısır ve diğer ülkelerde şimşekleri 
örgütün üstüne çekti. Mısır hükumeti 1948’de Müslüman Kardeşler’i feshetti. 
Aynı yıl suikasta kurban giden Mısır başbakanı Mustafa Nukraşi’nin ölümünün 
faturası Müslüman Kardeşler’e kesildi. Kısa süre sonra hareketin lideri Hasan 
El-Benna şehit edildi.

Müslüman Kardeşler faaliyetlerine bazen gizli bazen açıktan devam etti. Pek 
çok lideri idam edildi, hapse atıldı, işkenceye maruz kaldı. Siyasete de giren 
örgüt Özgürlük ve Adalet Partisi’ni kurdu. 2000 yılındaki seçimlerde mecliste 
17 sandalye sahibi olan parti, 2005 seçimlerinde de 88 sandalye kazandı. Bu 
beklenmedik başarı örgüt üyeleri üzerindeki baskıyı artırdı ve örgüt 2008 
seçimlerini boykot kararı aldı. 

2011 isyanları sonucu Müslüman Kardeşler’den Muhammed Mursi Mısır’ın 
seçilmiş ilk ve tek cumhurbaşkanı olarak makam koltuğuna oturdu. Bir yıl 
sonra darbeyle indirilen Muhammed Mursi hakkında idam kararı çıkarıldı. 

Darbeye büyük tepki gösteren Müslüman Kardeşler’in protesto gösterileri 
darbe rejimi tarafından kanlı bir şekilde bastırıldı. Çoğu hapse atıldı, 
işkenceden geçirildi. Hâlâ baskı altındaki örgüt kararlılıkla direnmektedir.
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FİLİSTİN MESELESİNDE MISIR
Mısır, bağımsızlığının ilk yıllarında Arap Birliği’ni kurmuş ve Arap milliyetçiliği 
politikası izlemiştir. Bu politika Mısır’ın Filistin meselesini ulusal bir mesele 
olarak ele almasına sebep olmuştur.

Gerek 1952 öncesinde Kral Faruk , gerekse de ihtilal sonrası Cemal Abdünnasır 
tarafından yapılan çalışmalar Filistin’i öncelik alan çalışmalardı. Cemal 
Abdünnasır’ın “Üç Hayır” olarak isimlendirilen “İsrail’le barışa hayır, İsrail’in 
tanınmasına hayır, İsrail’le ilişkilere hayır“ sloganı bunun göstergesidir. Bu 
karşıtlığın temeli dini olmaktan çok ırki olsa da Filistin meselesi için önem 
teşkil etmektedir. 

Enver Sedat dönemi ise çok daha karışıktır. İsrail’le 1967 öncesi sınırlara 
dönmek için savaş açan Sedat, kısa bir süre sonra İsrail’i ziyarete gitti. 
Washington’da imzalanan Camp-David Anlaşması uyarınca İsrail’i tanıyan 
Mısır, İsrail aleyhine Filistinlilere yardım etmeyeceğini kabul etti. Bu anlaşma 
sayesinde “İsrail’i tanıyan ilk Müslüman ülke” olan Mısır’ın Filistin’e desteği bu 
şekilde bitmiş oldu. 

Enver Sedat’tan sonra gelen Hüsnü Mübarek’in politikası da ondan çok farklı 
olmadı. Her iki lider de “bölgeyi yatıştırmak” odaklı bir politika izlemişlerdir. 
Filistin’i Mısır’a bağlayan tek geçiş noktası olan Refah Sınır Kapısı bazen 
kapatılıp bazen açılmış, Filistinlilere giden yardımların geçişine izin verilmiştir.
Hüsnü Mübarek’ten sonra iktidar olan Muhammed Mursi çatışmalara fiilen 
dâhil olmamakla beraber İsrail’in 2012 Gazze saldırısı sonrasında Filistin 
halkının yanında yer almıştır. İsrail büyükelçisini istişare için geri çağırmış ve 
Arap Birliği’nin toplanmasını talep etmiştir. 

Abdulfettah El Sisi dönemindeki Mısır-Filistin ilişkileri tekrar Enver Sedat-
Hüsnü Mübarek çizgisine dönmüş, üstelik daha da İsrail yanlısı bir hâl almıştır. 
Refah Sınır Kapısı BM yardımları için bile neredeyse hiç açılmamış, Hamas 
terör örgütü ilan edilmiş ve Mısır’a tehdit olarak kabul edilmiştir. Üstelik 
Trump’ın Filistin için dayattığı “Yüzyılın Anlaşması”, Mısır’ın taraftar olduğu 
bir anlaşmadır. Filistin’i yok edip yerine sözde bir devlet kuran anlaşma, Mısır 
tarafından “incelenmesi gereken” bir barış planı olarak ileri sürülmüştür. 

KAYNAKÇA
1) https://www.cia.gov/
2) https://insamer.com/
3) https://www.worldometers.info/
4)https://www.statista.com/
5)https://www.bbc.com/
6)http://www.electionguide.org/
7) https://foreignpolicy.com/
8) https://www.aljazeera.com/
9)https://www.britannica.com/
10)https://islamansiklopedisi.org.tr/
11) http://www.sis.gov.eg/
12)https://www.suezcanal.gov.eg/
13)https://www.worldatlas.com/
14)https://www.bp.com/
15)https://egyptoil-gas.com/
16) https://www.aa.com.tr/
17) https://www.egas.com.eg/
18)https://trademap.org/
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Filistin,  ümmetin kanayan yarası. Bu topraklarda tarih boyunca kan ve 
gözyaşı hiç durmadı. Kudüs’ün, Hz. Ömer (r.a.) tarafından miladi 638 tarihinde 
fethedilmesinden 1918 tarihine kadar bu kutsal bölge Müslümanların 
yönetiminde kalmıştır. Sadece I. Haçlı Seferi’nde Kudüs bir süre (80 küsur yıl) 
Hıristiyanların eline geçmiş fakat Selahattin Eyyübi tarafından 1187 tarihinde 
tekrar fethedilmiştir. Hz. Ömer (r.a.) devrinden sonra, Memluklular, Eyyubiler, 
Selçuklular ve son olarak da Osmanlılar tarafından barış ve huzur içinde idare 
edilen Kudüs, bugün Haçlıların himayesindeki Siyonistler tarafından zulüm ve 
gözyaşının eksik olmadığı bir bölge haline gelmiştir.400 yıl boyunca Osmanlı 
Devleti’nin hüküm sürdüğü Filistin, 1896 yılında Theodor Herzl öncülüğünde 
Siyonizm’in hedefi oldu. 1918 tarihinde Osmanlı Devleti’nin bu bölgede 
hâkimiyetini yitirmesinden sonra Haçlıların gayretleriyle burası Siyonistlere 
peşkeş çekilmiştir. İngiltere, Fransa ve Rusya arasında 1916 tarihinde 
imzalanan Sykes-Picot Anlaşması ve 1917’deki Balfour Deklarasyonu ile 
İngiltere’nin öncülüğünde bu bölgede Yahudi bir devletin kurulmasının zemini 
hazırlanmıştır. 25 Nisan 1920’de alınan Milletler Cemiyeti kararıyla, İngiltere’ye 
bölgenin manda idaresi için yetki verildi.

İngiltere mandası altındaki Filistin’e Siyonist proje kapsamında yüz binlerce 
Yahudi göç etti. Bu da Arap topluluklarda öfkeye, isyana yol açtı. 1947 yılına 
gelindiğinde ise Amerika Birleşik Devletleri’nin de desteğiyle Birleşmiş 
Milletler, Kasım 1947’de Filistin’in biri Yahudi öteki Arap olmak üzere iki devlet 

arasında paylaşılmasına karar verdi. Yahudiler bu kararı kabul ederken Araplar 
reddetti. Kudüs şehrine ise BM denetiminde milletlerarası bir bölge statüsü 
tanındı. Bu çözüm Arapları tatmin etmedi ve sonrasında İsrail-Filistin Savaşı 
başladı. 14 Mayıs 1948’de BM paylaşım planı uyarınca David Ben-Gurion 
tarafından İsrail Devleti’nin kuruluşu ilan edildi. 24 saat sonra Mısır, Ürdün, 
Suriye, Lübnan ve Irak orduları saldırıya geçerek İsrail topraklarına girdiler.  
1949 yılına kadar 700 binin üzerinde Filistinli mülteci durumuna düştü ve 13 
binden fazla Filistinli İsrail ordusu tarafından öldürüldü. İsrail devleti kurulduğu 
tarihten itibariyle Filistinli Müslümanlara karşı zorba ve her türlü baskıyı 
kullanarak topraklarını gasp etmekte ve giderek sınırlarını genişletmekte. 

ABD Başkanı Donald Trump İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile 28 Ocak 
2020 tarihinde kameralar karşısına geçerek tek taraflı olarak hazırlanan 
“Yüzyılın Anlaşması” planını açıkladı. Trump Kudüs’ün bölünmeden İsrail’in 
başkenti kalacağını söylerken “başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin olacak”

11

YÜZYILIN ANLAŞMASI
İSRAİL-FİLİSTİN İLİŞKİLERİ
Alican ULAJ



2020

ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın çevresindeki evanjelik 
kadronun hazırladığı ‘Yüzyılın Anlaşması’ planının satır başları şu şekilde 
oluştu:

1. Kudüs, İsrail’in bölünmez başkenti ilan ediliyor
2. Yahudi işgal birimleri meşrulaştırılıyor
3. Filistinli mültecilere geri dönüş hakkı verilmiyor
4. İsrail’in, deniz sınırları üzerinde egemenliği tanınıyor.

“Yüzyılın Anlaşması” Trump iktidara geldiğinden beri lafını ettiği ve hazırlığı 
üç yıldır devam eden bir durum. Trump önce damadı Jared Kushner’i kıdemli 
danışmanı yaparak İsrail-Filistin sorununu çözmekle görevlendirmiştir. Yanına 
da eski avukatı Jason Greenblatt’ı müzakereci olarak atamıştır. Son olarak da 
boş olan ABD’nin Tel Aviv büyükelçiliği görevine muhafazakâr bir Yahudi olan 
David Freedman’ı atayarak sözde barış sürecini hepsi Yahudi olan bir ekibe 
teslim etmiştir. Trump’ın sözde barış planının, Siyonist İsrailli milliyetçilerle 
kendi Yahudi ve evanjelik bağışçılarının isteklerini yansıttığı gayet açık 
bir şekilde ortadadır. Trump’ın yaptığı bir diğer hadsizlik ise 06 Aralık 2017 
tarihinde Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacağını açıklamasıdır. Aslında 
ABD 1995’te çıkarılan kanunla Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmiş 
ancak o tarihten itibaren güvenlik gerekçesiyle bütün başkanlar bu kararın 
uygulanmasını ertelemiştir. Trump da benzer şekilde koltuğa oturmasını 
müteakip ilk altı aylık uzatmayı imzalamış ancak durumu değerlendireceği 
notunu düşmüştür. Bu sürenin dolması üzerine yeni erteleme kararını 
imzalamayarak artık ABD’nin Kudüs’ü resmen İsrail’in başkenti olarak 
kabul ettiğini açıklamıştır. ABD yönetimi önce Kudüs’ün tamamını Siyonist 
İsrail rejiminin başkenti olarak tanıdığını ilan etmiş sonrasında da İsrail 
işgali altındaki Golan Tepeleri’nin İsrail’e ait olduğuna dair bir deklarasyon 
yayınlamıştı. 

Yüzyılın planı ile İsrail projesinin bağlantısı var. Amaçları, İsrail’in etrafında 
düzenli orduya sahip olan bir ülke bırakmamak. Arap Baharı’nın ardından, 
İsrail’in etrafından İsrail’i tehdit edecek hiçbir güç bulundurmayarak, İsrail 
daha güçlü hale getirildi. İslam dünyasının bir parçalanmışlığı var. Filistin 
güvende değilse, İslam coğrafyası ve Türkiye de güvende olmaz. Sözde 
anlaşma, Kudüs’ün tamamını İsrail’e bırakıyor. Filistin’de, her şeyi İsrail’in 
kontrol ve denetimine veriyor.  Sözde barış planı kapsamında Kudüs’ün 
İsrail’in bölünmez başkenti olarak kabul edeceğini ifade eden Trump, planın 
bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için son şans olduğunu iddia etmişti. 
Netanyahu ise planı İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım şeklinde 

nitelendirmişti. Filistinlileri imha planı olarak nitelendirilen sözde ‘barış planı’ 
80 sayfadan oluşmakta. Başlıca yer alan maddeler;

1. Kudüs İsrail’in taksim olunmamış başkenti olarak kalacak. Eski Şehir 
dâhil İsrail’in egemenliğinde olacak. Filistin ise Doğu Kudüs’te bir 
başkente sahip olacak. Amerika burada elçilik açacak. Doğu Kudüs’ün 
güneyindeki Şufat kasabası Filistin’in başkenti olarak gösterilir. Filistin’e 
bırakılan topraklar tam olarak bir bütün arz etmemekte.

2. Kudüs’te belediye İsrail hükümetine bağlı olacak ve Filistinliler vergilerini 
bu belediyeye ödeyecekler. Sadece eğitim hizmetini Filistin devleti kendi 
karşılayacak.

3. Batı Şeria’da yer alan Yahudi yerleşim birimleri dışındaki topraklar ile 
Gazze şeridinde ‘’Yeni Filistin’’ adlı bir Filistin devleti kurulacak. Bu plan 
“iki devletli çözüm” ihtimalini ortadan kaldırıyor.  Filistinlilere “devlet” 
diye tünel ve köprülerle birleştirilmiş çok parçalı yerel yönetim öneriyor.

4. Yeni kurulacak Filistin devletinin bütün maliyetleri ise Körfez ülkelerinin 
üzerine kalmış. Filistin devleti için 5 yıllık süre içinde 50 milyar dolarlık 
bir fon oluşacak. Fonun %30’nu ABD ve AB tarafından karşılanırken 
%70’i Körfez ülkeleri tarafından karşılanacak.

5. Planda yer alan yardım fonu 10 yıl içinde 1 milyon Filistinliye iş yaratacak. 
Filistin’in Gayri Safi Yurt İçi Hâsılasını (GSYH) 2-3 katına çıkaracak.

6. Sözde barış planının ekonomi paketi Filistinlilerin lehine gibi gözükse de 
siyasi ayağının Filistin toprakları üzerindeki İsrail işgalini pekiştirecek 
maddeler içerir.

7. Bu plan İsrail’in Batı Şeria’daki bütün Yahudi yerleşimleri ilhak etmesine 
onay veriyor.

8. Ürdün Vadisi’nin güvenlik kontrolü tamamen İsrail’de olacak.
9. Filistin devletinin ordusu ve ağır silahları olmayacak, sadece hafif 

silahlarla donatılmış polis gücü bulunacaktır. İsrail ordusu Filistin’in 
korunması görevini üstlenecek ve bunun karşılığında da İsrail’e ödeme 
yapılacaktır.

10. Hava sahası ve sınır kontrolü İsrail’de olacak.
11. 1948’den bu yana yerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin 

geri dönüş hakkına değinmiyor. Sadece çok az bir kısmının geri 
dönüşüne izin verilecek. Mültecilere tazminat verilmeyecek.

12. Filistin’e yapılacak yardımları İsrail denetleyecek.
13. Anlaşmanın kabul edilmesi durumunda Hamas silah bırakacak, Gazze 

ablukası kaldırılacak ve Filistinli tutuklular serbest bırakılacak. Hamas 
silahları bırakması karşılığında üyelerine maaş bağlanacak.

14. Plan İsrail tarafından kabul edilip Filistinliler tarafından reddedilirse, İsrail 
ABD’nin de desteğiyle işgal edilen bölgeleri tek taraflı ilhak edecek.

15. Bu anlaşmayı 48 ülke destekliyor durumunda.

İsrail, Yüzyılın Dayatması planı kapsamında hedeflediği bir başka konu 
ise Hayfa’dan Dubai’ye uzanacak demiryolu ile Ürdün üzerinden Körfez’e 
bağlanmak. Demiryolunun geçeceği birçok ülke ile İsrail’in diplomatik 
ilişkisi bulunmuyor. Bu yüzden İsrail ile Arap ülkeleri arasında son dönemde 
görüşmeler hiç olmadığı kadar arttı ve normalleşme sürecine girildi. Bütün 
bunları sağlayacak olan en büyük adımın da İsrail ile kurulacak kukla bir 
Filistin sözde “devleti” arasında yapılacak olan ve direnişi bitirmesi planlanan 
anlaşma/dayatma olduğu belirtiliyor. Beklendiği gibi “Ortadoğu Barış planı” 
diye sunulan metin, aşırı derecede İsrail yanlısı. Ne anlaşma ile ne de barış ile 
bir alakası var. Müzakere olmaksızın Filistinlilere dayatılan bir ilhak planı. Planı 
kabul etmelerinin karşılığında Filistinlilere vaat edilen tek şey ise konjonktürel 
ekonomik rahatlama. Başka bir deyişle Filistinlilere geçici bir ekonomik refah
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karşılığında ABD, İsrail, BAE, Mısır ve Suudi tarafından sadece bir devlete 
sahip olma amacından değil, iradelerinden ve politik varoluş sebeplerinden 
de vazgeçmeleri için bir dayatma yapılmış oldu.  Ve bunu bir lütuf ve son bir 
fırsat olarak sunmaktalar. 50 milyar dolar yardım ve sözde “bir devlet” vaadi 
ile İsrail yayılmacılığını meşrulaştırmaya çalışıyor. 

Filistinlileri yok sayan, sadece İsrail’in çıkarlarını gözeten ve Kudüs’ü gasp 
eden böyle bir planın hayata geçirilmesi mümkün değil. Hiçbir kabul edilebilir 
tarafı olmayan bu anlaşmaya Filistin tarafı ve birçok devlet karşı çıkmıştır. 
Filistinlilerin tamamının bu tasfiye planını reddettiğini, Türkiye ve İran gibi 
önemli bölgesel aktörlerin yanı sıra Lübnan ve Cezayir gibi bazı Arap ülkelerinin 
de karşı çıktığını, Rusya gibi aktörlerin ise karşılıklı diyalog çağrısı yaptığını 
belirtti. Bu dayatmaya yönelik Kremlin’den gelen ilk açıklama, “İnceliyoruz” 
oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir telefon 
görüşmesi gerçekleştirerek mevkidaşına desteklerini bildirdi. Erdoğan’nın bir 
başka açıklamasında ; ‘’Yüzyılın Anlaşması diyorlar, ne anlaşması ya. Bu bir 
işgal projesidir.  Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir’’dedi. 

New York Times’ ta kaleme alınan makalede, Trump’ın sözde barış planı için 
“ciddiye alınması en zor plan” ifadeleri kullanıldı. ‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak 
lanse edilen plan, başı belada olan iki politikacının yeniden seçilmek için, 
Netanyahu Mart başında ve Trump Kasım’da, kendi sağcı tabanını memnun 
etmeye çalışan gündem değiştirmeye yönelik alaycı bir girişimi olarak 
değerlendirildi. 

Filistin’in çağrısıyla Mısır’ın başkenti Kahire’de Dışişleri bakanları düzeyinde 
olağanüstü toplanan Arap Birliğinin kapanış bildirisinde,”Arap Birliği bu plana 
tamamen karşıdır ve bu planı hiç bir şekilde dikkate almayacaktır.” ifadesine 
yer verildi. 2002’de Lübnan’da kabul edilen Arap Barış Girişimi’nin, Filistin-
İsrail barışına çözüm olarak kabul edebilecek tek girişim olduğu vurgusu 
yapıldı. Mahmud Abbas, Mısır’ın başkenti Kahire’deki Arap Birliği toplantısında 
yaptığı konuşmada, “Trump’ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Tarihe 
Kudüs’ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim” ifadesini kullandı. 
ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ve Filistin krizini çözmeyi hedeflediği 
‘Yüzyılın Planı’na sert tepki gösteren Filistin cephesi İsrail ile imzalanan Oslo 
Anlaşmaları’nı feshetti. Hamas’ın sözcüsü Basem Naim  Beyaz Saray’ın 
“Yüzyılın Anlaşması” olarak tanımladığı tek taraflı Ortadoğu planını Filistin 
yönetimi reddetti. Gazze Şeridi’ndeki Hamas yönetimi ise planı “saçmalık” 

olarak yorumlamıştı. Mescid-i Aksa’da Cuma hutbesinde Kudüs ve Filistin’e 
sahip çıkın çağrısı yapıldı. Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed 
Hüseyin, Trump’ın “Yüzyılın Anlaşması” olarak nitelediği sözde barış planıyla 
Filistin davasını tasfiye etmeyi hedeflediğini belirtti. “Bugün Kudüs’ü hedef 
alanlar yarın sizi hedef alacaklar.  Arap ve İslâm dünyasına Kudüs ve Filistin’e 
sahip çıkma çağrısı yapan Şeyh Hüseyin, Filistin halkı ve Filistinli taraflara 
da birlik olmanın öneminden söz etti. Dünya Müslüman Âlimler Birliği, ABD 
Başkanı Donald Trump’ın “Yüzyılın Anlaşması” olarak adlandırdığı sözde 
barış planının sonunun tarihin çöplüğü olacağını vurguladı. Hamas’ın Siyasi 
Büro Şefi ve Filistin eski Başbakanı İsmail Haniye ise, ABD’nin Siyonist İsrail’e 
birlikte açıkladığı ‘Yüzyılın Anlaşması’ toplantısına katılan Arap ülkelerine 
tepki gösterdi. BAE, Umman ve Bahreyn’den Katar, Suudi Arabistan ve Mısır’a 
kadar pek çok Arap devletinin plana çeşitli biçimlerde destek vermiş olması 
Müslüman kamuoyunu bir nevi üzmüştür.

Bununla birlikte bu süreçte hem Trump yönetiminin hem de İsrail’in elini 
en fazla güçlendiren şey, bu Arap devletlerinin plana çeşitli biçimlerde 
destek vermiş olmasıdır. Özellikle Körfez rejimleri, Filistinlilerin tarihsel 
haklarını tasfiye eden ve işgali genişleten bu planın “rüşvet” boyutunu, yani 
Filistinlilere belli bir miktar para karşılığında planı kabul ettirmeye çalışma 
misyonunu üstlenmiş durumdalar. Son dönemde İsrail, ABD’yi arkasına alarak 
bölgedeki Sünni Arap devletleriyle yakınlaşma sürecine girmiş olduğundan 
bahse konu ülkelerin Filistinlilere vermesi muhtemel destek kesilmiş hatta 
bu ülkeler söz konusu anlaşmanın kabul edilmesi için Filistinlilere baskı 
yapmaya başlamıştır. Eğer Müslümanlar kendilerine çekidüzen verip, birliği 
sağlayıp doğru adımları atmaya başlamazlarsa, Yüzyılın Anlaşması diye 
ambalajladıkları tek taraflı planı zorla hayata geçirip Kudüs’ten ve bütün 
Filistin topraklarından Filistinlilerin ve bütün Müslümanların izlerini silebilirler.

Ömrünü ‘Büyük Türkiye’’ idealine ve Kudüs davasına adamış Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan, Filistin’deki zulme dair bir konuşmasında “Laf yetmez! 
Hareket, aksiyon ve çözüm gerekir” ifadelerini kullanmıştı. Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan, “Bu meyanda ilk iş D 8’lerin, D 60’ların ve D 160’ların yani bütün 
ezilenlerin Türkiye tarafından harekete geçirilmesi ve yapılan katliamların 
kökünden çözüme bağlanması için gereken aksiyon planını hazırlaması 
ve uygulamaya konması gereklidir” demişti. Amerika, İsrail’i çok seviyorsa 
onlara Amerika’da bir eyalet versin. Biz kimseye düşman değiliz. Beni İsrail 
ırkına mensup olanlar dâhil Allah’ın bütün kullarının insan haklarını teminat 
altına almayı hedef almışızdır.
Asla unutulmamalıdır ki Kudüs, Filistin davası değil, kıble davasıdır.
Bu ümmetin cihad kalbi kıyamete kadar Kudüs’ün eteklerinde atacaktır.
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Dünya genelinde gün geçtikçe büyüme gösteren radikal milliyetçi (faşist) 
uygulamalar, son yıllarda kendisini en çok da İslam karşıtlığı üzerine bina 
ediyor.
 
İdeolojik olarak resmi düzeyde İtalya ve Almanya tecrübelerinden sonra 
meşruiyet zeminini kaybetmiş gibi görünmesine rağmen, 1948’den itibaren 
Siyonizm’in laboratuvarlarında adeta fiilen özenle büyütülen ve geliştirilen 
faşist uygulamalar,  günümüzde Doğu’dan Batı’ya farklı coğrafyalarda can 
yakmaya devam ediyor. 

Çin’in yıllardır Uygur bölgesindeki Müslümanlara yönelik tavrından tutun da 
ABD’de Trump’ın görev koltuğuna oturur oturmaz aldığı “ABD’ye Müslüman 
girişini kısıtlayan” kararına kadar birçok uygulamaya şahit olduk. Fakat son 
günlerde üzerinde çok durulmayan fakat bölgede yaşayan Müslümanların 
hayatını ciddi boyutlarda etkileyen bir başka önemli mesele daha var: 
Hindistan’da Modi hükümetinin çıkardığı “yeni vatandaşlık yasası”!

10 Ocak itibariyle uygulamaya giren yeni vatandaşlık yasasına göre 
Hindistan’daki mültecilere şu iki şartla vatandaşlık veriliyor: 

1. Kayıt altındaki bilgilere göre sığınmacının ülkeye giriş tarihinin üzerinden 
en az altı yıl geçmiş olmalı;

2. Sığınmacı Afganistan, Pakistan ya da Bangladeş’ten geldiğini 
kanıtlamanın yanı sıra şu altı dinden birinin mensubu olmak zorunda: 
Hindu, Sih, Budist, Caynist, Parsi ya da Hristiyan.

Her ne kadar Hindistan’ın ilk bakışta “mültecilere sığınak ve çatı olma; hatta 
onlara yurt ve vatan olma çabası olarak algılanacak bu hamlesi, Hindistan’ın 
dini popülasyonuna bakıldığında [2011 verilerine göre Hinduizm (%79.80), 
İslam (%14.2), Hristiyanlık (%2.3), Sihizm (%1.7), Budizm (%0.7), Jainizm 
(%0.4), diğer dinler (%0.7), dini açıklanmayanlar (%0.2)] söz konusu yeni 
vatandaşlık yasasında Müslümanlara yönelik ciddi bir ayrımcılığın olduğu 
dikkat çekiyor. Hatta bu yasanın İslamofobik faşist bir anlayışın yansıması 
olduğu görülüyor. 

Yabancılara yönelik 64 yıllık -eski- vatandaşlık yasasının bütünüyle değişimi 
manasına gelen bu uygulamadan önce, yabancı birinin vatandaşlık alması için 
dinine ve kimliğine bakılmaksızın ülkeye resmi yollardan giriş yapmış olması 
ve devletten en az on bir yıl oturma izni almış olması gerekiyordu. Fakat 
bu değişimle birlikte söz konusu üç ülkeden gelen ve bahsi geçen altı dine 
mensup olan kişilere oturum izni olmaksızın yalnızca mülteci ofislerindeki 
kayıtları dikkate alınarak vatandaşlık verilecek. Kendi içinde yoruma açık 
bir biçimde “masumiyet derecesi” yüksek olarak değerlendirilebilecek olan 
bu yasanın Hindistan’daki ve bölgedeki Müslümanlar açısından tehlikeli 
boyutları var. 

HİNDİSTAN
KENDİ EVİNDE MÜLTECİ OLAN
MÜSLÜMANLARIN ÜLKESİ
Enes Berat GÜRLER
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Bölge ülkelerindeki azınlıklara yönelik pozitif ayrımcılık kapsamında 
yürürlüğe sokulduğu şeklinde savunuları yapılan yeni vatandaşlık yasasının, 
Hindistan’ın doğu kanadındaki Myanmar’da yaşayan Müslüman azınlığı ve 
bunların çektikleri sıkıntıları görmezden geldiği anlaşılıyor ve azınlık hakları 
başlığı altında yapılan her türlü savunu tutarsız kalıyor. 

Bölge ülkelerindeki azınlıklara yönelik ayrımcılığın yanı sıra Hindistan’daki eşit 
yurttaşlık algısına büyük bir darbe niteliği taşıyan bu yasa, “Ulusal Vatandaşlık 
Sicili” adı altındaki uygulama ile birlikte gerçek bir hak kıyımı sürecine 
evriliyor. 

Öyle ki “Ulusal Vatandaşlık Sicil” uygulaması, Hindistan’da kimlik sorgusu 
yetkisi olan sıradan bir polis memuruna bir kimseyi vatandaşlık listesinden 
çıkarma yapma yetkisi veriyor. Şöyle ki vatandaşlık kaydı sorulan 
Hindistanlılar ise farklı merkezlerdeki kayıtlara dayalı birkaç belgeyi “tutarlı 
bir biçimde” ibraz etmedikleri takdirde vatandaşlıktan çıkarılıyorlar. 

Sistem olarak kayıt tutmaya 2003 yılında başlanan ve tüm vatandaşların o 
tarihten itibaren vatandaşlık kaydını yenilemesi prosedürünü içeren “Ulusal 
Vatandaşlık Sicil” uygulaması, ülkenin kuzey doğusundaki Assam eyaletinde 5 
senedir uygulanmakta. Assam eyaletinin en önemli özelliği ise Hindistan’daki 
Müslüman nüfusun (Keşmir’i işgal altında olmasından ötürü hariç tutuyoruz) 
en yoğun bölge olması. 33 milyon nüfuslu eyaletin 10 milyonu Müslüman. 

Assam’daki sicil yenileme sürecinin ardından Ağustos 2019’da ilan edilen 
vatandaşlık listesinde yaklaşık iki milyon kişi liste dışı kaldı. Yıllardır Hindistan 
vatandaşı olarak yaşayan insanlar bir anda mülteci konumuna düştüler 
ve sınır dışı edilme tehlikesi ile karşı karşıyalar. İşte tam bu noktada yeni 
vatandaşlık yasası ile liste dışı kalmış olanlar Müslüman değillerse onlara 
yeniden vatandaşlık verilmesinin önü açılmışken Müslümanlar için tam aksi 
bir durum söz konusu. Bu insanlar için bir devletsizleşme* sorunu söz konusu.
Mülteci statüsüne alınan vatandaşlar için Assam’da kurulan toplama kampları, 
bu insanların akıbetleri için endişelenmeyi haklı kılıyor. Hali hazırda yaklaşık 
1000 kişinin tutulduğu bu kampların, ülke genelinde yaygınlaştırılmak üzere 
inşasına devam ediliyor.

BM 2018 verilerine göre dünya genelinde 12 milyon devletsiz insan bulunuyor. 
Hindistan’ın yürürlüğe sokacağı bu uygulama ile birlikte Assam vilayetindeki 
oranlar esas alınarak Hindistan geneli için tahmin yürütüldüğünde 2021 
yılı itibariyle tamamı Müslüman 12 milyon kişinin daha devletsiz statüsüne 
ekleneceği söylenebilir. 

Vatandaşlık sicili oluşturulurken bölge halkından Bangladeş’in bağımsızlık 
tarihi olan 1971 öncesinden beri Hindistan’da mukim olduklarını kanıtlamaları 
isteniyor. Ve kanıt içeriği oluşturması beklenen belgelerde özellikle Müslüman 
ismine sahip kimseler için telaffuz hatalarına dahi tolerans gösterilmiyor.
Belgelerin “tutarsızlığı” bahane edilerek bu kişiler liste dışı bırakılabiliyor. Bu 
durum tamamen taramayı yapan polis memurunun insafına bırakılmış. 

Bu yönüyle Adeta Ortaçağ’daki cadı avı gibi Hindistan’da Müslüman avını 
meşrulaştıran bu uygulama, dünya genelinde cılız bir tepki ile karşılanmış 
olsa da asıl mücadeleyi Hindistanlılar veriyor. 

Kanun teklifinin meclisten geçtiği Aralık ayı başından beri Müslümanların 
başlattığı protesto gösterilerine Hinduların bir kısmı dahil olmak üzere çok 

farklı kesimlerden destek sağlanıyor. Hindistan polisin göstericilere yönelik 
orantısız güç kullanması nedeniyle hayatını kaybeden en az 25 kişi arasında 
küçük çocuklar da bulunuyor. 

Protesto gösterilerinin bir şiddet sarmalına dönüşmesini istemediklerini 
kanıtlamak isteyen protestocular Ocak ayı sonunda yaptıkları bir eylemle 
büyük ses getirdiler. Söz konusu ayrımcı yasayı protesto etmek için 
Hindistan’ın farklı kesimlerinden 7 milyon kişi el ele vererek 620 km’lik bir 
insan zinciri oluşturuldu.

Yayılan protesto dalgasının bir neticesi olarak bazı eyaletlerde uygulanmaya 
başlanacağı ilan edilen “Ulusal Vatandaşlık Sicili” uygulamasının ertelendiği 
ifade edildi. Bu ertelemenin ne kadar süreceği tam olarak bilinmese de 
uluslararası bir gündem oluşmadığı takdirde Hindistan’da yaşayan yaklaşık 12 
milyon insanın mağdur olacağı ortada. Kendi ülkelerinde mülteci konumuna 
sokulmak istenen bu insanları karanlık bir gelecek bekliyor. 

Hindistan yönetiminin Müslümanlara yönelik bu ayrımcı tutumunu 
katılaştırarak iki şeyi hedeflediği söylenebilir. Müslüman nüfusun artış 
oranındaki hız karşısında uzun vadede Müslümanların siyasi arenada 
söz sahibi olmasını engellemek. İkincisi ise başbakan Narendra Modi’nin 
siyasetini bir kutuplaşma senaryosu üzerine bina etmiş olması ve Hindu-
Müslüman kutuplaşmasının iç politikada elverişli bir enstrüman olması 
dolayısıyla Müslüman azınlık üzerine bir düşman algısı yaratmak.

1971’de Doğu Pakistan’ın Bangladeş olarak bağımsızlığını ilan etmesiyle 
yaşanan insan göçünün elli sene sonra Hindistan açısından kendi 
vatandaşlarını da hedef alan bir mülteci sorununa dönüşmesi, geçmişte 
fiilen böl-parçala-yönet politikası ile İngiliz sömürgesi olarak yaşamış bir 
bölgede aradan onlarca yıl geçmiş olmasına rağmen düşmanlıkların nasıl 
körüklenebileceğinin en somut işareti olarak yorumlanabilir. 

*Devletsizleşme sorunu mülteci/sığınmacı olmanın ötesinde hiçbir devlette 
hak kaydı bulunmayan insanlar için kullanılıyor. 
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OSMANLI DEVLETİ VE IRAK (MUSUL)
Irak ile Osmanlı ilişkileri köklü bir geçmişe dayanmaktadır. “Irak” adını 20. 
Yüzyılın başlarında alacak olan bu devlet o yıllarda Osmanlı tarafından 
üç vilayete bölünmüş şekilde yönetilmekteydi: Musul, Bağdat ve Basra. 
Osmanlı devleti asırlarca yönettiği bu vilayetleri 17. Yüzyıl itibari ile gücünü 
kaybetmeye başlaması sonucu yavaş yavaş yitirmektedir. Bu konuya 
daha bütüncül yaklaşacak olursak Osmanlı Devleti’nin o dönemde nasıl bir 
durumda olduğunu anlamak için kısaca dönemin şartlarını incelememiz 
gerekmektedir. 

Osmanlı Devleti 18. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren askeri ve politik olarak 
çok zayıflamıştır. Fransız Devrimi, sanayii gelişmeleri ve isyanlar devletin 
temellerinde bir değişim olması gerektiği sinyallerini vermektedir. Osmanlı 
devleti bu yıllarda temel olarak üç ana sebepten dolayı büyük toprak    
kayıplarına uğramıştır. 

Birincisi devletin güçsüz olduğunu bilen batılı devletlerin saldırıları ve onlara 
karşı koyabilecek herhangi bir karşı gücün bulunmaması, ikincisi Fransız 
Devrimi ve milliyetçilik akımları, üçüncüsü savaşarak kaybedilen topraklar. 
Özellikle 18. Yüzyılın sonunda gerçekleşen Fransız Devrimi’nin milliyetçilik 
kavramı, Osmanlı Devleti’nin çok uluslu yapısına bir risk teşkil etmekteydi. 
Balkanlarda çıkan isyanlar hemen bir savaşa dönüşmüş ve sonucunda

Balkanlarda yeni devletlerin temelleri atılmıştır. Balkanlarda ki bu büyük 
toprak kayıplarından önce Fransa 1830 yılında Cezayir’i, 1881’de Tunus’u 
işgal etmiştir. İngiltere 1882’de Mısır’ı, İtalya 1911’de Trablusgarp’ı ve Ege 
adalarını işgal etmiştir. İşte tam bu noktada, öncesinde bahsettiğimiz 
toprak kayıplarının birinci sebebini örnek olarak verebiliriz. İkinci Viyana 
kuşatmasında en büyük topraklarına ulaşan Osmanlı Devleti bu tarihten sonra 
gerilemeye başlamıştır. Bu gerileme iki buçuk yüzyıl sürmüş ve dönemsel 
olarak hızlanmıştır. Bu hızlanma dönemlerinden en önemlisi 1912-1920 
arasında ki dönemde yaşanmış ve Osmanlı devleti kuruluşundan sonra ki en 
küçük toprak büyüklüğüne sıkışmıştır. 1914 yılına gelindiğinde Birinci Dünya 
Savaşı’na girmeye hazırlanan Osmanlı Devleti’nin savaşa girmek için temel 
motivasyonunu, örnek olarak verdiğimiz büyük toprak kayıpları yaşaması ve 
bu toprakları geri alma isteği olarak yorumlayabiliriz.

Birinci Dünya Savaşı sonucunda savaştan yenilmiş olarak ayrılan devletler ile 
şartları çok ağır olan bir dizi savaş sonlandırma antlaşması imzalanmışken, 
Osmanlı devleti ile yapılan silah bırakışmasında bu ağır şartlara rastlamaktayız. 
Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918 yılında Müttefik devletler ile Mondros 
Mütarekesini imzalayarak savaşı durdurmuştur. Uluslararası Savaş Hukukuna 
göre mütareke imzaladıklarında, savaşan taraflar geldikleri son sınırda 
durmak, çatışmalara son vermek ve daha ileriye gitmemek zorundadırlar. 
Fakat 1918 yılında Musul’u koruyan Osmanlı Ordusu komutanı Ali İhsan (Sabis) 
Paşa, 4 Kasım günü mütarekeye uymayan İngiltere ordusunun Musul’a doğru 
hareket ettiğini rapor etmiştir. İngiliz kuvvetleri başkomutanı General Marshall 
uyarılmasına rağmen Mondros Mütarekesi’nin 7.maddesini referans olarak 
aldıklarını söylemiştir. İstanbul’daki Harbiye Nezaretine bildirilen bu durum 
sonucunda çatışmadan uzak durulması ve gerekirse Musul’un boşaltılması 
emredilmiş ve İngiliz kuvvetleri 10 Kasım 1918 tarihinde Musul’u gayrihukuki 
olarak işgal etmişlerdir. 

İNGİLTERE-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
MUSUL SORUNU ANALİZİ
Ömer Yiğit DEMİR
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Savaş sırasında İngiltere ve Fransa arasında yapılan Sykes-Picot antlaşması 
ile Musul Fransa’nın etki alanına bırakılmıştır. Fakat dönemin şartları gereği 
elinde daha büyük güç bulunduran İngiltere, Fransa hükümetine bu değişikliği 
kabul ettirmiştir.

(Sykes-Picot Antlaşması sonrası yönetimler 1916)

Mondros Mütarekesi diğer yenilmiş devletler ile imzalanan antlaşmalardan 
daha ağır hükümler içermekte ve Osmanlı Devleti’nin bütün yetki ve otoritesini 
elinden almaktadır. Mütarekenin ağır koşulları ileride yapılacak Sevres 
anlaşmasının bir habercisi niteliğindedir. Siyasi, askeri, politik ve ekonomik 
herhangi bir yetkisi kalmayan Osmanlı Devleti bu antlaşmayı imzalamasıyla 
birlikte fiili olarak kendini yetkisiz bırakmıştır. Bu otorite boşluğunu batılı 
devletler doldurmak istemiş ve geriye kalan Anadolu topraklarını gizli 
antlaşmalar ile paylaşmışlardır. Daha sonra yapılacak ama uygulanmayacak 
olan, Sevres anlaşmasının maddelerinin açıklanması ile bu gizli paylaşımın 
olası sonuçlarını görebilmekteyiz.

1919 PARİS BARIŞ KONFERANSI
Savaş süresince Yahudi, Arap, Ermeni ve müttefiklerine birbirleriyle çelişen 
sözler veren İngiltere, savaşın bitmesiyle bu sözleri yerine getirilmesini 
isteyen taraflarla karşı karşıya kalmıştır. Bu konuda İngiltere, tarafların 
çıkarlarını birleştirmeye çalışmış ve hepsini birlikte çalışmaya ikna etmeye 
yönelmiştir. Fransa,Sykes-Picot’a rağmen, elinden alınan Musul dışında 
herhangi bir değişikliğe izin vermeyeceğini belirtmiştir. Konferansa katılan 
ve o tarihte Şam’ı yöneten Emir Faysal konferansta bağımsızlık isteğinin 
kabul edilmesi umuduyla hareket etmektedir. Faysal kendisine teklif edilen, 
bağımsız bir Arap devleti kurulması karşılığında İngiltere’nin talebi olan, 
Filistin topraklarının Yahudilerin yerleşimine açılması isteğini hemen kabul 
etmiştir. Bu antlaşmayla birlikte 100 yılı aşkın süredir devam eden Filistin 
sorunu başlamıştır. Yahudiler ise Balfour Deklarasyonu’nun kabul edilmesini 
ve Filistin’in İngiltere mandası altında olmasını istemektedir. İngiltere 
tarafından gayri resmi olarak kabul edilen bu istek birkaç yıl içerisinde resmi 
olarak kabul edilecektir. 

Bu noktada bir analiz yapacak olursak: İngiltere’nin savaş sırasında sınırsız 
desteğini aldığı ve kendi savaşı gibi savaştırdığı tarafları ikna için verdiği 
sözler, savaşın bitmesiyle taraflar arasında bir çelişki yaratmaktadır. Çelişkili 
ve birbirini kapsayan toprakların farklı taraflara verilmesi konferans sırasında 
ortaya çıkmıştır. İngiltere bütün taraflar konusunda sakin davranarak zayıf 
noktalarından yaklaşmış ve kendi istediği yönde politikalarını yöneltmiştir. 
Fransa’nın dönemin şartları sonucu yorgun düşmüş ve savaştan bıkmış bir 
orduya sahip olduğunu, herhangi bir şekilde elinden alınacak toprak kaybı 
için ani reaksiyon gösterebilecek bir kuvveti olmadığı bilgisinin içerisinde 
hareket ederek, Musul’u kendi eline almıştır. Araplar konusunda savaşa 
dâhil olma nedenleri olan özgürlük ve bağımsız devlet isteklerini kullanmış, 
Emir Faysal’ı bir şehir Emirinden büyük bağımsız bir devlet kralı olmaya ikna 
etmiştir. Zayıf noktası olan bağımsız devlet isteğine karşı Filistin’e Yahudilerin 
yerleşmesine izin veren Faysal aynı zamanda Yahudilerin isteğini yerine 
getirmiştir. Yahudiler konusunda ise Filistin ve Yahudi devleti kavramları 
üzerinden politika güden İngiltere, Filistin’in kapılarını Yahudilere açmış 
aynı zamanda Filistin’inin İngiltere mandası içerisinde olması sonucu daha 
güvende olacaklarına ikna etmiştir.
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Paris Barış Konferansı boyunda ABD’nin baskın tavırlar içerisinde olduğunu 
görmekteyiz. ABD başkanı W. Wilson’ın savaş öncesi ve savaş sırasında 
yapılan bütün gizli antlaşmaları geçersiz olduğunu ilan etmiştir. Fikri alt 
yapısı kendisine ait olan Self Determinasyon konusu üzerinde yoğunlaşan 
Wilson aynı zamanda Arap topraklarının hangi devletlerin mandası altında 
olması gerektiğini araştırmak üzere bir komisyon kurulmasını teklif etmiştir. 
Manda ülkelerini ve sınırlarını belirleyecek bu komisyona İngiltere ve 
Fransa tarafları karşı çıkmışlardır. ABD King-Crone Komisyonunu kurmuş ve 
bölgeye araştırma yapmak üzere göndermiştir. Çıkartılan rapor konferansta 
tartışılmamış ve rafa kaldırılmıştır. 

Konferansı Araplar tarafından incelersek; Emir Faysal’ın bağımsız Arap 
devleti için antlaşma yapmasına rağmen, konferansta manda yönetimleri ve 
toprak paylaşımları yapılmaktadır. Bu konuda çekinceye ve endişeye kapılan 
Araplar konferanstan çıkacak kararlara da tepkiyle yaklaşmaktaydılar. Alınan 
kararların Arapların isteklerinden çok uzak olduğunu gören temsilciler ve Arap 
milliyetçileri İngiltere ve Fransa’ya karşı tavır aldılar. Arap coğrafyalarında 
isyanlara dönüşmeye başlayan bu tavırların İngiltere’den daha çok Fransız 
askerleri üzerine yönelmesi bazı araştırmacılara göre İngiltere’nin Fransa’yı 
bölgede yıldırma politikasıdır. Kasım 1919 tarihinde İngiltere, Suriye ve 
Kilikya’dan tamamen çekilerek bölgenin kontrolünü Fransa’ya bırakmıştır. 
Ayaklanma ve isyanların bu dönemde artarak devam ettiğini söyleyebiliriz. 
Bu süreçte Arap milliyetçileri Türk milliyetçileri ile iletişime geçmeye çalışmış 
ve Kurtuluş mücadelesinden esinlenmişlerdir. Mustafa Kemal bu esinlenmeyi 
işgalci devletler aleyhine kullanmayı bilmiştir. 

Bu konuda ki politikamız şu şekildedir; Türkiye’nin güneydoğu sınırında 
Arap yerlileri ayaklandırmak, Fransa’ya karşı örgütlemek ve ikinci bir cephe 
açılmasını sağlayarak Fransa’nın gözünü başka yöne çevirmesini sağlamak. 
Aynı zamanda Fransa’yı zora sokarak Kilikya sınırı konusunda anlaşmaya 
zorlamak. İngiltere’ye karşı, Irak sınırında olaylar çıkarmak ve İngiltere’yi zor 
duruma sokmak.

1920 MİSAK-I MİLLİ KARARLARI
Mondros ve Sevres arasında geçen 22 aylık sürede Türk milleti yeniden 
toparlanmış ve Mustafa Kemal’in liderliğinde kurtuluşa hazırlanmaya 
başlamışlardır. Bu hazırlıklar büyük bir direniş başlatmak için Sevres 
antlaşmasına kadar sürmüştür. Elinde ne varsa toplayan Türk Milleti son 
savaşına hazırlanmış, kadın, çocuk demeden çalışmıştır. Savaşın fikri alt 
yapısını Osmanlı askeri elitleri hazırlarken, siyasi alt yapısını halk ile beraber 
şekillendirmişlerdir. Kurtuluş savaşına, ilk meclise ve daha sonra kurulacak 
Türkiye Cumhuriyeti’ne liderlik edecek olan Mustafa Kemal Atatürk bu 
gelişmelerin içerisinde bulunan eski Osmanlı askeri elitlerindendir. Yıllar 
süren savaşların ardından Türk Milleti Kurtuluş Savaşından zaferle çıkmış 
ve diplomatik yollar ile sınırlarını belirlemeye çalışmıştır. 1920 yılına 
geldiğimiz de Türkiye Cumhuriyeti’nin fikri temelleri atılmıştır. 28 Ocak 1920 
yılında son Osmanlı meclisinde toplanan milli mücadele yanlısı mebuslar 
Misak-ı Milli kararlarını almışlardır. Kararların ikinci maddesi uyarınca Türk 
tarafı self determinasyonu savunarak Arapların yaşadığı bölgelerde özgür 
referandumların yapılmasını savunmaktadır. Bu noktada Türk tarafının 
çok ince bir politika güderek self determinasyon referandumu için iki şart 
öne sürdüğünü görmekteyiz. Self determinasyon yapılabilmesi için; Arap 
çoğunluğun varlığı, bu halkın yerleşik olarak yaşıyor olması ve 30 Ekim 
1918’de (Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalandığı tarih) düşman işgalinde 
bulunuyor olması. Bu noktada ortaya çıkan tabloya bakacak olursak, Türk 
tarafının Musul ve İskenderun’u oylama dışarısında bırakmak için bu politikayı 
uyguladığını görmekteyiz. 

(Misak-ı Milli kararlarına göre Türkiye sınırları)

24 Nisan 1920 yılında gerçekleştirilen hazırlık konferansında ise manda 
anlaşmaları imzalanmış ve bu anlaşmalar sonucu Suriye Fransa’nın, Irak ve 
Filistin İngiltere’nin mandası altına girmiştir. İngiltere aynı zamanda Filistin 
manda anlaşmasına, Balfour Deklarasyonu’nu da eklemiş bu tarihten sonra 
Yahudilerin Filistin’e yerleşmemesi için herhangi bir engel ortada kalmamıştır. 

Suriye’de ise Suriye Ulusal Meclisi’nin aldığı kararlar bölgede ki dengeleri 
değiştirebilecek neticededir. Meclis içerisine Suriye, Filistin ve Ürdün’ü alan 
Büyük Suriye Devleti’nin kurulduğunu ilan etmiştir. Büyük Suriye Devleti’nin 
başında Paris Barış Konferansı’nda bağımsızlık antlaşması imzalayan 
Emir Faysal vardır. Kontrolü altında olan Suriye topraklarında sürekli isyan 
ve ayaklanmalarla karşı karşıya kalan Fransa, yönetimde ki Faysal ve 
milliyetçilerin uzaklaştırılmadan manda yönetiminin oturtulamayacağını 
anlamıştır. Milliyetçilere yönelik askeri harekât başlatan Fransa, kısa sürede 
yönetimi ele geçirmiş ve Emir Faysal ülkesini terk etmek zorunda kalmıştır.
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1923 LAUSANNE KONFERANSINDA MUSUL SORUNU
Türkiye, Lozan Konferansı’na İsmet İnönü ve heyeti ile katılmıştır. Türk heyeti ve 
İngiliz heyeti kendi tezlerini sunmuş ve tartışmalar yaşanmıştır. Türk heyetinin 
tezlerine göz atacak olursak; etnografik olarak bölge nüfusunun toplamının 
500.000 kişi olduğunu. Bu nüfusun 263.000’i Kürt, 146.000’i Türk, geriye 
kalan kısmının Arap ve Hristiyanlardan oluştuğunu savunmuştur. Kürtlerin 
Türkler ile birlikte yaşamak istediğini ve Arapların azınlık nüfusta olduğu için 
Musul’un Irak’a bağlanamayacağını söylemişlerdir. Uluslararası hukuka göre 
Musul, gayrihukuki olarak ateşkes sonrası işgal edilmiştir ve savaş sırasında 
Türk tarafına aittir. Tarihsel olarak Musul 11. Yüzyıldan beri Türklerin yaşadığı 
ve yönettiği bir bölgedir. Coğrafi olarak Musul’un Anadolu topraklarının bir 
uzantısı olduğu, askeri ve stratejik olarak güneydoğu sınırlarının güvenliği 
açısından önemine vurgu yapılmıştır. İsmet İnönü konferansta oluşan her 
durumu ve gelişmeyi Ankara’ya rapor etmiş ve istişarede bulunmuştur. Aynı 
zamanda konferans süresince ılımlı ve sert tavırlar içerisine girerek siyasi 
dengeyi sağlamaya çalışmıştır. 

İngiliz heyetinin tezlerine göz atacak olursak; bölgenin etnografik yapısının 
Türk heyetinin rapor ettiği biçimde olmadığından Türklerin Musul bölgesinde 
66.000 kişilik bir nüfusa sahip olarak azınlık olduğunu iddia etmişlerdir. 
Kürtlerin bölgede ki nüfusunun 455.000 olduğunu ve Türkler ile Kürtlerin 
genetik olarak aynı ırktan gelmediklerini savunmuşlardır. Ayrıca Musul’un 
Türkiye’ye bırakılması durumunda Türk sınırının Bağdat’a 60 mil kadar 
yaklaşacağını, bu durumun Irak’ın geleceği açısından tehlikeli olduğunu 
söylemişlerdir. Karşılıklı tezler sunulduktan sonra antlaşmaya varılamamış ve 
konu Lozan Konferansı dışarısına çıkarılmıştır. Bu konuda Mustafa Kemal’in 
tavrı Musul için İngiltere ile savaşa girmemekti. Dönemin Millet Meclisinde 
iki taraf hararetli tartışmalara girişmektedir. Bir taraf Musul’a askeri harekât 
düzenlemek ve geri almayı savunurken diğer taraf savaşa girmenin büyük 
risk olacağını savunmaktadır. Mustafa Kemal bu konuda savaşa girilip kısa 
sürede Musul’un geri alınacağından emin olduğunu ama endişesinin savaşın 
ne kadar sürebileceğinin belli olmaması olduğunu söylemiştir.

19 MAYIS 1923 HALİÇ KONFERANSI
Lozan Konferansı sonrası İngiltere, Ekim 1923’te Türkiye hükümetine 
başvurarak Musul konusunda bir konferans yapılmasını ve bu konunun 
çözüme ulaştırılmasını teklif etmiştir. 19 Mayıs 1923 yılında, İstanbul’da 
toplanan konferansta Türk heyetini Fethi Okyar temsil etmiştir. Türk heyeti 
bu konferansta da Türkler ile Kürtlerin siyasal geleceklerinin birleştirilmiş iki 
unsur olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti’ni birlikte kurduklarını bu sebeple 
Musul’da yaşayan Kürtlerin Türkler ile birlikte olduğunu ve bir arada 
yaşadıklarını bildirmişlerdir. Türk heyeti ilk defa Süleymaniye, Kerkük ve 
Musul’u Türkiye sınırları içerişinde bırakan sınırın kabul edilmesi durumunda, 
İngiltere’ye buradan çıkartılacak petrol gelirlerinden pay hakkı teklif etmiştir. 
İngiliz heyetinin başında bulunan PercyCox, bu teklife karşı Türk tarafının hiç 

beklemediği bir sorun çıkartarak Hakkâri’de yaşayan Hristiyanların bölgede 
çoğunluk olduklarını iddia etmiş ve Hakkari’nin İngiltere mandası altına 
verilmesini talep etmiştir. İngiliz heyeti diplomasiyi kullanmış ve Musul için 
düzenlenen konferansta Musul’un dışında bir yeri talep ederek görüşmeleri 
çıkmaza sokmaya çalışmıştır. Bu talebe beklendiği üzere Türk heyeti bu talebe 
olumsuz cevap vermiş ve İngiltere’nin planladığı şekilde görüşmeler konunun 
Milletler Meclisi’ne götürülmesi kararı ile 5 Haziran 1924’te son bulmuştur. 
Aynı yılın Ağustos ayında Hakkâri bölgesinde yaşan Hristiyanlar ayaklanma 
çıkarmışlar ve İngiltere bu ayaklanmaya havadan destek vermiştir. 

20 EYLÜL 1924 MİLLETLER CEMİYETİ
Milletler Cemiyeti Musul konusunu 20 Eylül 1924 tarihinde görüşmeye 
başlamıştır. Türk heyetinin Musul konusundaki ilk teklifi bölgede plebisit 
yapılarak bölge halkının nereye bağlanacağına kendisinin karar vermesi 
olmuştur. İngiliz heyeti bu konunun sadece basit sınır belirleme süreci 
olduğunu, Musul’un geleceği ile ilgili bir karar alınamayacağını söylemiş 
ayrıca bölge halkının cahil olduğunu, bu gölgede yapılacak bir plebisitin 
kabul edilemeyeceğini savunmuştur. Musul bölgesinde araştırma yapmak 
üzere bir komisyon kurulmasını teklif eden İngiliz heyetine karşılık Türk 
heyeti, kurulacak olan bu komisyonun bölgeye yabancı olduğunu ve halkın 
duygularını rapor edemeyeceğini söylemiştir. İngiltere’nin teklif ettiği üzere 
komisyon üç Avrupa ülkesi temsilcilerinden oluşturulmuş ve bölgeye 
araştırma yapmak üzere gönderilmiştir. Çalışmalar sürerken 29 Ekim 1924 
günü Musul’da ki İngiliz kuvvetleri Türk sınırına doğru genişleme ve ilerlemeye 
başlamışlar bunun üzerine sınırda çatışmalar çıkmıştır. Aynı gün Milletler 
Cemiyeti Meclisi Hakkari ile Musul arasından geçen bir sınır hattı belirlemiş bu 
sınır hattına “Brüksel Hattı” adı verilmiştir. Tarih 16 Temmuz 1925 olduğunda 
araştırma komisyonu raporunu bitirmiş ve Milletler Cemiyeti Meclisi’ne 
sunmuştur. Rapora göre Brüksel Hattı’nın güneyi Irak’a, Kuzeyi Türkiye’ye 
bırakılması ve Irak-Türkiye sınırının Brüksel Hattı olarak belirlenmesi uygun 
görülmüştür. Bu rapora göre içerisine Hakkari’yi alan bölge Türkiye’nin 
yönetimindeyken, Musul’u içine alan bölge Irak’ın yönetimine bırakılmalıdır. 
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Türkiye bu raporun doğrulunu kabul etmemiş ve Milletler Cemiyeti’nin 
bağlayıcı herhangi bir karar alma yetkisinin hukuki olarak bulunmadığını 
bildirmiştir. 

1925 yılının bir başka önemli tarafı ise Türkiye Cumhuriyeti’nin iç isyanlar 
ve ayaklanmalarla çok fazla meşgul olmasından dolayıdır. Türkiye, Musul 
sorununu çözmeye çalışırken içeride çıkan Şeyh Sait isyanı çok fazla 
büyümüştür. Bu tarihlerde bölgede araştırma yapan Milletler Cemiyeti 
temsilcileri bu durumu Hristiyan azınlıklara kötü davranılıyor olarak meclise 
raporunu sunmuştur. Bunun üzerine 16 Aralık 1925 yılında toplanan Milletler 
Cemiyeti Meclisi içerisinde Türk heyetinin olmadığı bir oylama yapmış, divan 
kararlarının benimsendiğini ve Brüksel Hattı’nın Irak-Türkiye sınırı olarak kabul 
edildiğini açıklamıştır. Böylece Musul, Irak’ın yönetimine bırakılmıştır. Alınan 
karardan bir gün sonra 17 Aralık 1925 tarihinde Türkiye, SSCB ile dostluk ve 
tarafsızlık antlaşması imzalamış ve tepkisini ortaya koymuştur.

MUSUL SORUNU NEDEN TÜRKİYE LEHİNE SONUÇLANMIŞTIR
Milletler Cemiyeti’nin İngiltere aleyhine karar almasının en önemli nedeni 
Türkiye’nin, Milletler Cemiyeti’ne üye olmaması ama İngiltere’nin örgütü 
domine eden güce sahip olan ülke olmasıdır. Daha sonraki yıllarda bu domine 
etme durumunun örgütü nasıl işleyemez hale getirdiğini görmekteyiz. Aynı 
zamanda bu dönemde İngiliz istihbaratı, Türkiye’de yanıltma faaliyetlerinde 
bulunarak o dönemde İtalya’da yönetimi ele geçirmiş olan faşist Mussolini 
rejiminin Yunanistan ile birlikte Türkiye’ye de balkanlar üzerinden saldıracağı 
haberlerini yaymıştır. Mussolini ve yönetiminin sözlü açıklamaları da bu 
şekilde yayılmacı olunca, Türk yönetimi ve kamuoyunun ilgisi Avrupa’ya 
yönelmiştir. Çıkabilecek olası bir İtalya-Türkiye savaşı Musul için İngiltere ile 
savaşa girme durumunu riske atıyordu, bu şartlarda iki cephede iki ülkeye 
karşı savaşmak yeni savaştan çıkmış olan Türkiye’yi zora sokacaktı. 

Türkiye aynı zamanda ülke içinde Cumhuriyet reformlarını hayata geçirmeye 
çalışmaktadır. Reformları bahane ederek ortaya çıkan bazı isyanlar ve 
ayaklanmalar ülkeyi içeride de zora sokmaktadır. Özellikte Şubat 1925 yılında 
patlak veren Şeyh Sait isyanı çok büyük eylemlere dönüşmüş ve kendisine 
çok fazla destekçi bulmuştur.

Şeyh Sait isyanının zamanlaması açısında araştırmacılar bu isyanın 
destekçilerinin İngiliz devleti olduğu konusunda elle tutulur kanıtlar elde 
etmişlerdir. Konunun özünde büyüyen bu ayaklanmadan en çok fayda 
sağlayan taraf İngiltere olmuştur. Çünkü çıkan isyan sırasında Milletler 
Cemiyeti Meclisi’ne rapor sunacak olan araştırmacılar bu ayaklanmaya karşı 
yapılan faaliyetlerin Hristiyan azınlığı bastırmak için yapıldığı ve azınlıklara kötü 
davranıldığının saptandığını rapor etmişlerdir. Gerçeklikten uzak bu raporlar, 
Milletler Cemiyeti içerisinde Türkiye’ye olan desteği daha da geriletmiştir. 

Musul konusunda bir diğer durum İngiltere ile savaşılmasıdır fakat Atatürk 
dahil yönetimde sözü olan kimse savaşa girme taraftarı değildir. Askeri 
olarak girilmesi gereken alanın büyüklüğü, asker mevcudu, askeri hazırlıklar 
ve Avrupa tarafından gelen İtalyan tehtidi bir yandan, İngiltere’nin gücü, 
sömürgelerinden elde ettiği sınırsız insan kaynağı, Türkiye’nin içerisinde 
çıkan ayaklanmalar ve Cumhuriyet reformlarının uygulanmaya çalışılması 
Türk yönetimini her taraftan sıkıştırmaktadır. İngiltere tarafından sunulan çıkış 
yolu reçetesinde ise iki madde bulunmaktadır;

Türkiye, Musul’u İngiltere yönetimine bırakacak ve petrol haklarından 
vazgeçecektir. Bu tehditler, sorunlar, ayaklanmalar ve reformlar arasında 
Milletler Cemiyeti’nde yapılan bir oldubitti ile Musul’a el koyulmuştur. 

1926 ANTLAŞMASI VE MUSUL’UN IRAK’A BIRAKILMASI
Türkiye Cumhuriyeti, Milletler Cemiyeti Meclisi’nin aldığı Musul kararını en başta 
kabul etmemiştir ama İngiltere ile anlaşmak için görüşmelere başlamıştır. Bu 
görüşmelerde Türkiye’nin temel iki isteği vardır; birincisi Musul’un bağımsız 
Irak devleti yönetimine bırakılması, ikincisi ise bu bölgeden elde edilecek 
petrol gelirinden hakkı olan payın ödenmesi için bir antlaşma imzalanmasıdır. 

Yapılan görüşmeler neticesinde İngiltere, Türkiye’ye 500.000 sterlin ve 
petrol gelirinden 25 yıl süreyle,  %10 gelir teklif etmiştir. Türk heyeti 500.000 
sterlinlik ödemenin az olduğunu bildirmiştir. Neticede 5 Haziran 1926 tarihinde 
Türkiye-Irak-İngiltere arasında “Türk-Irak Sınırı ve İyi Komşuluk Antlaşması” 
imzalanmıştır. Bu tarihten sonra Türkiye, Irak ve İngiltere ikili ilişkileri iyi yönde 
ilerlemiştir. 

Petrol gelirlerine geri dönecek olursak Irak’ın, Türkiye’ye güncel olarak 
26.000.000 sterlin borcu bulunmaktadır. 1953 yılına kadar bu borcu alacak 
olarak bütçe içerisinde gösterilmiştir. 1954 yılında Irak ile Bağdat Paktı 
kurulduğunda bu borç bütçe içerisinden çıkarılmıştır. Fakat 1958 yılında 
Irak’ta gerçekleşen General Kasım darbesi sonucu borç yeniden bütçenin 
içerisine alınmıştır. 1980 yılına kadar tahsil edilemeyen bu borç, Özal hükümeti 
döneminde Irak ile çok iyi gelişen ilişkiler neticesinde 1986 yılında bütçeden 
bir daha geri gelmemek üzere kaldırılmıştır. 
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SONUÇ
Bu dönemin analizi yapmamız gerekirse jeopolitik riskler çok yüksek 
durumda, ekonomik olarak gelişmek ve müttefik arayışı içerisine girmek 
zorunda olan Türkiye, Musul sorununu çözülmeden çok istediği ve hedef 
olarak gördüğü batılı ülkeler ile ilişkilerinin düzelemeyeceğini bilmektedir. 

Çeyrek asırdır sürekli savaşta olan bir ülke, ekonomisi bitme noktasına gelmiş 
ve nüfusunun çok büyük bir kısmını kaybetmiştir. Kurtuluş Savaşı sonrasında 
ilk defa denge politikasını uygulayacak olan Türkiye Cumhuriyeti karar 
alıcıları, bu dönemde dış politikada müttefik arayışı içerisinde olduklarını 
görmekteyiz. Bu arayışın Musul açısından önemi karşısında olan, İngiltere’ye 
karşı onu dengeleyecek bir devlet arıyor olmasıdır. Dönemin şartları gereği 
Birinci Dünya Savaşı’nın iki galibi ve dünyayı domine eden iki devlet vardır; 
İngiltere ve Fransa. ABD o yıllarda kendi içerisine kapanma kararı almış ve dış 
siyasi olaylarla ilgilenmemiştir. 

Türkiye Kurtuluş Savaşı yıllarında ilk önce yanına batılı devletler tarafından 
tam anlamıyla kandırılmış ve devrimden sonra savaştan çekilmek zorunda 
kalmış Rusya’yı çekmiştir. Kurtuluş Savaşı sürecinde ise kendisine Birinci 
Dünya Savaşı’nda vaat edilen toprakların verilmemesi üzerine Fransa ve 
İngiltere ile ilişkileri iyi olmayan İtalya’yı yanına çekmiştir. Bu noktaya kadar 
Türkiye’nin her zaman ikili ilişkilerde ki sorunlardan faydalanmayı bildiğini 
görmekteyiz. Kurtuluş Savaşı sürecinde Rusya’dan çok fazla destek alan 
Türkiye aynı zamanda Anadolu’ya getirilen silahlar konusunda İtalya’dan 
faydalanmıştır. Fransa ile İngiltere’nin ilişkileri Sykes-Picot antlaşmasının 
uygulanması sürecinde bozulurken, Musul konusunda Fransa’ya vaat edilen 
bu toprakların İngiltere tarafından ele geçirilmesi Fransa tarafından tepkiyle 
karşılanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti bu fırsattan faydalanmak istemiş ama 
Fransa’da hükümetin değişmesi ile Musul’un İngiltere’nin elinde kalmasına 
müsaade eden bir hükümetin gelmesi sonucu bu fırsat yok olmuştur. 

Daha sonraki yıllarda Musul’un Fransa’ya vaat edildiğini bu toprakların 
Türkiye’ye ait olduğunu ama kaynaklar konusunda Fransa’nın hak 
alabileceğini çok kez bildiren Türkiye bir daha aradığı fırsatı elde edememiştir. 
Elinde İngiltere’ye karşı dengeleme yapabileceği başka ülke kalmayan 
Türkiye diplomasi yoluna geçmiş ve İngiltere ile bu konunun çözümü üzerine 
görüşmüşler yapmıştır. İngiltere devleti ise Türkiye’nin dışarıda tek başına 
kaldığını içeride ise ayaklanmalar ve gelişmek ile uğraştığını bilmektedir. İç 
ayaklanmalar konusunda İngiltere’nin birçok faaliyeti olduğu daha sonraki 
yıllarda ortaya çıkmıştır. İngiltere bu durumu kendi aleyhine kullanmış ve 

Musul konusunda bütün tavizleri eline alarak rahat bir sürece girmiştir. 
İngiltere’nin elindeki kozları analiz eden Türkiye bu tarihten sonra iki seçenek 
üzerinde ilerleyebilmiştir; bir tanesi Musul’un bağımsız Irak’a bırakılması ve 
Türkiye’nin petrol gelirlerinden olabildiğince fazla faydalanabilmesi, diğeri ise 
diplomasinin bitirilmesi ve İngiltere ile bir savaşı göze alarak Musul’u tekrar 
topraklarına katmak. 

Savaş politikası, saydığımız jeopolitik riskler neticesinde en önce elenmiş ve 
diplomasi yoluna devam edilmiştir. Diplomasi yolunda da istediği kararların 
alınmasında elinden yeterli gereklilikler bulunmayan Türkiye zor durumda 
kalmıştır. Yıllar sonra bile tahsil edilemeyen petrol geliri 1986 yılında tamamen 
iyi ilişkiler için bir jest olarak silinmiştir. Musul için bütün fırsatları deneyen, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin azmine rağmen  bu konu lehine sonuçlanmıştır. 
Bu olay üzerinden müttefiksiz kalmak kaynak yetersizliği ve tarihi şartlar, 
denge politikasının bozulması durumunda ortaya çıkan durumu bize 
göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından itibaren uygulana 
gelen denge politikası (tarihi şartlarda göz önüne alınarak) bozulduğunda 
ortaya çıkan durum Türkiye’nin yalnızlaştırılması ve diplomasi yönünden 
kaybetmesine neden olmaktadır. 2015 yılında tam olarak bu durumu yeniden 
yaşayan Türkiye Cumhuriyeti tek başına bırakılmış ve kendine müttefik 
bulamamıştır. 2016 itibariyle müttefik arayışında bulunmaya başlamış, denge 
politikasının günümüzde getirdiği silah satışı yoksunluğunu da aşmak için 
tedarik ettiği ülkeleri çeşitlendirme yoluna gitmiştir. Müttefikleri arttırmak her 
ne kadar kriz durumlarında tek bırakılmaya karşı bir önlem olsa da, karmaşık 
ilişkiler ağını da beraberinde getirmektedir. Ülkemizin gelecek dönemlerde 
de bu risklere karşı hazırlıklı olması ve hiçbir zaman bir tek müttefike tam 
olarak bağlı olmaması gerekmektedir. Ortak çıkarların bulunduğu durumda 
iyi olan müttefiklik ilişkileri, çıkarların çatışması durumunda tam tersine 
dönebilmektedir. Bu duruma, Suriye Krizi’nde ABD-Türkiye-Rusya ilişkilerini 
örnek olarak gösterebilmekteyiz.
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Kürt halkının çoğunluğunun yaşadığı coğrafya Irak ve Suriye’nin kuzeyini 
kapsarken Türkiye’nin güneydoğu bölgesini de içine dâhil etmektedir. Kürt 
halklarının bağımsızlık talepleri henüz çok uzak bir tarihe sahip olmasa da 
artık bölgede etkin bir aktör konumundadırlar. Şüphesiz bu konumu elde 
etmelerinde ABD ile zorlu bir ittifak içerisinde bugüne gelmeleri önemli bir 
noktadır.

Kürt halkı için bağımsızlık taleplerinde arkalarında ABD desteğini beklemeleri 
oldukça elzemdir. Zira arkalarında küresel bir güç olmaksızın bölge ülkelerine 
karşı mücadele etmeleri olanaksızdır. Bağımsız toprak planlarının Irak başta 
olmak üzere bölge ülkelerini kapsaması Kürtler için küresel bir müttefik ihtiyacı 
doğurmaktadır. Bu etkin küresel müttefik ihtiyacını ise 1950 sonrasında Orta 
Doğuda ki İngiliz hâkimiyeti mirasını devralan ABD karşılayacaktır.1

ABD için ise Ortadoğu politikasında Kürtler ve onların bağımsızlık mücadelesi 
her daim ikinci plandadır. Çünkü ABD bölgedeki devletler ile işbirliğini daha 
çok tercih etmektedir. Dolayısıyla Kürtler, onlar için bölgedeki devletleri 
hizaya getirici, terbiye edici bir tehdit kartıdır. Bu sebepten ötürü ABD ve 
Kürt ittifakı hep kısa vadeli olacaktır ve Kürtler defalarca ABD tarafından 
yüzüstü bırakılacaktır. Çünkü Amerika-Kürt ittifakı yalnızca ABD ile çıkarlar

örtüştüğünde gerçekleşmektedir.2

ABD, Kürtleri her daim bölgedeki diğer kuvvetlerin nüfuzunu kırmak için 
kullanmaktadır. Soğuk savaş döneminde bölgedeki Sovyet nüfuzunu kırmak 
için başlayan ilişkiler günümüzde de aynı temelde devam etmektedir. Bugün 
ABD ile Kürtlerin işbirliği bölgede aktif olarak var olan İran, Rusya, Türkiye gibi 
etkin devletlere karşı devam eden bir politika haline gelmiştir. 

ABD – Kürt ilişkilerinin merkezinde her daim Irak Kürtleri bulunmaktadır.3 İlk 
olarak burada dile getirilmeye başlanan bağımsızlık söylemleri bu sınırdan 
diğer sınırlardaki Kürtlere yayılacaktır. ABD’nin ilk olarak Irak Kürtleri ile 
giriştiği iletişime sonraları Türkiye’deki PKK ve Suriye’deki PYD/YPG de dâhil 
olacaktır. 

Son olarak ifade etmek gerekirse ABD ve Kürt ilişkilerinde aşağıda görüleceği 
gibi tarihsel olarak baskın aktör her daim ABD olmuştur ve olmaya devam 
etmektedir. ABD çıkarları uyuştuğu müddetçe Kürtleri desteklemekte, 
uyuşmadığı vakitler ise onları unutmaktadır. Bu da zorlu ittifakın uzun seneler 
boyu medcezir ile devam etmesine yol açmaktadır.
 
1 Amerika’nın Kürt Politikası: Bir varmış bir yokmuş, http://www.aljazeera.com.tr/
gorus/amerikanin-kurt-politikasi-bir-varmis-bir-yokmus, e. t. 4.2.2020   
2 Sarı İ. (2019). The United States Foreign Policy Towards Kurds, Mıddle Eastern 
Studies, 11(2), 278-299, s.294
3 Amerika’nın Kürt Politikası… http://www.aljazeera.com.tr/gorus/amerikanin-kurt-
politikasi-bir-varmis-bir-yokmus 
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ZORLU İŞBİRLİĞİNİN YAKIN TARİHİ
ABD ve Kürt halkının karşılaşması 19. yüzyılda bölgedeki Amerikan misyonerlik 
okulları aracılığıyla olur.4  Daha sonraları I. Dünya savaşı ertesinde Wilson 
ilkelerinde belirtilen self-determinasyon adı verilen halkların kendi kaderini 
tayin politikasına Kürtlerin de dâhil olması tarihsel açıdan önemli bir noktadır.5 
Bölgede II. Dünya savaşına kadar sürecek İngiliz nüfuzu nedeniyle ABD’nin 
devletsiz bir halk olarak Kürtleri keşfetmesi ilerleyen tarihlere rastlar.

1960’ların sonlarına doğru SSCB’nin Irak ile kurduğu ilişkiler neticesinde 
bölgede SSCB nüfuzunun yayılması endişesi ile Kürt halkı ile ilk temaslarını 
gerçekleştirir. Dönemin Irak Kürt lideri Mustafa Barzani ile görüşmeler 
gerçekleşir. Fakat Barzani’nin arkasında yalnız ABD desteği yoktur. Irak ile 
sorunları olan sınır komşusu İran ve olası bir Arap ittifakına karşı Irak’ı dışarıda 
tutmak isteyen İsrail de Kürtleri desteklemektedir. Ancak Barzani,  en büyük 
güveni küresel bir güç olan ABD’ye duymaktadır. Öyle ki ABD’nin 51. Eyaleti 
olmaya hazır olduklarını dahi ifade eder.6

1968’de Baas Hareketinin iktidara gelmesi ile pekişen SSCB-Bağdat ilişkileri 
neticesinde ABD ve Kürtler artık müttefik haline gelmiştir. 1972’de imzalanan 
‘Dostluk ve İşbirliği Anlaşması’ ABD’yi öfkelendirir. 1974’de Irak Kürtleri 
Barzani önderliğinde hükümetin özerklik önerisin reddederek isyan ederler. 
Fakat bu kalkışma başarısızlıkla sonuçlanacaktır çünkü Irak ayaklanmanın 
arka planındaki devletlerle barış yoluyla anlaşır. Irak ve İran ‘Şatt-ül Arap’ 
sorununu anlaşarak çözerler. ABD ise ayaklanmanın uzamasından fayda 
çıkmayacağını anlayarak desteğini çeker.7 Ayaklanma bastırılır ve arkasında 
50 bin ölü bırakır. Barzani yaşanan hayal kırıklığı ile birlikte Kissinger’a ilettiği 
mektupta ABD’nin Kürt halkına karşı bir sorumluluğu olduğunu söylemektedir. 

Kissinger’dan gelen cevap ise manidardır: ‘Gizli servis operasyonları bir hayır 
faaliyeti değildir’. Böylelikle Kürt halkı ABD tarafından yüzüstü terk edilme 
politikası ile ilk kez tanışırlar ancak bu son olmayacaktır.8

1979 İran İslam Devrimi ertesinde bölgedeki İran nüfuzuna karşı ABD Irak’ı 
yani Saddam’ı müttefik olarak tanıyacaktır. Körfez Harbine dek devam eden 
bu ittifak yıllarında ABD Kürt halkını unutacaktır. 1980’ler boyunca İran-Irak 
savaşı ile devam ederken Saddam her daim arkasında ABD desteğini görür. 
Öyle ki 1980’lerin sonlarında Kürtlere karşı giriştiği katliamlarda ABD hiç sesini 
çıkarmaz.9

1980’ler Türkiye’de de PKK adlı terör oluşumunun faaliyet gösterdiği yıllardır. 
ABD, bölgede önemli bir NATO gücü olan ve kaybetmek istemediği müttefiki 
olan Türkiye için PKK’yı terör örgütü olarak tanır. Fakat o yine de PKK ile Kürt 
kimliğini ayırmaktadır. ABD ‘İyi Kürtler’ ve ‘Kötü Kürtler’ ayrımı yapmaktadır. 
Ona göre bağımsızlık talep eden bunu için mücadele eden Barzani 
önderliğindeki Kürtler iyi Kürtlerdir, fakat canice insanları öldüren, göçmen 
kaçakçılığı yapan PKK ise kötü Kürtlerdendir.10

1980’lerin sonu  ABD’nin bölgedeki Kürt halkının taleplerini resmi olarak 
tanıdığı yıldır. 1989’da Amerika’nın Sesi radyosu Kürtlerle alakalı yayın 
yaparken, Paris’teki ‘Uluslararası Kürt Konferansı’na da ABD’den Senato 
Dış İlişkiler komisyonu Başkanı Pell katılmaktadır, aynı yıl ABD’de henüz 
yeni kurulan Kürt lobisinin girişimleriyle ‘Tehlikedeki Halk: Kürtler’ konulu 
konferans da yapılır.11

 
1990’larda Körfez Harbi ile birlikte ABD ve Kürtler arasında yeni bir sayfa 
açılır. ABD Kürt halkını ve mücadelelerini yeniden destekler. Fakat Koalisyon 
güçlerinin Irak’a müdahalesi sırasında başlayan ayaklanma da başarıya 
ulaşamaz çünkü Saddam ve ABD arasında mutabakata varılır. Ancak 
sonrasında süreç bir krize döner. Bir milyonu aşkın göçmen Kuzey Irak’tan 
sınırlara doğru ilerlemeye başlar. Bu krizin çözümü ise Kuzey Irak’ta uçuşa 
yasak bölge ilan edilmesiyle gerçekleşir. ABD’nin koruması altında olan ve 36. 
Paralel ile sınırları çizilen bu bölgede Kürt halkı için yeni bir tarih başlar. Bölge 
devletlerinin tanımamasına rağmen 1992 yılında ‘Kürdistan Federe Devleti’ 
ilan edilir.12

 
4 http://www.aljazeera.com.tr/gorus/amerikanin-kurt-politikasi-bir-varmis-bir-
yokmus
5  Gunter M. M. (2011). The Five Stages of American Foreign Policy towards the Kurds, 
Insights Turkey, 13(2), 93-106, s.95
6 http://www.aljazeera.com.tr/gorus/amerikanin-kurt-politikasi-bir-varmis-bir-
yokmus
7 Sarı, a.g.m., s.285
8 Friends of Convenience: United States and its Kurdish Allies, https://harvardpolitics.
com/world/uskurdishrelationship/, e.  t. 4.2.2020
9 Sarı, a.g.m., s.286
10 Gunter, a.g.m., s.95
11 http://www.aljazeera.com.tr/gorus/amerikanin-kurt-politikasi-bir-varmis-bir-
yokmus
12 Gunter, a.g.m., s.97-98
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2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgali sırasında Kürtlerin Saddam iktidarının 
devrilmesine yardım etmesi ile ilişkiler daha da pekişir. Bu yardım sonucunda 
karşılığını Irak yönetiminin başına Kürt kimlikli kişilerin gelmesi ile alırlar. 
ABD’nin geri çekileceği 2011 yılına kadar Kürtler için rahat günlerdir. 
Fakat ABD’nin bölgeden çekilmesi sonrasında sahada İran’ın nüfuzunun 
artmasından endişe duyarak Irak’a yanaşması Kürtler için bir kez daha hayal 
kırıklığı olur. 

ARAP BAHARI SONRASI BÖLGEDE ABD-KÜRT İŞBİRLİĞİ
Suriye’de iç savaşın başlaması ve sonrasında PKK’nın Suriye kolu olan PYD 
ve onun silahlı örgütü YPG’nin faaliyetlere başlaması ile bölgede yeni bir 
süreç başlar. Bölgede İslamcı militan örgüt IŞİD-DAEŞ ile mücadele eden 
PYD/YPG de arkasında destekçi olarak ABD’yi bulur. ABD ve PYD arasındaki 
bu ittifak IŞİD’in Musul’u işgalinin ertesinde başlamıştır.13  ABD, Türkiye’nin 
PKK ve PYD’nin birbiriyle ilişkili olduğu söylemlerine rağmen bölgede İslamcı 
örgütlerin hâkimiyetini istemediği için PYD’yi destekleyecektir. Böylece 
Suriye’de Barzani, Rusya ve Türkiye’nin nüfuzunu kırmayı amaçlamaktadır.

2017 Yılında Kuzey Irak Kürt Bölgesinde gerçekleşen referandum ABD’nin de 
dâhil olduğu pek çok Batı ülkesinden destek görmedi.14 Tartışmalı bölgede 
yapılan referandum sağlıklı olmayacağını ifade ederek destek vermedi. Bu 
durum Kürtler için beklenmedik bir hareket olsa da yukarıda da belirtildiği 
üzere ABD’nin bölge ülkeleri ile ilişkilerinin önceliğinin bir parçası olarak 
değerlendirilebilir. 

Yine ABD’nin, Türk ordusunun Suriye sınırına yönelik askeri harekâtlara karşı 
kesin bir tavır koymaması15  ve geçtiğimiz aylarda Suriye’den artık çekileceğini 
duyurması16 bölgedeki Kürtler tarafından ihanet olarak adlandırıldı. Fakat 
ABD bir yandan çekileceğini ifade ederken bölgeyi de kendi kaderine terk 

etmeyeceği ve bölgedeki yerel güçlerle işbirliğini bırakmayacağı yüksek 
ihtimaldir. Zira ABD’nin bölgedeki faaliyetlerinin tarihsel karnesi bunu 
göstermektedir. 

Son olarak ABD başkanı Trump’ın - daha önce defalarca da Kürtlere yönelik 
gaflarının da görüldüğü gibi -  Irak Kürt Bölgesi lideri Neçirvan Barzani ile 
görüşmesindeki açıklamalarında Iraklı Kürtlerle Suriyeli Kürtleri birbirine 
karıştırması şaşırtmadı.17 Trump’ın Kürtlere dair sayısız incileri ABD’nin 
bölgedeki politikası açısından derinlemesine bilgi sahibi olmasa da Kürtleri 
önemsediğinin bir işareti olarak yorumlanabilir.

Kürtler, ABD’nin bölgeye yönelik politikasında her zaman gündemde 
olmalarına rağmen ön planda değiller. Kurulması planlanan Kürdistan 
bölgesi için hiç deniz sınırının olmaması yani tamamen bölge ülkeleri arası 
sınırlarda kalacak olduğu için gerek ekonomik gerekse siyasi anlamda bölge 
devletlerine karşı güçlü bir müttefik arayışı hep olacaktır. Dolayısıyla Kürtlerin  
ABD ile ilişkilerinin gelecek yıllarda da süreceği gözükmektedir. Fakat bugüne 
kadar olduğu gibi bu ittifak süreci hep ABD tarafından yönetilecektir.

 
13 Sarı, a.g.m., s.290
14 Iraklı Kürtlerin Bağımsızlık Referandumu, https://www.bbc.com/turkce/haberler-
dunya-41414173, e. t. 4.2.2020
15 Barış Pınarı Harekatı: Dünyadan tepkiler, https://www.bbc.com/turkce/haberler 
dunya-49991916, e. t. 4.2.2020
16 Wall Street Journal: Pentagon, ABD’nin Suriye’den çekilme sürecini ilerletiyor, 
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46833095, e. t. 4.2.2020
17 Barzani ile görüşen Trump, Iraklı Kürlerle Suriyeli Kürtleri  karıştırdı, https://
tr.sputniknews.com/abd/202001231041237982-barzani-ile-gorusen-trump-irakli-
kurtlerle-suriyeli-kurtleri-karistirdi/, e. t. 4.2.2020
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Tunus’ta Fahfah, Yeni Kabineyi Açıkladı

Hazırladığı listeyi Kartaca Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Kays Said’e sunmasının 
ardından basına açıklama yapan Fahfah, yeni kabinenin tüm Tunuslulara 
hitap edeceğini ve vatanın yüksek hedefl eri doğrultusunda tüm kesimleri 
birleştirici olacağını söyledi. Fahfah, 30 bakan ve 2 devlet katibinden oluşan 
kabinesinin geniş yelpazeli bir koalisyon ve halka yeniden güven ve umut 
vermeye dayalı bir siyasi platform oluşturduğunu ifade etti.

Gerçekleştirdiği istişarelerin zorluklarına rağmen, bunun demokratik bir halin 
yansıması olduğuna işaret eden Fahfah, kabinesinde şeffaf, dürüst ve yetkin 
bağımsız kişiler ile siyasi partilerden üst düzey yetkililerin bulunduğuna 
değindi.
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BMGK’da ABD, İngiltere ve Almanya’dan Suriye Rejimine Çağrı 

New York’ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi 
Toplantısında, Suriye rejimine Türkiye’nin İdlib’de bulunan gözlem noktalarına 
gerçekleştirdiği saldırılara son vermesi yönünde çağrı yapıldı. Söz konusu 
çağrı ABD, İngiltere ve Almanya temsilcilerinden geldi.

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft yaptığı açıklamada, ABD Başkanı 
Donald Trump’ın Rusya’nın Suriye’de rejime yönelik verdiği desteği kesmesini 
istediğini belirtti. Craft, ABD’nin NATO müttefi ki Türkiye’nin meşru çıkarlarını 
desteklediğini yinelediğini ifade ederek, “Rus yetkililerin Türkiye’yi Suriye’nin 
kuzeybatısında gerginliği artırmakla suçladığı açıklamalarını kesinlikle 
reddediyoruz” dedi. Craft, söz konusu durumun sorumlusunun Esad rejimi 
ve Rusya olduğundan şüphesi olmadıklarını kaydetti.

Trump, Ulusal İstihbarat Başkanlığının Başına Grenell’i Getirdi  

ABD Başkanı Donal Trump, Berlin Büyükelçisi Richard Grenell’i Ulusal 
İstihbarat Başkanlığına (DNI) vekil olarak atadı. ABD Başkanı Donald Trump, 
ABD’nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell’i Ulusal İstihbarat Başkanlığına 
(DNI) vekil olarak atadığını duyurdu. Trump, Twitter hesabı üzerinden 
yaptığı açıklamada, “Çok değerli Berlin Büyükelçimiz Richard Grenell’in, 
DNI Direktörlüğünü vekaleten yürüteceğini duyurmaktan memnuniyet 
duyuyorum. Ülkemizi son derece iyi temsil etti ve ben onunla çalışmayı 
sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Irak’ta Allavi’den Meclise Toplanma Çağrısı

Irak’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi uzun yıllar 
sonra hiçbir siyasi partinin yer almadığı tarafsız bir hükümetin kurulduğunu 
belirterek, yeni hükümet kabinesinin güvenoyu alması için Meclis’i 
önümüzdeki Pazartesi günü olağanüstü toplanmaya çağırdı. Protestoların 
dinmesinin tamamen sona erdiği anlamına gelmediğini, aksine daha şiddetli 
protestoların başlayacağına işaret ettiğini kaydeden Allavi, “Hükümetimiz 
güvenoyu alır almaz öncelikli görevlerinden biri, protestoculara saldıranların 
cezalandırılması ve şeffaf bir seçimin yapılması için gereken icraatların 
yapılması olacak” şeklinde konuştu
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İngiltere’de Brexit Sonrası Yeni Göç Sistemi Geliyor: Puan Tabanlı
İçişleri Bakanı Priti Patel, yaptığı açıklamada, yeni sistemin 1 Ocak 2021’de 
yürürlüğe gireceğini söyledi. Bunun tüm ülke için tarihi bir karar olduğunu 
savunan Patel, “Serbest dolaşıma son veriyoruz, sınırlarımızı kontrol altına 
alıyoruz.” dedi. AA’nın haberine göre; Patel, İngiliz halkının taleplerini dikkate 
aldıklarının altını çizerek, “Ekonomiyi ve topluluklarımızı güçlendirerek 
dünyanın dört bir yanından en parlak ve en iyilerini kendimize çekeceğiz ve 
bu ülkenin tam potansiyelini açığa çıkaracağız.” diye konuştu. AB üyesi olan 
ve olmayan ülkelerin vatandaşları için eşit şartlar uygulanacak.

Siyonist İsrail İran’a Karşı Savaşmak İçin Özel Birim Oluşturuyor
İsrail, “İran’dan gelebilecek tehditlerle” mücadele için ordu içinde özel bir 
birim oluşturulmasına karar verdiğini duyurdu. İsrail ordusu, ‘hızlanma’ adını 
verdiği 5 yıllık çalışma planının detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

Tümgeneral komuta edecek : ‘İran Direktörlüğü’ adı verilen ve bir tümgeneralin 
kontrolünde olacak birim, Tahran yönetiminin nükleer programının yanı sıra 
Suriye’deki askeri varlığı gibi konulara da odaklanacak., 

Libya’da Kritik Gelişme! Serrac, Hafter Hamlesini Açıkladı

Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, 
Birleşmiş Milletler gözetiminde Halife Hafter ile yürütülen siyasi, askeri ve 
iktisadi müzakerelerin tümünün askıya alındığını duyurdu.

Ateşkes Görüşmeleri De Askıya Alınmıştı
Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti, Hafter güçlerinin Trablus Limanı’na yaptığı 
saldırı sonrası Birleşmiş Milletler’in öncülüğünde Cenevre’de yapılması 
planlanan ateşkes görüşmelerini askıya aldıklarını açıkladı. Açıklamanın 
devamında, Trablus Limanı’na düzenlenen saldırıya uygun zamanda karşılık 
verileceği belirtildi.

Zambiya’da 2,3 Milyon Kişi Acil İnsani Yardıma Muhtaç
Yardım kuruluşu Caritas Zambiya tarafından yapılan yazılı açıklamada, 
Zambiya’nın son on yılın en şiddetli kuraklıklarından birini yaşadığı belirtildi. 
Açıklamada, 13 milyon nüfuslu ülkede 2,3 milyon kişinin içme suyu ve gıda 
başta olmak üzere acil insani yardıma muhtaç olduğu vurgulandı. İklim 
değişikliği son yıllarda Zambiya’nın da aralarında bulunduğu Güney Afrika 
ülkelerini olumsuz etkilerken Birleşmiş Milletlere (BM) göre bu ülkelerde 
yaklaşık 11 milyon kişi gıda güvensizliği yaşıyor ve 45 milyon kişi kıtlık 
riskiyle karşı karşıya.

Erdoğan’ın Restine Rusya’dan Peş Peşe Cevaplar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İdlib’e operasyon an meselesi” 
çıkışına Rusya’dan cevap geldi. Kremlin’den yapılan son dakika 
açıklamasında, “Suriye ordusuna karşı bir Türk askeri operasyonu olabilecek 
en kötü senaryodur. Ankara ile temaslarımızı sürdürmeyi planlıyoruz” denildi. 
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Türkiye ile Suriye konusunda yapılan 
görüşmelerde anlaşmaya varılamadığını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından yapılan son dakika 
açıklamasında, “Suriye ordusuna karşı bir Türk askeri operasyonu olabilecek 
en kötü senaryodur. Ankara ile temaslarımızı sürdürmeyi planlıyoruz” denildi.
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