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Coğrafi  Konumu ve Demografi k Yapısı
Güney Asya’nın batı kısmında bulunan ve Bengal Körfezi’ne kıyısı bulunan 
Myanmar; Çin, Laos, Tayland, Bangladeş ve Hindistan’la sınır komşusudur. 
Çeşitli yer şekillerine ve iklim özelliklerine sahip olan ülkede muson iklimi 
hâkimdir.

2019 itibarıyla 54 milyon olan ülkenin nüfus yoğunluğu km2 başına 82 kişidir. 
Nüfus artış hızının %0,626 olduğu ülkede ortalama yaşam süresi kadınlarda 
69,8, erkeklerde 63,7, nüfusun genelinde ise 66,8 yıldır. Ülkedeki en büyük 
şehirler Yangon (6 milyon), Mandalay (1,3 milyon) ve Nepido’dur (1,2 milyon).5

2 https://www.worldatlas.com/articles/what-languages-are-spoken-in-myanmar-
burma.html

3 http://www.globalreligiousfutures.org/countries/burma-myanmar#/?affi liations_
religion_id=0&affi liations_year=2020&region_name=All%20Countries&
restrictions _year=2016

4 https://insamer.com/tr/myanmar_827.htm
5  https://www.worldatlas.com/articles/biggest-cities-in-myanmar-burma.html
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Resmi Adı Myanmar Birliği Cumhuriyeti

Başkenti Nepido (Nay Pyi Taw)

Dili
Resmi dili Birmancadır (Burmaca). Birmanca ve 
yerel dillerin yanında İngilizce de konuşulur.2

Dini
Resmi dini yoktur. %79,8 Budist, %7,8 Hristiyan, 
%4,2 Müslüman, %1,7 Hindu, %6,5 Diğer dinler3

Nüfus 54.045.200

Nüfusun Etnik Dağılımı
%68 Bamar, %9 Shan, %7 Karen, %4 Arakanlı, 
%3 Çinli, %2 Hintli, %2 Mon, %5 Diğer4

Meryem SEZGİN 1

ÜLKE RAPORU

Yüzölçümü 676.590 km2

Para Birimi Myanmar Kyatı
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Siyasi Yapısı
Anayasaya göre Myanmar “çok partili demokratik sistemle yönetilir.” Fakat 
kuruluşundan itibaren Myanmar ya ordu tarafından ya da ordu gölgesindeki 
parlamentolar tarafından yönetilmiştir. Myanmar Parlamentosu (Birlik 
Meclisi) 224 sandalyeli Milletler Meclisi ile 440 sandalyeli Temsilciler Meclisi 
olmak üzere çift kamaradan oluşur. Her iki meclisin de üyelerinden %75’i 
bölgelerinden mutlak çoğunluk oylamasıyla seçilirken %25’i ordu tarafından 
atanır.6

İngiliz sömürge yönetiminden bağımsızlığını 1948 yılında Burma adıyla 
kazanan -Myanmar ismi 1989’da kabul edilmiştir.- Myanmar, bağımsızlığının 
ilk yıllarında parlamenter demokrasi yönetimini benimsemiştir fakat 1962 
yılında gerçekleştirilen darbe ile yönetimi ordu devralmıştır. 1988 yılında 
halkın yönetime karşı artan tepkisinin izharı niteliğinde gerçekleşen öğrenci 
protestolarının kanlı bir şekilde bastırılması sonucunda kamu desteğini 
kaybeden ordu, seçim yapılmasına karar vermiştir. Söz konusu seçimler 
1990’da yapılmış fakat seçim sonuçları askeri cunta tarafından yok sayılmıştır. 
Seçimin kazananı olan NLD (Ulusal Demokrasi Ligi) lideri Aung San Suu Kyi 
ise ev hapsine mahkûm edilmiştir. 18 yıl süren askeri diktatörlükten sonra 
2008 yılında muhalefetin katılmadığı bir referandum yapılarak anayasanın 
değiştirilip sivil yönetime geçileceği ilan edilmiştir. Yapılan seçimi müteakip 
2011’de göreve gelen sivil geçiş hükumeti, Myanmar ordusunun 1962’den 
beri süren iktidarını sonlandırmıştır.7

4 yıl sonra, ülkede uzun zamandır yapılan ilk özgür ve adil seçim olarak 
görülen 2015 seçimlerinde, 1988 yılında da seçimleri kazanmış olan NLD 
oyların büyük çoğunluğunu alarak seçimleri kazanmıştır. NLD lideri Suu 
Kyi’nin anayasaya göre devlet başkanı olamaması sebebiyle onun için “devlet 
danışmanlığı” makamı tesis edilmiş, devlet başkanlığını ise NLD yetkililerinden 
Htin Kyaw almıştır. Bu şekilde Suu Kyi, Myanmar’ın fi ili (de facto) devlet 
başkanı olmuştur. Yine de günümüzde de geçerli olan 2008 anayasasına göre 
parlamentonun %25’inin askerlerden oluştuğu ve anayasada yapılacak bir 
değişiklik için parlamentonun %75’inden fazlasının oyu gerektiği göz önünde 
bulundurulduğunda askerin siyaset sahasından çekilmediği anlaşılmaktadır.

2020 yılında Myanmar’da ikinci sivil özgür seçim yapılmıştır. Bu seçimde 
NLD’nin ezici çoğunluğu alması -476 sandalyenin 396’sı- ve askerin siyasi 

kanadı USDP’nin (Birlik Dayanışma ve Kalkınma Partisi) parlamentoda sadece 
33 sandalyede kalması, askeri tetiklemiş ve Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021’de 
yönetime el koymuştur. Suu Kyi ve diğer parti yetkilileri hapsedilmiş ve ilan 
edilen bir yıllık OHAL boyunca Kıdemli General Min Aung Hlaing’in devletin 
başında olacağı duyurulmuştur. Başkanlık makamına devrilen başkan U Win 
Myint’in başkan yardımcılarından Myint Swe oturduysa da yönetim Hlaing’in 
elindedir. OHAL bitiminde seçim yapılarak yönetimin sivillere devredileceği 
söylenmişse de Myanmar’ın yeni başlayan demokrasi devrinin şimdilik sona 
erdiği görülmektedir.8

Ekonomik Yapısı

Kaynak : Dünya Bankası 2019

Myanmar ekonomisinin durumu dış dünyaya açılmakta geç kalmış ve gerek 
siyasi gerekse de ekonomik olarak Çin yörüngesinden ayrılmaya çalışan 
ülkenin dalgalı siyasetinin bir izharı olarak görülebilir. 2011’de başlayan dış 
dünyaya açılım ve ilk demokratik iktidarın göreve başlaması; ekonomide 
liberalleşme, bölgesel pazarlara entegrasyon ve ekonomik kurumlarda 
yenilenmeyle beraber hızlı bir ekonomik gelişimi sağlamıştır. Yoksulluk 
oranı 2005-2017 arasında %48’den %25’e kadar düşürülmüştür.9 Myanmar 
hükumetinin Yatırım ve Şirket İdaresi Başkanlığı’na göre doğrudan yabancı 
yatırımlar 2012-13 mali yılında kaydedilen 1,4 milyar dolardan 2015-16 mali 
yılında 9,5 milyar dolara kadar yükselmiştir.10

6  http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1276185711&Country=Myanmar
&topic=Summary&subtopic=Political+structure

7  https://www.aljazeera.com/features/2021/2/2/analysis-why-is-myanmar-military
-so-powerful

8  https://www.cfr.org/backgrounder/myanmar-history-coup-military-rule-
ethnic-confl ict-rohingya

9  https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/overview#1
10 https://www.aljazeera.com/economy/2021/2/18/for-foreign-investors-

in-myanmar-coup-adds-new-uncertainties
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GSYİH 76.086 milyar dolar

Kişi Başı GSYİH 1.407,083 dolar

GSYİH Büyüme Hızı %2,888

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı %2,246

Milli Gelir (Atlas metodu) 75.186 milyar dolar

Kişi Başı Milli Gelir (Atlas metodu) 1.390 dolar

Enfl asyon %8,825

Resmi Döviz Kuru 1518 Kyat – 1 ABD Doları

İşsizlik Oranı %1,79

Genç İşsizlik Oranı %1,5

İş Gücü 22.951.393
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Myanmar nüfusunun çoğunluğu tarım ve sanayi vasıtasıyla geçimlerini 
sağlamaktadır. Başta yeşim taşı ve yakut olmak üzere ülkede yer alan önemli 
mineral kaynakları ile doğal gaz rezervleri yabancı yatırıma cazip özelliktedir. 
Ülkede yaşanan insan hakları ihlallerine ve diğer ekonomik dezavantajlara 
rağmen Myanmar, yabancı işletmeler tarafından kârlı bir yatırım bölgesi ve 
özellikle ihracat ürünlerinin düşük maliyetli üretimi için uygun bir tesis olarak 
öne çıkmaktadır. Ayrıca tüketici talebinin her alanda yoğun olması hasebiyle 
cazip bir pazardır. 11

Buna rağmen yabancı yatırımda ve ekonomik büyümede Suu Kyi hükûmetinin 
ekonomik reformların ilerletilmesindeki yavaşlığı ve özellikle de Rohingya 
Müslümanlarına uygulanan zulme uluslararası kamuoyunun tepkisi nedeniyle 
duraklama gözlenmektedir. Myanmar’daki en yüksek yabancı yatırım ve 
ekonomik büyüme rakamları, Rohingya krizinin başladığı 2017’den önceki yıl 
kaydedilmiştir ve aynı yıldan beri düşüş trendindedir. Şubat başında meydana 
gelen darbe de ekonomiyi sarsacağa benzemektedir. Darbe sonrasında 
Myanmar Kyatı ABD Doları karşısında %7 oranında değer kaybına uğramış, 
altın fiyatlarında dalgalanmalar olmuştur. Ekonomistlere göre darbenin 
ekonomi üzerindeki etkilerinin bunlarla sınırlı kalmayıp 2011’den beri alınan 
tüm ilerlemenin kaybedilmesine sebep olması ihtimali de mevcuttur.

Myanmar’a yatırım yapan ülkelerin başında Çin gelmektedir. Çin-Myanmar 
Ekonomik Koridoru ile tarım ve madencilik gibi sektörlerde yatırım yapan 
Çinli firmalar buna örnek verilebilir. Bunun sebebi, Myanmar’ın gerek coğrafi 
olarak gerekse de siyasi rejim olarak Çin ekseninde bir ülke olmasıdır. 
Myanmar yetkilileri Batı’dan gelecek yabancı yatırımların önünü açmak ve 
Çin’in jeopolitik yörüngesinden ayrılabilmek amacıyla içinde demokratik 
rejimin benimsenmesi de olan bir dizi politikalar uygulamışlardır.12

Myanmar’ın gerek ekonominin gerekse de diğer alanların gelişiminde 
karşılaştığı ana sorunlardan biri de çevresel faktörlerdir. Dünyanın doğal afet 
riski en yüksek ülkelerinden biri olan Myanmar her yıl sel, kasırga, deprem, 
toprak kayması ve kuraklık gibi pek çok doğal afete maruz kalmaktadır. 
Bunlara ek olarak COVID-19 salgını ve siyasi karışıklıklar sebebiyle Myanmar’ı 
ekonomik açıdan zor günler beklemektedir.13

Dış Ticaret

Kaynak : ITC Trademap

Myanmar’ın ana ihracat kalemleri mineral yakıtlar ve yağlar, örülmüş ve 
örülmemiş giyim ürünleri, tahıllar ve sebzelerdir. Ana ihracat ortakları ise Çin, 
Tayland, Japonya, ABD, Almanya’dır.

Kaynak : ITC Trademap

Myanmar’ın ana ithalat kalemleri mineral yakıtlar ve yağlar, makineler, 
elektrikli makineler, demiryolu harici araçlar ve demir-çeliktir. Ana ithalat 
ortakları ise Çin, Singapur, Tayland, Malezya ve Endonezya’dır.

Kaynak : ITC Trademap

Türkiye-Myanmar İlişkileri
Türkiye-Myanmar arasında güçlü bir ilişki yoktur. Türkiye Nepido Büyükelçiliği 
2012’de açılmıştır fakat Myanmar’ın Türkiye’de herhangi bir elçiliği olmamakla 
beraber Kahire Büyükelçiliği Türkiye’ye akreditedir. İkili ilişkiler, yakın tarihte 
dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından Myanmar’a

11 https://www.cfr.org/backgrounder/myanmar-history-coup-military-rule-
ethnic-conflict-rohingya

12 https://www.aljazeera.com/economy/2021/2/18/for-foreign-investors-in-
myanmar-coup-adds-new-uncertainties

13 https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/overview#1
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Myanmar Dış Ticaret Verileri (bin $)

2017 2018 2019

İhracat 13.878.764 16.671.612 17.997.121

İthalat 19.253.455 19.345.460 18.577.867

Hacim 33.132.219 36.017.072 36.574.988

Denge -5.374.691 -2.673.848 -580.746

En Çok İhraç Edilen 5 Ürün (bin $)

Ürün 2018 2019

Toplam 16.671.612 17.997.121

Mineral yakıtlar, mineral yağlar
ve ürünleri

3.594.381 4.349.418

Kıyafetler ve giyim aksesuarları 
(örülmemiş)

3.262.671 3.776.712

Kıyafetler ve giyim aksesuarları 
(örülmüş)

853.545 1.250.942

Tahıllar 1.161.589 1.022.890

Yenilebilir sebzeler, kökler
ve yumrular

761.541 973.807

En Çok İthal Edilen 5 Ürün (bin $)

Ürün 2018 2019

Toplam 19.345.460 18.577.867

Mineral yakıtlar, mineral yağlar
ve ürünleri

4.030.390 3.686.283

Makineler, mekanik teçhizat,
nükleer reaktörler vb. ve parçaları

1.812.957 1.734.258

Elektrikli makineler ve parçaları, 
ses kayıt cihazları ve televizyon

1.242.724 1.248.242

Tren, tramvay yolları ve levazımı 
dışında araçlar, aksamı ve
aksesuarları

1.468.196 1.135.101

Demir ve çelik 971.564 932.174
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gerçekleştirilen ziyaret, 2017 yılında imzalanan hava ulaştırma anlaşması 
ve 2019 yılında imzalanan mutabakat muhtırası ile güçlendirilmeye 
çalışılmaktadır. Türkiye özellikle Rohingya Müslümanlarının durumuna önem 
atfetmekte, gerek insani yardım gerekse de diplomatik çalışmalar vesilesiyle 
çözüme gidilmesi için çaba sarf etmektedir.14

Ülke Tarihi
Myanmar tarihi yüzyıllar öncesine uzanmakla beraber dünyaya açılımı İngiliz 
sömürgesiyle olmuştur. 1886 yılında İngilizlerin dönemin İngiliz Hindistanı’na 
bir eyalet olarak ekledikleri Myanmar, milliyetçi akımların hız kazanması 
sonucunda 1937’de İngiltere’den ayrılmıştır. II. Dünya Savaşı’nda Japon 
işgaline uğrayan Myanmar savaş sonrası tekrar İngiliz yönetimi altına girmiş, 
nihayet 1948’de Burma adıyla bağımsızlığını ilan etmiştir. Ordu temelli bir 
idareyle doğan Myanmar kuruluşundan itibaren hep asker tarafından idare 
edilmiş ve demokrasiye geçmek için sarf edilen çabalar genel olarak akim 
kalmıştır. 2011’den itibaren demokrasi yolunda ilerleme kaydedildiyse de 
Şubat 2021’de yapılan darbe ile bir kez daha ordu yönetime gelmiştir.15

Ülkede İslamiyet ve Rohingya (Arakan) Müslümanları
Pek çok coğrafya gibi Myanmar’ın da İslam’la tanışması Arap ve Fars tüccarlar 
vasıtasıyla olmuştur. Özellikle Bangladeş ve Myanmar’ın Bangladeş sınırında 
bulunan Arakan bölgesi İslam’ın en çok yayıldığı bölgeler olmuştur.16 1982 
Vatandaşlık Yasası’na göre sadece 1823’ten önce Myanmar’da yaşayan etnik 
grupların üyeleri tam vatandaş kabul edilmektedir. Bu yasa başta Rohingya  
Müslümanları olmak üzere birçok etnik azınlığı vatansız bırakmaktadır.  Dahası, 
2008 Anayasası’na göre seçme ve seçilme hakkı yalnızca tam vatandaşlara 

verilmiştir. Çoğunluğu Budist olan Myanmar özellikle radikal Budistler 
tarafından yayılan Müslüman karşıtı nefret söylemleri

ve saldırılar sebebiyle her geçen gün
Müslümanlar için yaşanmaz

hale gelmektedir.

Rohingya Müslümanlarına karşı on yıllardır devam eden devlet zulmü 
2017’de doruk noktasına ulaşmıştır. Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu 
(ARSA) ismindeki silahlı örgütün bazı polis karakollarına saldırı düzenlemesi 
Myanmar ordusu için bir bahane teşkil etmiş ve ordu, sadece ARSA’ya 
değil tüm Rohingya toplumuna karşı bir karşı taarruza girişmiştir.17 İşkence, 
tecavüz, katliam, köylerin yakılması gibi insanlık dışı hareketlerde bulunan 
ordu uluslararası camiada ağır kınamalara maruz kalmıştır. Fakat bir insan 
hakları aktivisti ve Nobel Barış Ödülü sahibi Aung San Suu Kyi’nin orduyu 
kınamak bir tarafa Myanmar’a 2019’da Uluslararası Adalet Divanı’na dava 
açıldığında orduyu savunması yoğun eleştiri çekmiştir.18

COVID-19
Myanmar’da ilk COVID-19 vakası 24 Mart 2020 tarihinde görülmüştür. 
Pandeminin ilk dalgasında uygulanan ülke girişlerinde denetim, seyahat 
kısıtlamaları gibi tedbirler sayesinde vaka ve ölüm sayılarının hafif seyrettiği 
Myanmar’da yaz ortalarında kuraların gevşetilmesini müteakip ikinci 
dalga başlamış, Ağustos başlarında günde 10’dan az vaka görülürken Ekim 
ortasında 1000’den fazla vaka kaydedilmiştir. Bu dalga Myanmar’ın kadrosu 
yetersiz sağlık sistemini derinden sarsmıştır.

Pandemiyle mücadelenin etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi yolunda 
Myanmar’ın önünde birtakım sorunlar vardır. Yetersiz test kapasitesi, 
2019 Küresel Sağlık Güvenliği İndeksi’ne göre krizlere karşı en hazırlıksız 
ülkelerden biri olarak sağlık sisteminin hazırlıksız olması, ekonominin bir krizi 
yönetecek güçte olmaması ve özellikle de iç karışıklıklar ülkenin salgından 
dolayı gördüğü zararı artırmıştır. Myanmar’da ilk COVID-19 vakası 24 Mart 
2020 tarihinde görülmüştür. Şimdiye kadar kaydedilen en çok vaka 2260 
vaka ile 16 Kasım’da, en çok ölü sayısı 48 ölüyle 12 Ekim’de kaydedilmiştir. 
20 Şubat 2021 itibarıyla ülkede görülen toplam vaka sayısı 141.709, ölü sayısı 
3192’dir.

14 http://www.mfa.gov.tr/turkiye-myanmar-siyasi-iliskileri.tr.mfa
15 https://www.britannica.com/place/Myanmar
16 https://insamer.com/tr/myanmar_1616.html 
17 https://freedomhouse.org/country/myanmar/freedom-world/2020
18 https://www.britannica.com/place/Myanmar/Since-independence
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Dünya Ekonomi Forumu’nun yayımladığı Afrika Serbest Ticaret Bölgesi 
makalesi kıtanın geleceğine yönelik tahminleri içerisinde bulunduruyor. 
Özellikle koronavirüs sonrasında ülkelerin içine girdiği ekonomik kriz 
etkilerinin, bu tip ticaret bölgeleri oluşturmakla geçmesi mümkün gözükmese 
de uzmanlarca bunun bir nefes alma fırsatına dönüşebileceği ifade ediliyor. 

IMF’nin 2020 yılı için açıkladığı küresel boyuttaki yüzde dört buçukluk 
daralma, 2021 yılındaki kısmi büyüme ile birlikte bir nebze toparlanma olarak 
görülebilir. Ancak yalnızca salgın değil, siyasi, sosyal ve doğal birtakım 
etkenlerin de ülkelerin ekonomik şartlarında kötüye gidişi işaret ettiği 
söylenebilir. Siyasi istikrarsızlık ve ekonomik durgunluğa karşılık ticaretin 
artırılması ile bertaraf edilme planı klasik fakat işe yarayabilecek bir strateji. 
Bu stratejinin uygulanması için atılması gereken ilk adım da kuşkusuz 
ticaretin önündeki engelleri kaldırmak. Bunu halkın hükümetlere duyduğu 
güveni yükseltecek önlemler almak, yolsuzluğu önlemek ve siyasi gerginlik 
ile terörün durdurulması adımları izlediğinde gözle görülür bir düzelme olma 
ihtimali oldukça yüksektir. 

2021’in ilk günü itibarıyla açıklanan Afrika Serbest Ticaret Anlaşması da bu 
temeller dahilinde kıtaya ticari canlılık kazandırmak için tasarlandı. 

1 UGSAM Afrika Araştırmaları Direktörü

Bilindiği gibi Afrika, büyük yer altı ve yer üstü zenginlikleri ile dünyadaki 
pek çok ülkeden daha fazla kaynağa sahip ülkeleri bulundurmaktadır. 
Bu zenginlik ise çoğunlukla kıta lehine kullanılamamakta, ihracat-ithalat 
dengesizliğinden de anlaşılabileceği gibi başkalarının daha fazla kazandığı bir 
ilişkiye dönüşmektedir. Anlaşma, Afrika ülkelerini dünya ticaretine daha fazla 
entegre etme amacını gütmekle beraber, imzacı ülkelerin sayısının fazlalığıyla 
da dünyanın en büyük ticaret bölgesini oluşturacak olması yönüyle önemlidir. 
Bu anlaşma çerçevesinde kurulan serbest ticaret bölgesi ile birlikte 
gümrüklerdeki zorluklar kolaylaştırılacak ve mal ile hizmetin serbest 
dolaşımına yönelik tek bir pazar oluşturulacak. Teoride kolay olan böyle bir 
hamlenin pratikteki durumunu ise zamanla göreceğiz.
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Başarılı bir şekilde uygulanıp uygulanamayacağı şimdilik soru işareti olan 
bu anlaşmanın, başarılı olması halinde neler getireceğine dair Caroline 
Kende-Robb’un analizi ilgi çekici başlıkları bir arada bulunduruyor. Önce onun 
çıkarımlarına bakıp sonrasında değerlendirme yapmak isabetli olabilir.

Robb’un ilk odaklandığı nokta, bu anlaşmanın Afrika’daki yoksulluğu azaltacağı 
yönünde. Bölgesel gelirin artmasıyla beraber dört yüz elli milyar dolarlık bir 
nakit akışının sağlanacak olması orta vadede yoksulluğu azaltabilir. İşçilerin 
alacağı ücretlerin artması, hane gelirine doğrudan katkı yapabilir.

İkinci olarak, çok çeşitli faydalardan bahsetmektedir. Bunları ihracatın 
artmasına bağlı olarak büyümenin hızlanması, küresel ekonomiye daha güçlü 
entegrasyon, yeni istihdam sayısının artması gibi başlıklara ayırabiliriz.

Üçüncü husus, kadınların iş alanında daha etkili hale gelmesi olarak 
görülmekte. Yapılan anlaşmanın cinsiyetler arasındaki gelir farkını azaltacağı 
ve kadınların iş dünyasına daha sağlam adım atarak gelirlerini artırabileceği 
öngörülüyor. Hem iş fırsatlarının oluşturulması hem de kadın tüccarların 
ekonomik güvenliklerinin sağlanacak olması anlaşmanın artı yönlerinden biri 
olarak değerlendiriliyor.

Dördüncü madde, ticari ilişkilerde şeffafl ık, güvenlik gibi unsurların 
sağlanmasının kolaylaşacağı şeklinde ele alınmış. Yasa dışı madencilik, yasa 
dışı balıkçılık, çocuk işçi çalıştırma gibi sorunların bu anlaşma çerçevesinde 
yaptırımlara tabi tutulabileceği ve bu yaptırımlar vesilesiyle önüne 
geçilebileceği ifade edilmiş.

Beşinci madde, salgının 2020 yılında Afrika’da yetmiş dokuz milyarlık kayba 
neden olduğunu ve bunun özellikle gayri safi  milli hasıla bazında büyük bir 
etki oluşturduğunu anlatıyor. Bu bağlamda, anlaşmanın Afrika’nın uğradığı 
gayri safi  milli hasıla zararının yanı sıra, gıda ve tıbbi ekipman ticareti gibi 
alanlardaki kaybının da hafi fl etileceği bir alan oluşturacağı değerlendirmesi 
yapılıyor. Kısa vadedeki iyileştirmenin yanı sıra uzun vadede bu tip ekonomik 
şok dalgalarının şiddetinin hafi fl etilebileceğinin altı çiziliyor.

Son madde, iş birliğinin faydasının tüm dünyaya yeni bir örnek olacağı 
öngörüsüne dayanıyor. Siyasi nedenlerle artan kutuplaşma ve izolasyonlara 
rağmen, yeni dünyadaki pek çok tehdidin uzun vadeli iş birliği zorunluluğunu 
beraberinde getireceğinden yola çıkarak, yeni anlaşmanın bu uzun vadeli 
düşünme ve işbirliği amaçlarına uygun bir ortam oluşturacağı düşünülüyor. 

Robb, bu başlıklardan sonra üç ana problemin altını çiziyor. Bunlardan ilki, 
tüm bunların sömürge mirasından kaçınarak nasıl sağlanacağı sorusunun 
hala cevap bekliyor oluşu. İkincisi en genel problem olan eşitlik uygulaması. 
Böyle bir anlaşmadan kimin ne kadar kazanacağı muamma. Küçük çaplı iş 
yapanların daha büyük oyuncularla nasıl bir ilişki kuracağı soru işareti.

Üçüncüsü altyapıdır. Afrika Kalkınma Bankası’na göre, kıtanın altyapı ihtiyacı 
için gerek duyulan para yüz otuz ila yüz yetmiş milyar dolar arasında. Bu 
ihtiyacın çoğunlukla dış borç yöntemiyle karşılanıyor olması Afrika ülkeleri ile 
diğer kıta ülkeleri arasındaki dengeyi her yıl aleyhte ilerletiyor.

Birinci maddeye baktığımızda, kıtanın yoksulluk oranın azalması kısa vadede 
mümkün gözükmüyor. Böyle bir ihtimalin gerçekten var olması için, hem 
kıta ülkelerinin sosyal refah devleti standartlarının gelişmesi hem de ticari 

ortakların kârlılık zemininde bazı ayrıcalıklarından vazgeçmesi gerekiyor. 
Kabul etmek gerekir ki ticaretin artması, söylendiği gibi işçi ücretlerini 
doğrudan yükseltmeyecektir. Bunun yerine istihdamın artacağı görüşünü 
benimsemek daha isabetli olabilir. Ancak istihdamın artışının yoksulluk 
seviyesini gerçekten hızlı şekilde düşürmesi için asgari ücret kavramının 
gelişmesi, artması ve aynı zamanda gelir dengesizliğinin azalması 
gerekmektedir. Bu bağlamda ticari bağlantılarla büyük şirket sahiplerinin 
gelirinin artması, doğrudan işçi haklarına yansımayabilir. Dolayısıyla orta 
sınıftan bahsetmenin çok zor olduğu ülkelere sahip olan Afrika kıtasının 
içerisindeki gelir dengesizliği artabilir.
İkinci maddedeki başlıklara yönelik beklentinin genel olarak yüksek tutulması 
kabul edilebilir. Kapsamı ne olursa olsun ticaretin büyümesi, entegrasyonu 
ve ülke büyümelerini hızlandıracaktır. Bu maddenin tek soru işareti olan 
hususu kıta içi ticareti yüzde seksen artıracakken kıta dışı ticareti yüzde 
on dokuz artırmasının beklenmesidir. Kıta içi ticaretin artışı kıta dışından 
ithalatı azaltacak ve kıtalararası yüzde on dokuz olarak beklenen artış da kıta 
dışına ihracatta olacaksa bu gerçekten büyük bir fayda getirebilir. Fakat kıta 
dışından ithalatın artması, kıta içerisindeki ticaretinse yalnızca ucuz ürünlerin 
olduğu alanda gelişmesi çok da istenen bir geliş olmayacaktır.

Üçüncü maddedeki cinsiyet eşitsizliğinin azalması ve bunun olumlu etkileri 
bugüne dek pek görülmedi. Uygulamada başarılı olunması, bir miktar 
iyileşmeyi beraberinde getirecektir.

Dördüncü başlıktaki yasa dışı ticari işlerin önlenmesi, çocuk işçiliğinin 
önüne geçilmesi gibi hedefl erin ne yazık ki gerçeğe dönmesi, kısa ve orta 
vadede ihtimal dahilinde bulunmuyor. Aksine bugün pek çok yönetimin bu 
tip faaliyetlere göz yumduğu ortada olan bir gerçekken, bu hedefl erin fazla 
iyimser beklentiler olduğunu düşünebiliriz.

Beşinci madde salgınla beraber ortaya çıkan faturanın azaltılabileceğini 
öngörüyor ki bu belki de en doğru çıkarım sayılabilir. Salgın sonrası sürecin 
anlaşma dahilinde daha doğru bir yol haritası ortaya çıkarabileceğini 
söyleyebiliriz.

Elbette henüz çok yeni olan böyle bir anlaşmanın getireceği faydalar açısından 
olumlu bir bakış açısına sahip olmak önemli. Bugüne dek bölgesel bağlamda 
gerçekleştirilen çeşitli ticaret anlaşmalarının Afrika kıtasındaki bölgelere 
hareket ve canlılık getirdiği de bir gerçek. İşin zor olan tarafı, böylesine büyük 
bir anlaşmanın kıta tarafından ilk defa deneyimlenecek olması. Bu bağlamda 
kıta ülkelerine yeteri kadar süre vermek ve sabırla beklemek gerekiyor. 
Böylesine devasa bir ticaret bölgesinin gerçekten fonksiyonel bir şekilde sınır 
ötesi ticareti üçüncü tarafl ar olmadan gerçekleştirmesi hem kıta için hem de 
dünya için muazzam bir gelişme olacaktır.

Başvurular
Kuwonu, F. (2021, Ocak 7). Africa’s free trade area opens for business. United Nations: 

https://www.un.org/africarenewal/magazine/january-2021/afcfta-africa-now-
open-business adresinden alındı

Robb, C. K. (2021, Şubat 9). 6 reasons why Africa’s new free trade area is a global 
game changer. World Economic Forum: https://www.weforum.org/agenda/
2021/02/afcfta-africa-free-trade-global-game-changer/ adresinden alındı
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Karadeniz bölgesi, sahip olduğu jeopolitik yapı itibariyle dünyanın önemli 
stratejik bölgeleri arasında listenin en başlarında gelmektedir. Hem 
etrafındaki sulara ulaşım sağlama noktasında bir kavşak görevi görmesi 
(İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinden Akdeniz’e; Volga-Don Kanalı 
hattından Hazar’a; Kerç Boğazı’ndan Azak Denizi’ne; Ren-Tuna kanalı ile Kuzey 
Denizi’ne ve Main-Tuna kanalı üzerinden Baltık Denizi’ne) hem de önemli enerji 
yatakları arasında bulunması ve bu enerjinin Asya bölgesinden Avrupa’ya 
ulaştırılmasında enerji hatlarının büyük çoğunluğunun temel yolu olması 
sebebiyle önemine paha biçilemez. Karadeniz ve çevresinin bu kadar büyük 
değerlerle anımsanması bu sahayı her geçen gün küresel güçlerin ilgi odağı 
haline getirmektedir. 

Soğuk Savaş döneminde Karadeniz’de yalnızca SSCB ve Türkiye’nin olması 
bölgede uzun süreli bir barışı mümkün kılmıştır. Sonrasında ise Karadeniz’e 
yönelik ilgi artmış, bölgesel düzen küresel bir etkide yeni bir yapılanma

2 Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
mustafa.ozdmr21@hotmail.com

sürecine girmiştir. Sovyetlerin dağılmasının ertesinde Karadeniz’e kıyısı 
olan ülkelerin çoğalması, dünyanın dört bir tarafının enerji, ulaşım ve iletişim 
ağlarıyla sarmalandığı küresel dönemde bölgenin jeopolitik öneminin büyük 
güçler tarafından fark edilmesi Karadeniz’deki tansiyonu her geçen gün 
artırmaktadır. Karadeniz ve çevresi günümüzde başat güçlerin birbirleri 
ardınca hamle yaptıkları büyük bir satranç tahtasına dönüşmüştür.

Karadeniz’deki Küresel Aktörler
Bölgenin “Ev Sahibi” Olarak Rusya : Rusya’nın tarihsel olarak Çar Rusya’sından 
miras aldığı “güneye/sıcak denizlere inme” stratejisi 17. yüzyıldan beri 
kendisini göstermektedir. Çar I. Petro döneminde başlayan bu mücadelede 
Karadeniz Osmanlı Devleti ve Çarlık Rusya’sı arasında asırlar sürecek bir 
çekişmeye sahne oluştur. Hatta kimi zaman (Kırım Savaşında görüldüğü gibi) 
Karadeniz’e kıyısı olmayan İngiltere ve Fransa gibi dönemin küresel güçleri 
dahi bu rekabette yerlerini almışlardır.3

Rusya, kendisini SSCB’nin küresel mirasçısı olarak gördüğünden 
Karadeniz’deki hakimiyetini başka herhangi bir aktörle paylaşmak 
istememektedir. Bu nedenle de herhangi bir Batılı aktörün sahaya müdahil 
olmasından kaçınmaktadır. Ancak, Rusya’nın bu korkusu gerçekleşmiş, 1999 
ve 2004 yıllarındaki NATO genişlemesi (Özellikle Romanya ve Bulgaristan’ın 
NATO ve AB üyelikleri bu hususta önemlidir.)  ile NATO bölgenin komşusu

1 Bu çalışmada Karadeniz’deki küresel aktörlerin faaliyetlerine odaklanıldığından,
Türkiye gibi bölgesel aktörler araştırmanın dışında tutulmuştur.

3 Caferov, N. (2014). ,Rusya’nın Deniz Stratejisi ve Karadeniz. Okan Yeşilot (Ed.), 
Hazar’dan Karadeniz’e Stratejik Bakış içinde s. 140-141
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durumuna gelmiş ve Karadeniz’de askeri olarak varlığını göstermiştir. Bu 
tarihten itibaren ise bölgedeki tansiyon hiç düşmemiştir.4

Rusya, Karadeniz’in kendi ev sahası olduğunu öne sürmektedir.5  Ayrıca “yakın 
çevrenin güvenliği” adını verdiği strateji aracılığıyla bölgedeki ülkelere gerekli 
müdahaleler ile Karadeniz’deki askeri üstünlüğünü koruma amacındadır. Bu 
nedenle de Rusya Karadeniz’deki Filosunun bölgedeki en büyük Filo olmasına 
ayrı önem göstermektedir. 1997’de Ukrayna ile imzalanan Rus filosunun 
25 yıl süreyle Sivastopol’da ikametine izin verilmesine yönelik anlaşma bu 
gayenin bir adımı niteliğindedir. İlerleyen süreçte bu anlaşma 2042’ye değin 
uzatılmıştır.6

Karşıt Aktörler : ABD ve NATO
Karadeniz’deki karşıt aktör grubu ise AB, ABD ve NATO’nun oluşturduğu 
bloktur. Karadeniz jeopolitiğinde bu üç güç birlikte hareket etmektedirler. 
Yukarıda da belirtildiği gibi Soğuk Savaş sonrası dönemde AB ve NATO’daki 
yeni üyeliklerle başlayan genişlemeler, Batı Bloğunu da Karadeniz’e komşu 
kılmış ve buradaki gerilimlerde kendi çıkarlarını koruma için taraf olmaya 
mecbur bırakmıştır. ABD güdümünde hareket eden NATO aracılığıyla ABD de 
kendisini Rusya karşısında konumlandırmaya çalışmaktadır.7

Karadeniz, Avrupa ve Asya arasında bir transit koridoru olması, enerji ulaşım 
ağlarının buradan dolanıyor olması, Hazar havzasındaki önemli enerji 
yataklarına yakın olması, Orta Asya ve Orta Doğu’ya bir geçiş kapısı olması… 
gibi pek çok nedenden ötürü ABD’nin ve NATO’nun özel ilgi alanındadır.8 Kasım 
2010’da düzenlenen Lizbon Zirvesi’nde Karadeniz’in önemine özellikle vurgu 
yapılması NATO’nun Karadeniz’i gündemine aldığının bir işaretidir.9 Bununla 
birlikte küresel egemen güç olma iddiasında olan ABD, siyasal anlamda 
kendisine tehdit olarak gördüğü Rusya’yı güneyden çevrelemek amacıyla 
bölgedeki varlığını sürdürmektedir. Aynı zamanda AB’nin enerji alanında 
Rusya’ya olan bağımlılığını kırmakla birlikte bölgedeki enerji hatlarının 
güvenliğini sağlamak içinde Amerika bu sahadaki etkinliğini devam ettirmek 
konusunda ısrarcı bir tutum sergilemektedir.10

ABD bölgede Batı karşıtı herhangi bir oluşumun, iktidarın ya da devletin 
varlığından hoşlanmamaktadır. Bu yüzden de Rusya’nın Karadeniz’i 
millileştirme çabalarına karşın ABD, bölgeyi Rusya’nın tekeline bırakmamak 
için “uluslararasılaştırma” stratejisi izlemektedir. Bölgedeki Batı yanlısı 
aktörleri çoğaltarak Rusya’nın buradaki nüfuzunu kırmayı amaçlamaktadır. 
ABD’nin bölgeye yönelik diğer stratejisi ise bu sahadaki askeri üsleri 
çoğaltmak olmaktadır.11

Karadeniz Rekabetinin Krizlerle Dolu Süreci
Karadeniz jeopolitik sahasındaki ilk küresel çekişme Gürcistan ve Ukrayna’nın 
NATO üyeliğinin ardında gerçekleşmiştir.  Bu iki ülkenin NATO’ya dahil olması 
Karadeniz’de de artık NATO’nun aktif olarak var olacağı anlamına gelmekteydi. 
ABD’nin dolduruşuna gelen Gürcü Lider Shaakashvili, seçim döneminde 
verdiği toprak bütünlüğünü sağlama vadini yerine getirmek için Güney 
Osetya ve Abhazya’ya askerî harekât düzenlemeye kalkışmıştı. Ancak atmış 
olduğu bu adım Putin’in bölgeye aktif müdahalesi için gerekli meşrutiyeti 
sağlamış oldu. Rus Barış Gücü Birliklerinin tehdit altında olduğu iddiası ile 
Putin, Güney Osetya’ya ve Abhazya’ya birliklerini göndererek beş günlük 
bir askeri operasyon başlatmış ve bu bölgelerin bağımsızlıklarını tanımıştır. 
Bu operasyon ile Rusya, NATO’nun Karadeniz sınırını genişletmesine karşın 
Karadeniz’deki kendi askeri konumunu güçlendirerek karşılık vermiştir. 
Bu müdahaleye yeterli sesi yükseltemeyen Batı bloğu, Rusya’nın ilerleyen 
yıllarda Karadeniz’de daha büyük hareketleri için cesaret aşılamıştır.12

Bununla birlikte bu durum, bölgedeki diğer devletler için Rusya karşısında 
Batı’ya ne kadar güvenilebileceği konusunda soru işaretleri oluşturmuştur. 
Bu kriz Rusya’nın Soğuk Savaş sonrası dönemde küresel jeopolitik oyunlara 
ilk kez büyük çapta müdahil olduğu gelişmedir.

4 Çalışkan, B. (2017).Karadeniz’de Değişen Güç Dengeleri ve Türkiye-Rusya İlişkileri 
İNSAMER Analiz 22

5 Akdemir, E. (2014). Nato’nun Karadeniz Politikası. Karadeniz Araştırmaları, 42, s. 6
6 Caferov, a.g.m. s. 145
7 Akdemir, a.g.m. s. 3
8 Ünalmış, A. N. & - Oğuz, Ş. Karadeniz’de Rusya-ABD Rekabeti ve Ukrayna Krizi.

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 5/7, s. 3. DOI: 10.31765/karen.584055
9 Akdemir, s. 3
10 Çelik, K. E. & Erol, M. S. (2018). Aralık 2017 Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi Bağlamında 

ABD’nin Karadeniz Politikası ve Türkiye. Karadeniz Araştırmaları, XV/60 s. 109-115
11 Erol, M. S. &Sertif, D. (2012). Amerika’nın Karadeniz Politikasını Yeniden 

Değerlendirmek. Gazi Akademik Bakış, 6 (11), 17-33.
12 Ünalmış& Oğuz, a.g.m. s. 6
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Gürcistan krizinden yalnızca altı sene sonra patlak veren Kırım’ın ilhakı 
meselesi Karadeniz’deki hali hazırda içinden çıkılamaz durumu daha da 
derinleştirmiştir.  Dönemin Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç’in AB ile yapılacak 
olan ortaklık anlaşmasını iptal ederek Rusya ile iş birliği yapmaya yanaşması 
Ukrayna’da geri dönülemez bir sürecin tetikleyicisi olmuştur. Kasım 2013’te 
Kiev’de başlayan muhalif protestolar ülke genelindeki tansiyonu hat safhalara 
çıkartmıştır. Bunun üzerine süreci iyi yönetemeyen Yanukoviç, Şubat 2014’te 
ülkeyi terk etmiştir. Bu durumu fırsat bilen Rusya, Kırım’a askeri müdahalede 
bulunmuş, Stratejik öneme sahip Sivastopol’daki deniz üssüne yerleşmiştir. 
Kırım Parlamentosu 16 Mart’ta bağımsızlığını, 21 Mart 2014 tarihinde ise 
Rusya’ya bağlandığını ilan etmiştir.13

Kırım’ın resmen Rusya’ya bağlanması bölgedeki tüm dengeleri alt üst etmiştir. 
Batı dünyası tek bir ağızdan bu ilhakı tanımadıklarını açıkça ifade etmişlerdir. 
Tüm bu süreçlerde Rusya’nın başına buyruk tavırları bölgenin yegâne sahibinin 
kendisi olduğunu tüm dünyaya göstermiş ayrıca bölgedeki bir diğer cephe 
olan ABD ve NATO’ya Rusya’nın bu adımlarını engellemek adına ciddi önlemler 
alınması gerektiğini hissettirmiştir. Bu tarihten sonra NATO, bölgedeki irili 
ufaklı müttefiklerini korumak adına “Hazırlık Eylem Planı” adını verdiği bir dizi 
ciddi yapısal reformlara girişmiştir. Bu plan çerçevesinde Doğu Avrupa’daki 
askeri birlik ve tesislerin sayısı artırılmış, herhangi bir Rus saldırısına karşın ilk 
reaksiyonu gösterecek birlikler daha etkin bir yapıya büründürülmüş, NATO’nun 
özellikle Karadeniz’deki deniz kuvvetlerine ve devriye ekiplerine ayrı ihtimam 
gösterilmiştir.14

NATO’nun bu hamlelerine karşın Rusya ise bölgedeki askeri filosunu düzenli 
olarak artırmaya çalışmıştır. ABD’nin Avrupa Aşamalı Uyarlanabilir Yaklaşım 
(EPAA) kapsamında Romanya’ya füzesavar sistemlerini konuşlandırması 

üzerine Rusya’nın Kaliningrad’a İskender füzelerini yerleştirmesi ve her iki 
tarafın da “Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması”ndan (INF) çekiliyor 
durumda olması Karadeniz’in olası bir nükleer rekabet sahası haline 
gelmesindeki endişeleri arttırmaktadır.

Sonuç
ABD’de Biden’ın işbaşına gelmesi Amerika’nın Karadeniz’e yönelik stratejisinde  
önemli farklar oluşturabilir. Trump döneminde ihmal edilen Karadeniz 
bölgesinde Rusya ve Çin’in artan nüfuzunu kırmak Biden yönetimi için öncelik 
taşımaktadır. Aynı zamanda ABD’nin müttefiklerine karşı güvenini yeniden 
inşa etme çabaları Rusya’nın sınır komşusundaki ortaklarını öncelemektedir.15 
ABD’nin güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook’un Karadeniz’e gönderilmesi 
bu çerçevede büyük önem taşımaktadır. 

Karadeniz’de dolanan ABD destroyerine karşı Rusya’nın da gerekli adımları 
atması her geçen gün bir cadı kazanına dönüşen bölgedeki dengeleri 
şaşırtmamıştır. ABD gemisinin 25 Ocak’ta, Karadeniz’e ulaşması itibariyle Rusya 
Kırım kıyılarına “Bastion” isimi kıyı füze sistemlerini konuşlandırmıştır. Bununla 
birlikte Rus hava kuvvetlerine ait SU-30 ve SU-24 tipi savaş uçaklarının her gün 
ABD destroyerini yakın takibe alması ve hatta SU-24 uçağının ABD gemisinin 
yakınından alçak uçuş yapması16 Karadeniz’de olası yeni bir krizin kapıda 
olduğu ihtimallerini akla getirmektedir. Küresel güçler için yeni bir rekabet 
sahası olarak görülen ve yakın tarihinin krizler sarmalından ibaret olan 
Karadeniz’de muhtemel bir barışın yakın bir dönem için ihtimali pek mümkün 
görünmemektedir. 

13 Ünalmış, & Oğuz, s. 6-7
14 Ünalmış, & Oğuz, s. 8-10
15 https://cepa.org/inbox-a-black-sea-agenda-for-the-biden-administration/
16 https://www.milligazete.com.tr/haber/6336816/karadenizde-rus-abd-gerilimi-

savas-ucagi-alcak-ucus-yapti
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Yemen’e yönelik Mart 2015’te Suud/BAE liderliğindeki koalisyon tarafından 
başlatılan saldırılar, altıncı yılı geride bıraktı. Pandemi korkusunun bütün 
dünyada insanları evlerine hapsettiği bir dönemde Yemen halkı, Amerika/
İngiltere/İsrail başta olmak üzere bütün batı bloğunun desteğini arkasına 
almış olan düşmana karşı adeta kurtuluş savaşı vermektedir. Dünyanın 
en zengin Arap ülkelerinin birleşip altı sene boyunca bölgenin zaten açlık 
ve sefalet içindeki en fakir Arap ülkesine topyekün saldırdığı bir düzlemde 
yaşanan insanlık dramı ise görmezden geliniyor. 

İnsani Kriz Neden Konuşulmuyor?
Yemen’deki savaşın insani açıdan ele alınmamasının en temel sebebi 
Birleşmiş Milletler’in Ocak 2017 itibariyle ölü sayısının 10 bine ulaşması 
sonrasında verilerde güncelleme yapmayı durdurması oldu.

Trump’ın başkanlık koltuğuna oturması ve Suudi Arabistan’a Yemen 
savaşında sınırsız destek sağlayacağı sözü vermesinin BM’nin Yemen’e ilişkin 
veri açıklamayı durdurmasıyla aynı tarihe denk gelmesi düşündürücüdür.
1 Boğaziçi Üniversitesi - Matematik Bölümü.

Diğer taraftan daha küçük kuruluşların hazırladığı raporlarda detaylı veriler 
işlenmeye devam edilse de 2015 savaşından önce sağlık sistemi zaten 
çökmüş bir ülke olan Yemen’de yeterli sayıda sağlık personelinin olmaması 
yaralı ve ölü sayılarının derli toplu bir biçimde kayıt altına alınmasını 
zorlaştırmaktadır. 

Her şeye rağmen hali hazırda Yemen toprakları üzerinde 30’dan fazla 
cephede devam eden savaşta bugüne kadar Suud öncülüğündeki koalisyon 
22,611 hava saldırısı gerçekleştirdi. Düzenlenen hava saldırılarının sadece 
7,401 tanesinin askeri hedef olduğu tespit edildi. Hava saldırılarında ölen ve 
yaralanan insan sayısı yaklaşık yarı yarıya oranlı olmak üzere 18,569.

BM tarafından 2016 yılında yapılan açıklamaya göre Suud saldırıları 
neticesinde hayatını kaybeden insanların sayısı sahada birbiriyle çatışan tüm 
grupların sebebiyet verdiği ölümlerin iki katı oranında.

Raporlarda Suud uçakları tarafından 8 farklı çeşit olmak üzere toplamda 3,179 
adet misket bombası kullanıldığı ifade ediliyor. Bu durum, Yemen halkının 
üzerinde yeni bomba ve silahların denendiği kuşkusunu da beraberinde 
getiriyor. 

Yemen’e yönelik uygulanan ambargodan ötürü her yıl 100.000 civarında yeni 
doğan hayatını kaybediyor. 30 milyona yakın nüfusa sahip olan Yemen’de 
temel insani yardıma muhtaç halde yaşayan insanların oranı ise %80.

Enes Berat GÜRLER 1

İSRAİL’İN GÜVENLİĞİ SAĞLANIRSA BİTER !
YEMEN’DE SAVAŞ
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Savaş Nasıl Başladı?
Arap yarımadasının güneyinde yer alan Yemen, Soğuk Savaş döneminde 
güneyde sosyalist yapılanma ve kuzeyde cumhuriyetçi yapılanma olmak 
üzere ikiye bölünmüştü. 1990’da Suudi destekli Kuzey diktatörü Ali Abdullah 
Salih’in himayesinde tek çatı altında birleşen ülkede 1994’te yeniden başlayan 
iç savaş, 2015’e kadar sürdü. Kabileciliğe dayalı sosyal yaşantıda, güçlü 
kabilelerin bölgesel de-facto yapılanmalar ile sürdürdüğü hakimiyet savaşı, 
ülkenin aralıksız bir iç savaş görüntüsü vermesine sebep oldu. 

Bölgesel Arap ayaklanmalarının bir parçası olarak Yemen’de yapılan 
protestolar Ali Abdullah Salih’in, görevini yardımcısı Abdurabbu Mansur 
Hadi’ye devretmesini getirdi. Mansur Hadi, protestocuların reform taleplerini 
yerine getiremediği ve geniş katılımlı bir hükümet kurulması sürecini tesis 
edemediği için Ocak 2015’te istifa etti. Şubat ayında başkent Sana’daki 
aşiretlerin desteğini alan Husi kabilesi, 2011’de başlayan halk ayaklanması 
sürecinin tamamlanması ve ülkeyi güvenli sulara taşımak amacıyla devrimci 
komitelerin görevlendirildiğini ve yeni bir meclisin kurulacağını ilan ettiler. 
Bu gelişmenin ardından Mansur Hadi, istifasını geri çektiğini ilan etti ve 
Suudi Arabistan’dan destek istedikten sonra Yemen’den Suudi Arabistan’a 
gitti. Uzun süre Suudi Arabistan’da kaldı. İşte 2015 Mart ayına gelindiğinde 
ülkedeki kaos ve iç savaş görüntüsü yerini Suudi Arabistan öncülüğündeki 
koalisyonun saldırılarına ve geniş çaplı bir savaşa bıraktı.  

Hali hazırda savaşın 5 ana aktörü olduğu söylenebilir. Uluslararası arenada 
meşru sayılan Hadi hükümeti, Güney Geçiş Konseyi (Hîrak), Suudi Arabistan, 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ensarullah Hareketi (Husiler). Öte yandan 
fiili olarak savaşan taraflardan biri olmadığı için ana aktörler arasında yer 
almasa da İran’ın Sana’daki devrimci hükümeti tanıyan tek ülke olması, siyasi 
arenada İran’ın rolünün görmezden gelinmemesi gerektiğini göstermektedir.

Amerika Savaşa Nasıl Dahil Oldu?
ABD’nin Yemen’e müdahaleleri 2015 savaşından çok önceye, El-Kaide’ye 
yönelik savaş kapsamında Ortadoğu’ya fiili müdahale sürecine uzanıyor. 
ABD’nin Yemen’de 2002 yılında başlattığı hava saldırıları kimi zaman sivil 
noktaları hedef alsa da saldırıların “terörle mücadele” kapsamında “meşru” 
bir tabana dayandırılıyor olması ne yerelde ne de dünya kamuoyunda çok 

büyük olaylar olarak görülmedi.
Yemen’deki iç çatışma ve bugünkü topyekün savaş halini analiz edebilmek 
için ABD’nin Soğuk Savaş döneminde inşa ettiği stratejiyi yeniden bir gözden 
geçirmek gerekir. ABD’nin eski dışişleri bakanlarından Hillary Clinton’un 
açıkça ifade ettiği üzere Afganistan’da Sovyetlere karşı savaşmaları için 
Pakistan’dan, Suudi Arabistan’dan, Yemen’den ve diğer bölgelerden gelen 
savaşçılar maddi olarak ve teçhizat olarak bizzat Amerika tarafından 
desteklendiler.

Amerika, dünyanın dört bir yanında Suudi Arabistan’ın Vahhabi ideoloji ile 
beslediği gruplara verdiği destekle Sovyetlerin Asya’daki yayılmacılığına son 
vermiş ve baş düşmanının dağılma sürecine girmesine zemin hazırlamıştı. 
Fakat o dönemde Amerika’nın kendisine koşulsuz yardım ettiğini sanan 
Suudi destekli gruplar, Suudi Arabistan ve Amerika’nın Büyük İsrail Projesi 
için yaptığı hazırlıklardan bihaberdiler. Amerika, Müslüman ülkelerden 
Suudi Arabistan eliyle devşirilen savaşçıları hem bir maşa olarak kullanarak 
Sovyetlere son vermiş oldu hem de İslam ülkelerinde kargaşa çıkarmak üzere 
mezhebi ayrışmaları körükledi. Sonrasında yeni bir düşman tanımlaması 
yaparak, Büyük İsrail’e giden yolda zorluk yaşayan Siyonist rejime fiilen can 
suyu olmak üzere Irak’ı işgal etti ve Yemen’e yönelik hava saldırıları düzenledi. 
Sonraki dönemlerde ortaya çıkan IŞİD gibi oluşumların da işlevsellikleri göz 
önünde bulundurulduğunda Suudi Arabistan’ın, fonladığı Selefi gruplar eliyle 
İslam ülkelerinde bir yandan farklı ve şiddete dayalı bir din algısını yayarken 
bir yandan da Amerika tarafından kullanılmaya müsait bir zemin oluşturduğu 
söylenebilir. 

Yemen’de Ensarullah Hareketi’nin oluşum ve gelişim sürecine bakıldığında da 
1970’lerde Suudi Arabistan’ın desteği ile Yemen’de artmaya başlayan Selefi/
Vahhabi faaliyetlere karşı örgütlenen bir hareket olduğu görülüyor. Siyasi 
olarak ABD ve Suudi Arabistan’ın karşısında konumlanan Ensarullah Hareketi, 
Yemen’de kontrolü ele geçirdikten sonra Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik 
saldırılarına bizzat Obama başkanlığındaki ABD, rehberlik etmeye başladı. 
İstihbarat desteği, yakıt ikmal desteği ve savaş pilotlarının eğitilmesi gibi 
misyonlarını üstlenen Amerika’nın Yemen savaşına fiilen dahli ise göreve 
geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan’a yapan Trump’ın o 
ziyarette yaptığı meşhur kılıç dansı sonrasında başladı. O gün, Suudi Arabistan 
ile 30 milyar dolarlık silah anlaşması imzalayan Trump, o günden sonra 
Suudilere askeri ve siyasi olarak sınırsız destek verdi. 
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Suudi Arabistan, silah alımlarının %73’ünü Amerika’dan temin etti. Bu noktada 
Suudi Arabistan’ın ABD’den satın aldığı hafif ve ağır silahların Yemen el-
Kaide’sinin eline geçmiş olması da Yemen’in geleceğine ilişkin yeni bir IŞİD 
tecrübesi yaşanıp yaşanmayacağı konusunda düşündürücü bir nokta olarak 
karşımızda duruyor. 

Yemenli komutanların deyimiyle Suudi Arabistan ve BAE, gelişmiş Amerikan 
silahlarını kendi askerlerine dağıtmak ve onları sahaya sürmek yerine 
Yemen aşiretlerini kendilerine bağlamak için birer rüşvet aracı olarak 
kullanıyorlar. Amerika ise silah anlaşmalarında yer alan yalnızca satın alan 
ülkenin ordusunun kullanabileceği yönündeki maddenin ihlalini görmezden 
geliyordu.

Amerika’nın Son Tavrı Ne?
Ocak 2021’de başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden seçim kampanyası 
döneminde yaptığı açıklamalarda Amerika-Suud ilişkilerinin silah satışı ve 
petrole endeksli bir anlayışla sürdürülemeyeceğini ifade etmiş ve Yemen 
savaşını sonlandıracağı yönünde sinyaller vermişti. Nitekim Biden’ın koltuğa 
oturduktan sonra dış politika ile ilgili yaptığı ilk açıklamada konu başlıklarından 
biri de Suudi Arabistan ve Yemen ile ilgili oldu: “Bu savaş bitmeli ve bu 
tavrımızı kanıtlamak için Yemen savaşında saldırı amaçlı verilen tüm 
Amerikan desteğini kesiyoruz, silah satışları dahil”. 

Savaşı bitireceğiz diyen Biden’ın sonraki cümleleri ise Suudi Arabistan’ın 
Trump dönemindeki sınırsız destekten mahrum kalsa da ilişkilerin şartlı 
destek boyutunda belki de savaşın devam ettirilmesi yönünde ilerleyebileceği 
sinyallerini taşıyordu. Zira Biden, Suudi Arabistan’a Yemen savaşında verilen 
savunma maksatlı Amerikan desteğinin devam edeceğini ve Amerika’nın 
Yemen’deki el-Kaide hedeflerine yönelik hava saldırılarına devam edeceğini 
söylüyordu. 

Biden’ın açıklamalarında hangi silahların savunma hangi silahların saldırı 
maksatlı olduğuna dair bağlayıcı ifadeler bulunmuyordu; ayrıca, geçmiş 
yıllarda el-Kaide’ye yönelik saldırılarda “yanlışlıkla” başka hedeflerin 
vurulduğu da bir sır değildi.

Bu süreç, İran ile yeni bir nükleer anlaşma zemini yoklama çabası içinde 
olan Biden yönetiminin Suudi Arabistan’ı dizginleme çabası olarak da 
yorumlanabilir. Eğer ABD, İran ile masaya oturursa Suudi Arabistan’ı memnun 
etmek için önüne yeni bir alan açması gerekecektir aksi takdirde hali hazırda 
henüz İsrail ile de resmi olarak ilişki tesis etmemiş olan Suudi Arabistan, 
bölgede İsrail karşıtı bir retorik üreterek Rusya ile yakınlaşmaya başlayabilir. 
Biden’ın sınırlarını net olarak belirlemediği -desteği keseceğiz- açıklaması, 
olası bir nükleer anlaşmada Suudi Arabistan’a sus payı olarak yeniden destek 
açıklamasına dönebilir. 

Fakat bu noktada savaşın seyrini de göz önüne almak gerekir. Zira Suudi 
Arabistan, 6 yıldır gerçekleştiremediği emellerine ulaşabilecek gibi 
görünmemektir. Ensarullah Hareketi son günlerde petrol ve gaz rezervleriyle 
dikkat çeken Ma’arib iline yönelmişken Suudi Arabistan ve BAE destekli 
gruplar uzayan savaşta tatmin edici bir sonuç elde edememenin neticesinde 
birbirlerine düşmüşken Suudi Arabistan’ın ve destekçisi Amerika’nın aslında 
bu savaştan onurlu bir çıkış arayışı içinde oldukları anlaşılıyor. 

Kim bilir, Biden’ın serdettiği “Yemen’de işlenen savaş suçlarına destek 
olmayacağız”  tavrı, Suudi Arabistan tarafından da “reform ve yenilenme” 
çağrısı olarak algılanıp görünürde kendi içine dönük bir sözde demokratik 
Suudi Arabistan inşa etme çabasına dönüşebilir. Böylece “meşru” bir sürecin 
içine girmiş olan Suudi Arabistan’ın Yemen yenilgisinin üzeri de örtülmüş olur. 
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İsrail Açısından Yemen’in Stratejik Önemi
Bütün bu yaşanan süreçleri Amerika’nın bölgeye müdahalesinin amaçları 
çerçevesinden okuduğumuzda Yemen’in Büyük Ortadoğu Projesi ve Büyük 
İsrail için ne gibi bir değer ya da tehdit taşıdığı sorusunu yanıtlamak gerekiyor. 

Bu soruya verilebilecek ilk cevap, hiç şüphesiz Yemen’in Siyonist rejime 
yönelik oluşturduğu tehdit boyutundan ele alınmalıdır. Zira Yemen’de başkenti 
elinde tutan ve gün geçtikçe güçlenen bir unsur olarak Ensarullah Hareketi, 
İsrail’i apaçık bir düşman olarak tanımlıyor.

Özellikle Suudi Arabistan’ın derinliklerindeki hedeflere yönelik başarılı 
operasyonlar gerçekleştiren Ensarullah, Filistin’in özgürlüğü ve Siyonist 
rejimin ortadan kaldırılması için ortaya koyulacak her türlü askeri çabanın bir 
parçası olacaklarını her fırsatta dile getirmekten geri durmuyor.  Aralık ayında 
gündeme getirdiği esir takası planıyla Filistin davasına verdiği desteği fiiliyata 
dökmek isteyen Ensarullah, elinde tuttuğu Suudi Arabistan ordusuna mensup 
2 savaş pilotu ile 5 asker karşılığında Suudi hapishanelerinde tutsak edilen 
68 Filistinlinin serbest bırakılmasını istiyor. İsrail, Yemen’de güçlenmekte 
olan bu askeri unsura karşı bir tedbir almak zorunda hissediyor ve bugüne 
kadar Ensarullah karşıtı güçlere verdiği örtülü desteği artık aleni bir biçimde 
yapmaya hazırlanıyor.

Yemen’in başta Kızıl Deniz’i Hint Okyanusu’na bağlayan boğaza ev sahipliği 
yapıyor olmasından ötürü İsrail açısından büyük bir önem taşıyor. Öyle ki 
1960’larda Mossad’ın Yemen’deki iç savaşta aktif rol üstlendiği ve savaşta 
hava bombardımanlarına fiilen katıldığı biliniyor. İran’da İslam Devrimi’nden 
önceki süreçte İran’dan çıkan petrol yüklü gemiler, Yemen karasularından 
geçerek İsrail’e gidiyordu. İran’daki devrimden sonra İran’dan gelen petrol 
kesilmiş olsa da İsrail aynı güzergahı Hindistan ve Uzak Doğu’dan gelen gıda 
ve petrol yüklü gemiler için de kullanıyor, Hint Okyanusu’ndan Kızıl denize 
giren bu gemilerin güvenliğine İsrail donanması eşlik ediyordu. 

Tüm bu bilgiler ışığında İsrail’in 6 yılı geride bırakan Yemen savaşına doğrudan 
müdahil olduğu gerçeği gizli bir sır olmaktan çıkıyor. Öyle ki başkent 
Sana’daki Suudi Arabistan konsolosluğu Ensarullah güçleri tarafından ele 
geçirildiğinde konsolosluk arazisinde yüklü miktarda İsrail yapımı silah 
ve cephanelik bulunmuştu. Ayrıca ele geçirilen belgelerde Babul Mendeb 
boğazının tam girişindeki Perim Adası’nda “Amerika’nın çıkarlarını korumak 

ve İsrail’in güvenliğini tesis etmek için” askeri bir üs kurma hedefinin olduğu 
bilgisi ortaya çıkmıştı.

Diğer taraftan İsrail ile BAE arasında normalleşme süreci tamamlanmışken, 
İsrail’in de artık BAE’nin Yemen’de destek verdiği Güney Geçiş Konseyi 
yapılanmasına açık destek vermeye başlamasının gerekli olduğu yönünde 
yapılan değerlendirmeler, İsrail’in bugüne kadar Yemen’deki gruplara 
örtülü destek sağladığını kanıtlayan bir nitelik taşıyor. Ayrılıkçı Güney Geçiş 
Konseyi yapılanmasına İsrail’in vereceği açık desteğin Yemen’i bölünmeye 
götürebileceği ve buradaki yapılanmanın İsrail açısından bir ön karakol görevi 
göreceğini söylemek mümkün. Bölünme olsa da olmasa da BAE üzerinden 
Güney Geçiş Konseyi ile İsrail’in kurduğu ilişki, Yemen’in jeo-stratejik açıdan 
güvenliğine hizmet edecek bir boyut içermektedir, zira Sokotra’da yönetimi 
ele geçiren Geçiş Konseyi, İsrail’in burada casusluk faaliyetleri yürütecek 
askeri üsler kurmasına ve Kızıl Deniz’de konuşlanmasına onay vermiş 
durumda.

Ensarullah’ın Suud/BAE koalisyonuna karşı verdiği savaş, en başta Yemen’in 
toprak bütünlüğünü tesis etme hedefi güttüğünden tarafların olası bir ateşkes 
anlaşmasına varması durumunda bile kalıcı bir süreç inşa edilmeyeceği 
düşünülebilir. Zira, İsrail’in Yemen’in toprak bütünlüğünü öngören her türlü 
girişimi sabote edeceği İsrail Ulusal Güvenlik Çalışmaları adlı kuruluşun 
politika belirleyicileri tarafından netleştirilmiş durumda. Nitekim kaostan 
beslenen İsrail’in Yemen savaşının bitmesine göz yummayacağı çeşitli 
uzmanlar tarafından da değerlendirilmektedir.
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peninsula/yemen/174-yemen-s-al-qaeda-expanding-base

10. https://edition.cnn.com/interactive/2019/02/middleeast/yemen-lost-us-arms/
11. https://www.ansarollah.com/archives/364201
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15. https://www.inss.org.il/wp-content/uploads/2020/12/Uncertainty-in-Yemen-
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Interest-for-site.pdf)
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17. https://www.aa.com.tr/tr/dunya/yemenin-stratejik-sokotra-adasinda-baenin-
askeri-emelleri-tartisiliyor-/1963825
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Son günlerde meydana gelen Karabağ Savaşı ve şiir krizinin ardından Türkiye 
ve İran’ın ilişkileri, bu ilişkilerin aldığı seyir gündem konusu olmuş ve yeniden 
ele alınıp değerlendirilmesi elzem hâle gelmiştir. Bu yazıda söz konusu 
ilişkileri etkileyen faktörler, bu faktörlerin değişimi ve ikili ilişkilere dair 
öngörüler değerlendirilecektir.

İki ülke arasındaki ilişkilere geçmeden önce şunun altı çizilmelidir ki, son 
dönemde İran’ın dış politikasını ve diğer ülkelerle ilişkilerini şekillendiren 
başlıca faktör olarak din ve mezhep farkı geride kalmış, ABD-İsrail ikilisi 
karşısında bulunulan konum ise daha çok öne çıkmıştır. İran’ın içinde 
bulunulan zaman itibariyle, siyasi alanda, Şiiliği yayma adına belirgin ve etkili 
bir çalışması gözlemlenmemektedir. Aksine İran; kendisiyle ABD-İsrail ikilisi 
arasındaki ihtilafları derinleştirmiş, bu durum gerek İsrail’e karşı, Sünni olan 
HAMAS ve İslami Cihad’ı fiilen desteklemesinde gerekse Karabağ Savaşı’nda 
-İsrail ile olumlu ilişkilere sahip olan- Şii Azerbaycan’a karşı sahip olduğu 
belirsiz tutumlarda açıkça gözlenmiştir.

1  Meram Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi,
osmansezgin2003@gmail.com

Türkiye ile ilişkilerinde de aynı durum söz konusudur. Genellikle ABD ile 
Rusya arasında dengeli bir tutum sergileme ve iki tarafı da küstürmeme 
çabasında olan Türkiye’nin bu politikası, Rusya’nın stratejik müttefiki olan 
İran’la ilişkilerini doğrudan etkilemektedir. Söz konusu politika çok değişken 
ve öngörülemez olmasına rağmen -özellikle 1979 İslâm İnkılabı sonrasında- 
İran’la Türkiye arasındaki ilişkiler çoğu zaman olumlu ya da olumsuz yönde bir 
değişiklik göstermemekte ve durağanlığını korumaktadır.

Her iki ülke için hayati öneme sahip olan bu ilişkilerin durgunluğunu 
sürdürebileceği şüphe konusudur. Çünkü aynı coğrafyada birbiriyle 
sınırdaş olan iki ülke de bölgesel -hatta küresel- anlamda etkinliğini artırma 
çabasındadır. Buna Osmanlı ve Safevi Devletleri arasında yıllar süren güç 
mücadelesi de bir anlamda tanıklık eder. Kısacası bölge iki devlete dar 
gelmiştir.

İkili ilişkilerin mahiyeti bu şekilde özetlendikten sonra, güncel gelişmeler 
ışığında bu ilişkileri bir kez daha incelemekte yarar vardır. Son günlerde bu 
ilişkiler Kafkasya bağlamında şekillenmektedir. 29 Ocak’ta Türkiye Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif 
arasında gerçekleşen görüşmede Suriye ve Orta Doğu gündeminin geri 
planda kalıp Kafkasya’nın öne çıkması da bunu desteklemektedir.2

2020 Dağlık Karabağ Savaşı
1988-1994 yılları arasında gerçekleşen 1. Karabağ Savaşı’nda İran’ın, 
Ermenistan’ı desteklediği iddia edilmiştir. İran, 2020’deki savaşta ise resmi 
olarak tarafsızlığını ilan etmiş, söylemlerinde Azerbaycan’dan yana bir tavır 

2 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/iran-disisleri-bakani-zarif-iranla-turkiyenin-is-
birlikleri-bolge-ulkelerinin-cok-yararina-olacaktir/2126979

TÜRKİYE-İRAN
Son Dönemde
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sergilemiştir. Ancak İran topraklarından Ermenistan’a silah sevkiyatı 
yapıldığına dair basında yer alan haberler ve İran topraklarında yaşayan 
Türk nüfusun Azerbaycan’ı desteklemek üzere gerçekleştirdiği gösterilerde 
güvenlik güçlerinin sert karşılık vermesi, kamuoyunda İran’ın Ermenistan’dan 
yana olduğu algısına neden olmuştur. Bununla beraber hem İran hem 
de Azerbaycan silah sevkiyatı hakkındaki haberlerin doğru olmadığını 
açıklamışlardır.

Bu açıklamalara rağmen kamuoyu, basının konuyu sunma biçiminden 
doğrudan etkilenmiştir. Birçok basın kuruluşu konuyu İran’ın Ermenistan’ı 
desteklediği şeklinde sunarken diğer bir kısmı da iddiaları kökünden 
reddetmiştir.

Ancak gözlerden kaçan bir şey vardır ki o da İran’ın Azerbaycan’ı yeterince 
desteklememesi ile Ermenistan’ı desteklemesi arasındaki farktır. İran’ın 
Ermenistan’la yakınlık kurması, iki ülkenin ortak paydada buluşmasına 
sebebiyet verecek etkenlerin az olması nedeniyle pek olası değildir. 
Filistin’deki rolü malum olan İran’ın, mezhep birlikteliği olan Azerbaycan 
karşısında Ermenistan tarafında yer almasını iddia etmek çok da mümkün 
değildir. Ancak İran hakkındaki bu algının ve iddiaların sebepsiz yere 
ortaya çıkmadığı da açıktır. Bu yüzden olası nedenlere bakıldığında söz 
konusu iddiaların nedeninin, Azerbaycan-İran ilişkilerinin soğukluğu olduğu 
anlaşılmaktadır.

Burada Azerbaycan ile İran’ın ilişkilerini olumsuz etkileyen etkenler, İran’ın 
Ermenistan’a yakınlaştığı iddialarını değerlendirme açısından önemlidir. İki
ülke arasındaki başlıca gerilim kaynağı; çoğunluğu Azerbaycan Türkü olan 
bir nüfusu barındıran Güney Azerbaycan’ın İran’ın elinde bulunması ve İran 
yönetiminin bu nüfusla gergin ilişkilere sahip olmasıdır. Bu nüfusla olan 
ilişkilerin gergin olması sebebiyledir ki İran’da daha az nüfusa sahip olan 
Ermeniler ana dillerinde eğitim görebilirlerken Azerbaycan Türkleri, Farsça 
eğitime tabi tutulmuştur. Nüfusun önemli bir kısmını oluşturan Türkler, İran’ın 
iç ve dış politikasını etkilemekte ve temkinli adımlar atmasına yol açmaktadır. 3

İkili ilişkileri geren bir başka etkense Azerbaycan ile İsrail’in yakın ilişkiler 
içerisinde bulunmasıdır. Özellikle son yıllarda İsrail’le -tabiri caizse- kanlı 
bıçaklı olan İran’ın, bu nedenle Azerbaycan’la olan ilişkileri de doğal olarak 
gerilmektedir. 

Önceden beri var olan bu etkenlere, İran’ın 2020 Karabağ Savaşı’ndaki net 
olmayan tutumu da eklenmiş ve ikili ilişkiler biraz daha gerilmiştir.

Bütün bunlardan bahsedilmesinin nedeni ise Kafkasya ve güneyi bağlamında 
İran ve Türkiye arasındaki ilişkileri belirleyen en önemli unsurun Azerbaycan 
olmasıdır. Yukarıdaki etkenlerle birlikte konu bütünlüğü düşünüldüğü zaman 
görülüyor ki; -az sonra değinilecek olan- geçen günlerde meydana gelen şiir 
krizi, İran’daki Azerbaycan Türklerinin durumuyla doğrudan alakalıdır. Aynı 
şekilde bir yandan İsrail’le ilişkileri olumlu bir bağlama taşıma adına mesajlar 
verdiği gözlemlenen Türkiye; Dağlık Karabağ’da verdiği güçlü destekle 
-İsrail’le iyi ilişkilere sahip olan- Azerbaycan’la olan ilişkilerini güçlendirmiştir. 
Bu da tabii olarak İran’la olan ilişkileri olumsuz etkileyecektir. Son olarak 
Türkiye’nin güçlü bir aktör olarak Dağlık Karabağ sorununa dahil olması, 
İran’ın bölgedeki nüfuzunu etkileyecek ve bu da ikili ilişkiler açısından olumlu 
bir sonuç olmayacaktır.

Şiir Krizi
Aslında basit bir diplomatik problem olarak nitelenebilecek bu kriz, özünde 
İran ile Azerbaycan arasındaki Güney Azerbaycan konusunda yaşanan 
anlaşmazlığı yansıtmıştır. Şöyle ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Dağlık Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’ın galibiyetinden sonra 10 Aralık 
2020 günü Bakü’de düzenlenen Zafer Geçidi Töreni’nde konuşmalarındaki 
âdeti üzere bir şiir okumuştur. Seçmiş olduğu Bahtiyar Vahapzade’ye ait 
Aras isimli şiir şu şekildedir: “Aras’ı ayırdılar/Kum ile doldurdular;/Ben senden 
ayrılmazdım/Zor ile ayırdılar,/Ay Lâçin, can Lâçin,/Men sene kurban Lâçin.”

Vahapzade, şiirinde, Aras’ın kuzeyindeki Azerbaycan topraklarının, İran’dan 
ayrılmasına atıfta bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu şiiri okuması, 
İran tarafında bir rahatsızlığa yol açtı. İran’dan pek çok kimse bu şiirin 
okunmasına tepki gösterirken başta Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad 
Zarif olmak üzere İranlı siyasetçilerin önemli bir kısmı, Erdoğan’ı eleştirdiler. 
Öyle ki Erdoğan’ın siyasi anlamda önemli bir teklif olarak değerlendirilen altılı 
platform önerisi bile şiir tartışmalarının gölgesinde kaldı. Türkiye’nin Tahran 
Büyükelçisi Derya Örs, İran Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı ve konuyla ilgili 
kınama kendisine iletildi.

Konu nedeniyle ikili ilişkilerde bir gerilim yaşansa da sonraki günlerde Dışişleri 
Bakanı Çavuşoğlu’nun Zarif’le görüşmesinde, bir yanlış anlaşılma olduğunu 
bildirmesi tansiyonu düşürdü. Bu görüşmeden sonra da İran Cumhurbaşkanı 
Hasan Ruhani, Tahran’da düzenlediği basın açıklamasında bir gazetecinin 
konuya dair sorusuna verdiği cevapta “Erdoğan’ın İran’ın toprak bütünlüğüne 
ya da halkına hakaret kastı taşımasını uzak bir ihtimal olarak görüyorum.” 
ifadeleriyle bir anlamda konuyu kapatmıştır.

Yaşanan bu diplomatik problem göstermiştir ki İran; Türkiye ile olumsuz 
ilişkilere sahip olmak istememekte, bununla birlikte Türkiye’yi yakın bir dost 
olarak da değerlendirmemektedir. Bu şiir krizi de sıradan bir problemden öte 
bir şey değildir.4

3 İran’ın, bu nüfusun vereceği tepkiyi göz ardı edip Ermenistan’la yakınlık kurmasının 
çok zor olduğu dile getirilmektedir.

4 https://www.milligazete.com.tr/haber/5875207/erdoganin-siiri-irani-rahatsiz-etti-
tahran-buyukelcisini-cagirdilar
https://www.milligazete.com.tr/haber/5883318/iran-cumhurbaskanindan-cok-
onemli-erdogan-aciklamasi
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Diğer Başlıklar
İkili ilişkilerde büyük önem taşıyan konulardan birisi de Suriye’dir. Özellikle 
son günlerde bir durgunluğun gözlemlendiği Suriye’de, son zamanlarda 
ittifaklarda ve taraflarda birtakım değişiklikler meydana geldiğinden söz 
edilmektedir. Söz konusu değişikliklerin ikili ilişkilere nasıl bir etkisinin olacağı 
konusunda öngörüde bulunmak çok da kolay değildir. Güncel anlamda da 
kayda değer bir gelişmeden söz etmek mümkün değilse de bu konu, ikili 
ilişkilerdeki önemini korumaktadır. İleriki aylarda yeniden gündemde geniş 
bir yer işgal edeceğinde kuşku yoktur.

Suriye’deki ihtilafın ikili ilişkilerin diğer boyutlarına fazla etkide bulunmamış 
olmasına, İran’a karşı uygulanan yaptırımlar karşısında Türkiye’nin ortaya 
koyduğu tavır örnektir. Türkiye ABD’nin öncülüğünde gerçekleştirilen bu 
ambargolara her zaman karşı çıkmış, İran’a olan desteğini bildirmiştir. Yine, 
Süleymani’nin öldürülmesinde olmasa da, Muhsin Fahrizade suikastında 
İran’ın yanında olduğunu bildirmiştir.

ABD’nin söz konusu yaptırımları da Türkiye ile İran’ın ilişkilerini güçlendiren 
hususlardan olmuştur. Son günlerde yürürlüğe giren CAATSA yaptırımları ile 
de Türkiye ile İran, bu konuda kader ortağı olmuşlardır. Yaptırımlar nedeniyle 
büyük bir ekonomik darboğaza giren İran, sınır komşusu Türkiye ile olan 
ticarete bir anlamda muhtaç olmuştur. Bundan dolayı aradaki ekonomik 
ilişkiler de kopmamıştır. Verilere bakıldığında; 2020 yılında Türkiye’nin 
İran’a olan ihracatı 2.245.184 bin ABD doları olarak, ithalatı ise 1.192.701 bin 
ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu şekilde İran, Türkiye’nin en çok ithalat 
yaptığı 20 ülke arasına giremese de en çok ihracat yaptığı 19. ülke olmuştur. 
Bu verilerin yanında Türkiye’de en çok konut satın alan yabancılar, İranlılar 
olmuştur. (TÜİK)

Siyonist İsrail’in Filistin’i işgali, Türkiye ile İran’ı birbirlerine yaklaştıran önemli 
bir etken olarak öne çıkmaktadır. Her ne kadar Türkiye, Filistin konusunda 
İsrail ile ilişkilerinden vazgeçmeme çabasındaysa da birkaç ay önce İsrail 
Savunma Bakanı BennyGantz’ın yaptığı “Filistin meselesinde Türkiye’nin İran 
ile birlikte hareket ederek meselenin çözümünü engellediği”5 açıklaması 
Türkiye’nin bölgedeki rolünü ortaya koymaktadır.

Son günlerde gündeme gelen diğer bir konu da İran istihbaratına çalıştığı 
belirtilen uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerif Zindaşti’nin faaliyetleridir. Daha 

önce hakkında Türkiye tarafından arama kararı çıkarılan Zindaşti önce 
yakalanıp daha sonra tahliye ettirilmesi sonucu elden kaçırılsa da kendisine 
bağlı olduğu belirtilen bazı kişiler yakın zamanda yakalandı.6 Bu gözaltılarla 
ilgili davalar devam ederken Zindaşti ve yapılanmasının ikili ilişkilere olumsuz 
etkilerde bulunmasının mümkün olduğu yorumu yapılabilir. Kimi taraflar 
da tam tersine Türk istihbaratı ile Türkiye’de Zindaşti’nin temsil ettiği İran 
istihbaratının iş birliği yaptığını, birkaç ay önceki Habib Chaab operasyonunda 
da bu işbirliğinin gerçekleştiğini iddia etmiştir.7

Şiir krizini başlatan konuşmasında Erdoğan’ın önerdiği altılı platform da 
güncel bir gelişme olarak öne çıkmıştır. Altılı platform her ne kadar şiir 
krizinden dolayı gündemin geri planında kalsa da daha sonra İran Dışişleri 
Bakanı Zarif, öneriyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtmiş ve platformda 
yer alması beklenen diğer beş ülkeye (Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Rusya 
ve kabul ettiği takdirde Ermenistan) ziyaretler başlatmıştır.8 Bu platformun 
ne derece işlevli olacağı bilinmemekteyse de ikili ilişkiler açısında olumlu bir 
gelişme olabileceği öngörülmektedir.

Sonuç
Aralardaki ayrılık ve fikir birlikteliklerinin açıklanmasından sonra söylenmesi 
gereken şudur ki, Türkiye-İran ilişkileri, İslam ümmeti açısından büyük önem 
arz etmektedir. Türkiye ve İran’ın ilişkileri aslında İslam dünyasının mezhep 
ayrılığı ile doğrudan bağlantılıdır. Türkiye Sünnilerin bir temsilcisi, İran da 
Şiilerin temsilcisi olarak ikili ilişkileri olumlu bir yönde geliştirdikleri ve bunun 
ardından mezhep ayrılığı ile mücadele ettikleri takdirde ümmetin birliği 
açısından oldukça ümit verici gelişmeler yaşanacaktır.

Yukarıda değinilmeyen Türkiye ve diğer Sünni ülkelerin kamuoylarındaki 
İran algısı, mezhep kavgasının ortadan kaldırılması konusunda önemlidir. 
Söz konusu algı nedeniyle Şiilerin merkezi durumundaki İran’a mezhep 
dolayısıyla olumsuz duygular beslendiği doğrudur. Bu duygulardan dolayıdır 
ki “İrancı” kavramı Sünni Müslümanların literatürüne yerleşmiştir. Bununla 
beraber aslında Millî Gazete yazarı Mücahit Gültekin’in de belirttiği gibi 
bu algılar ve bunlardan dolayı oluşan duygular, kamuoyu için bir bahane 
konumundadır. Çünkü İslam Devrimi’nden önce İran’ın Şii olması kimse 
tarafından umursanmamıştır. Etnisiten’in de burada büyük bir ehemmiyeti 
yoktur. İran topraklarındaki Türk nüfusunun çokluğu bilinmektedir. Bu yüzden 
ümmet bazında İran algısının bir değişime ihtiyacı vardır.

Kısacası ümmetin birliğine en büyük engel olarak öne çıkan mezhep 
kavgasının yegâne çözümü, hem Türkiye’nin hem de diğer İslâm ülkelerinin 
İran’la olan siyasi ve kültürel ilişkilerini bir kez daha gözden geçirmesinde 
yatmaktadır.

5 https://islamianaliz.com/h/80982/israil-savunma-bakani-turkiye-filistin-
meselesinde-iran-ile-birlikte-hareket-ediyor-baris-cabalarini-baltaliyor

6 https://www.milligazete.com.tr/haber/5881196/mitten-iranin-turkiyedeki-
istihbarat-agina-darbe

7 https://islamianaliz.com/h/82090/iranin-istihbarat-agina-operasyon-haberinin-
arka-plani-turkiye-ve-iranin-arasi-mi-acilmak-isteniyor

8 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/iran-disisleri-bakani-zarif-iranla-turkiyenin-is-
birlikleri-bolge-ulkelerinin-cok-yararina-olacaktir/2126979
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biz-hep-mi-irana-dusmandik



Myanmar’daki Protestolarda Ölü Sayısı Yükseliyor: Bakanlıktan Kınama!
Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar’da güvenlik güçlerinin, askeri darbe karşıtı 
protestolara müdahalesinde en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 
Dışişleri Bakanlığı da “Çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine yol açan 
orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz” açıklamasında bulundu.

BM İnsan Hakları Ofi sinden yapılan açıklamada, ordunun 1 Şubat’ta yönetime 
el koymasından bu yana ülkenin belli başlı kentlerinde barışçıl gösteriler 
düzenleyen protestoculara yapılan müdahale sırasında en az 30 kişinin de 
yaralandığı belirtildi. BM İnsan Hakları Ofi si Sözcüsü Ravina Shamdasani, 
“Myanmar’daki protestolara yönelik artan şiddeti güçlü şekilde kınıyor 
ve barışçıl protestoculara karşı güç kullanımının durdurulması çağrısını 
yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.
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Yunan Basınından Mısır’a Türkiye Tepkisi! “Kahire Ankara ile Anlaşıyor”
Mısır’ın, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’e (BM) bildirdiği 
kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak hidrokarbon arama ihalesine 
çıktığını duyurması, Yunan basınında yer buldu. Atina’da yayımlanan Yunan 
Kathimerini gazetesi, ihale duyurusunu “Kahire’den Ankara’ya açık kapı” 
başlığıyla haberleştirdi.

Kahire hükümetince yayımlanan ihale haritasında, batıdaki bölgelerin 
Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan MEB anlaşmasına göre belirlendiği, 
28. meridyenin doğusunda yer alan bir parselin ise Türkiye’nin, Türkiye-Libya 
anlaşmasını imzalamasından birkaç gün önce BM’ye bildirdiği Türk kıta 
sahanlığının güney sınırlarında son bulduğu belirtildi.

Ermenistan’da Muhalifl er Hükümet Binasını Bastı!
Ermenistan’da öğle saatlerinde yaklaşık 20 kişilik bir grup ana kapıdan 
hükümet binasına girdi. Ermenistan Başbakanı  Nikol Paşinyan’ın, 25 Şubat’ta 
ordu tarafından istifasının istenmesinin ardından destekçilerini yeniden 
meydanlara davet etmişti. Paşinyan’ın istifa etmesini isteyen muhalifl er 
mitingden önce başkent Erivan’da hükümet binasını bastı.

Megafonlarla içeriye giren grup, Paşinyan’ın istifa etmesi için sloganlar 
atarken hiçbir gösterici güvenlik bariyerini aşmadı. Paşinyan karşıtı sloganlar 
atan göstericiler memurlara seslendi. Göstericiler: Başbakan Paşinyan’ı 
desteklemeyin, onun mitingine katılmayın” dedi.

İran’dan Kritik Açıklama: Türkiye’ye Yönelik Açıklama Yanlış Anlaşıldı
İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi’nin Türkiye’yi Irak’ın egemenliğini ihlal 
etmekle eleştiren ifadelerinin yanlış anlaşıldığını savunan Hatibzade, İranlı 
Büyükelçi’nin sözleri hakkında şu ifadelerini kullandı:

“Hem İran hem de Türkiye hükümetleri, uluslararası ilişkilerin temel prensibi 
olan ulusal egemenlik ve Irak’ın toprak bütünlüğünün korunması konusunda 
aynı görüştedir. İran Büyükelçisi’nin açıklamalarında bir yanlış anlaşılma 
meydana geldi ve bu durum, yapılan görüşmelerle giderildi.”



DSÖ’den Koronavirüsle İlgili Kötü Haber! ‘Gerçekçi Değil’
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre’nin 
Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı 
düzenledi. Ghebreyesus, küresel Kovid-19 vakalarının 7 haftalık düşüşün 
ardından ilk kez geçen hafta arttığına dikkati çekti. Vaka artışlarının Amerika, 
Avrupa, Güneydoğu Asya ve Doğu Akdeniz’de gerçekleştiğini aktaran 
Ghebreyesus, bu durumun kendileri için hayal kırıklığı olduğunu ancak artışa 
şaşırmadıklarını vurguladı.

Virüs Yeniden Sıçrama Yapabilir
AA muhabirinin, salgının gidişatına ilişkin sorusunu cevaplayan DSÖ Acil 
Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da “2021 sonunda salgının sona 
ermesini beklemek çok erken ve gerçekçi değil” dedi. Bununla beraber 
salgına karşı bilinen tüm önlemlere uyulması gerektiğini aksi takdirde 
virüsün tekrar “sıçrama” yapacağı uyarısında bulundu.
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ABD’den İtiraf Gibi Açıklama! Suriye’de Petrolü İsrail İçin Yağmaladık!
2011 yılından beri iç savaşın yaşandığı Suriye’ye sözde İslam devleti IŞİD 
bahanesiyle giren ABD’den itiraf gibi açıklama geldi. ABD’li eski diplomat 
J. Michael Springmann, ABD’nin Suriye’deki başta petrol olmak üzere, tüm 
doğal kaynakları bölgeye daha fazla asker sevkiyatı yaparak yağmaladığını 
söyledi.

Ortadoğu’yu Petrol İçin Kan Gölüne Çevirdi!
Suudi Arabistan’da görev yapmış ABD’li eski bir diplomat olan J. Michael 
Springmann, İran devlet televizyonu Press TV’ye konuştu. Springmann, 
ABD’nin Suriye’deki doğal kaynakları yağmalamak için Irak’taki askerlerini 
Suriye’ye gönderdiğini söyledi. “Başta İsrail olmak üzere diğer bölge 
ülkeleri, ABD’nin yağmaladığı bu doğal kaynaklardan yararlanacaktır” diyen 
ABD’li eski diplomat, ABD’nin yüzlerce askerini Irak’tan alıp doğal kaynak 
bakımından zengin olan Suriye’nin kuzeyindeki Haseke şehrine taşıdığını da 
sözlerine ekledi.

Akdeniz’de Kriz Çıkaran Gemi İspanya’ya Geri Dönüyor
İspanya’dan 17 Aralık tarihinde Türkiye’ye doğru yola çıkan ve toplamda 2 
bin 695 büyükbaş hayvan taşıyan 2 kargo gemisi Akdeniz’de krize neden 
olmuştu.

Mavi Dil Hastalığı Tespit Edildi
Türk yetkililer tarafından gemide bulunan hayvanlar üzerinde yürütülen 
araştırmada “mavi dil” hastalığının tespit edilmesinin ardından gemiler 
ülkeye alınmazken, bin 776 büyükbaş hayvan taşıyan Elbeik kargo gemisi 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan Gazi Mağusa açıklarına 
demir atmıştı.

Yem Ve Saman İklami Yapıldı
Elbeik isimli gemiye, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
300 bin TL’lik yem ve saman ikmali yapılmasının ardından gemi, Gazi Mağusa 
Limanı’ndan akşam saatlerinde ayrıldı.

ABD’den Rusya’ya Navanly Yaptırımı! Biden Bu Hafta Karar Verecek!
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya’ya yaptırıma hazırlanıyor. Rus 
muhalif lider Alexey Navalny’in Almanya’dan dönüşü sırasında Moskova’da 
tutuklanmasının ardından hapse atılmıştı. Hapishanede zehirlendiği öne 
sürülen Navalny nedeniyle Rusya’nın ABD ve Avrupa ile ilişkileri gerilmişti. 
Navalny nedeniyle Avrupa Birliği (AB) Rusya’ya yaptırıma hazırlanırken 
ABD’nin de yaptırım kararının bu hafta belli olacağı öne sürüldü. 

Yaptırım AB ile Koordineli Olacak
CNN International’a konuşan ancak ismini vermeyen ABD yönetiminden iki 
üst düzey yetkili, ABD’nin Rusya’ya yaptırım hazırlığında olduğunu söyledi. 
Yetkililer, yaptırımların Avrupa Birliği ile koordineli bir şekilde uygulanacağını 
belirtti.






