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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı
Portekiz, Avrupa’nın en batısında, İber Yarımadası’nın Atlantik kıyısında yer 
alan bir Avrupa ülkesidir. Yalnızca İspanya ile kara sınırı bulunan ve Cebelitarık 
Boğazı’nın batısında kalan Portekiz, bu yönüyle Avrupa’nın geri kalanından bir 
bakıma izole olmuş bir durumdadır. Buna rağmen gerek kıtada gerekse de 
dünya çapında önemli bir konuma sahiptir.
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Resmi Adı Portekiz Cumhuriyeti 

Başkenti Lizbon

Dili Resmî dil ve en çok konuşulan dil Portekizcedir.

Dini Nüfusun büyük çoğunluğu Hristiyandır.

Nüfus 10.305.564

Meryem SEZGİN1

Nüfusun Etnik Dağılımı
Nüfusun büyük çoğunluğu Portekizlilerden 
oluşmaktadır.

Yüzölçümü 91.605 km2

Para Birimi Euro

Yönetim Şekli Tek kamaralı parlamenter cumhuriyet

Hükûmet
Cumhurbaşkanı: Marcelo Rebelo de Sousa
Başbakan: António Costa
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2020 Dünya Bankası verilerine göre Portekiz nüfusu 10,3 milyondur. İnişli 
çıkışlı bir grafiğe sahip olan Portekiz nüfusunun büyüme hızı %0,187’dir. Diğer 
Avrupa ülkelerinin çoğunda olduğu gibi Portekiz’de de doğurganlık oranı 
oldukça düşüktür ve 1,42’dir. Doğumda beklenen yaşam süresi kadınlarda 
83,5, erkeklerde 78, nüfusun genelinde ise 80,6 yıldır. Nüfus yoğunluğunun 
km2 başına 112 kişi olduğu Portekiz’de nüfusun %66’sı şehirlerde, %34’ü 
köylerde yaşamaktadır. Ülkenin en büyük şehirleri Lizbon (517 bin), Porto (249 
bin) ve Amadora’dır (178 bin).2

Siyasi Yapısı
Portekiz’in resmî adı Portekiz Cumhuriyeti’dir ve ülke parlamenter demokrasi 
ile yönetilir. Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo De Sousa, Başbakanı ise 
António Costa’dır. Portekiz Parlamentosu tek kamaralıdır ve 230 sandalyeli 
Cumhuriyet Meclisinden (Assembleia da República) oluşur. Cumhuriyet 
Meclisi üyeleri kapalı liste nispi temsil sistemi ile 4 yıllığına seçilir.

Cumhurbaşkanı mutlak çoğunluk oylaması ile iki turlu bir sistemle beş 
yıllığına seçilir. Başbakan ise genellikle oyların çoğunluğunu alan parti veya 
koalisyonun başkanı olmak üzere cumhurbaşkanı tarafından 4 yıllığına atanır. 
Başbakanın Cumhuriyet Meclisini fesih yetkisi yoktur fakat cumhurbaşkanı bu 
yetkiye sahiptir ve Meclis’i feshederek erken seçim kararı alabilir.3,4

Portekiz Başbakanı António Costa 2015’te iktidara gelmiştir ve Sosyalist 
Parti’ye mensuptur. Esasında 2015 seçimlerini kaybetmiş olan Costa; Portekiz 
tarihinde bir ilk olarak; Yeşiller, Sol Blok ve Komünist Parti ile ittifak kurmuş 
ve seçimin galibi olan merkez sağcı Pedro Coelho’nun 11 günlük hükûmetini 
parlamento oylamasında devirmiştir. Cumhurbaşkanının hilafına rağmen 
onu da ikna eden Costa bu şekilde aşırı solcu bir hükûmetin başbakanı 
olmuştur.5 Merkeziyetçi, NATO ve Avrupa yanlısı Sosyalist Parti’nin “orak 

ve çekiç sallayan” Komünist Parti ve anti-kapitalist Sol Blok’la oluşturduğu 
beklenmedik ittifak “çürük makine” (gerinconça-rickety contraption) lakabını 
almıştır. Bıraktığı bu izlenime rağmen iktidarda tutunan hükûmet 2019’da 
demokratik Portekiz’in ilk denk bütçesini sağlamış ve Costa, aynı yıl yapılan 
seçimde çoğunluğu alamasa da oylarını artırarak tekrar seçilmiştir.6

2021’in sonunda Yeşiller, Sol Blok ve Komünist Parti, 2022 bütçe planında 
Sosyalist Parti’ye olan desteklerini geri çekmişler ve Portekiz’de uzun bir 
süredir ilk defa bir bütçe tasarısı reddedilmiştir. Bu sebeple Cumhurbaşkanı 
Rebelo de Sousa parlamentoyu feshetmiş ve 30 Ocak 2022’de yeni bir 
parlamenter seçim yapılmasına karar vermiştir.7  30 Ocak’ta yapılan seçimler; 
beklenenin aksine Sosyalist Parti’nin galibiyetiyle, hatta parlamentoda daha 
önce kazanamadığı çoğunluğu elde etmesiyle sonuçlanmıştır. Costa’nın “ya 
Sosyalist Parti ya da istikrarsızlık” söyleminin işe yaradığı açık olan seçimlerde 
Sosyalist Parti oyların yaklaşık %42’sini almıştır. Erken seçime gidilmesine 
sebep olan Sol Blok ve Komünist Parti ise sahip oldukları oy desteğini önemli 
oranda kaybetmiştir. Sol Blok 2019 seçimlerinde elde ettiği 19 sandalyeden 
sadece 5’ini kazanabilmiş, Komünist Parti’nin parlamentodaki temsilci sayısı 
ise yarıya inmiştir. Analizlere göre seçmen, bu partileri dikkatleri COVID-
19’la mücadeleden ve ekonomik gelişmeden çeken gereksiz bir krize sebep 
olmakla suçlamaktadır ve aldıkları sonuç da bu duruma işaret etmektedir.8

Ekonomik Yapısı

Kaynak: Dünya Bankası 2020

2  https://worldpopulationreview.com/countries/cities/portugal
3  https://www.electionguide.org/countries/id/174/
4  https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/portugal/political-context
5  https://www.theguardian.com/world/2015/nov/25/portugal-gets-new-leftwing-

pm-after-election-winner-only-lasted-11-days
6  https://www.politico.eu/article/antonio-costa-socialist-party-absolutely-fabulous-

election-portugal/
7  https://www.bbc.com/news/world-europe-59160526
8  https://www.politico.eu/article/antonio-costa-socialist-party-absolutely-fabulous-

election-portugal/
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GSYİH 228.539 milyar dolar

Kişi Başı GSYİH 22.176 dolar

GSYİH Büyüme Hızı -%8,442

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı -%8,614

Millî Gelir (Atlas Metodu) 224,519 milyar dolar 

Millî Gelir Büyüme Hızı -%7,488

Kişi Başı Millî Gelir 21,790 dolar

Kişi Başı Millî Gelir Büyüme Hızı -%7,662

Enflasyon -%0,012

Resmi Döviz Kuru 0,876 Euro ~ 1 ABD Doları

İşsizlik Oranı %6,79

Genç İşsizlik Oranı %22,55

İşgücü 5.190.690



ŞUBAT

Sömürge imparatorluğunun zirve döneminde Portekiz, dünyanın en zengin 
ülkelerinden biri olarak ön plana çıkmıştır. Fakat Portekiz’in bu dönemdeki 
varlığı yerli sanayinin yapılandırılmasında kullanılmadığından ülke, 20. 
yüzyıla gelindiğinde Batı Avrupa’nın en yoksul ülkelerinden biri haline 
gelmiştir. Avrupa Topluluğuna katılmasıyla beraber ekonomisini toparlamaya 
başlayan Portekiz; hayat standartlarını yükseltmiş, gelirleri artırmış ve işsizliği 
azaltmıştır. Gelişimin sürdürülmesinde bir AB üyesi olan Portekiz’e dışarıdan 
gelen yapısal fonlar, özel sermaye ve doğrudan yatırımın da önemli etkisi 
bulunmaktadır.

2009’da yaşanan Euro Bölgesi borç krizinde, uygulanan hükûmet programları 
ülkenin ekonomik erimesini durdurmakta başarısız olmuş ve krizden en çok 
zarar gören ülkelerden birisi de Portekiz olmuştur. 2011 yılında AB ve IMF, 
birtakım kemer sıkma politikalarının uygulamaya konması karşılığında 78 
milyar Euro’luk bir kurtarma paketi tahsis etmiştir.9 2014 yılı Mayıs’ında ise 
kurtarma paketi programı sona ermiştir.10

Portekiz, 1986 yılında Avrupa Topluluğuna katılmış ve o tarihten bu yana 
ekonomisinin sektörel ağırlığı hizmet sektöründen yana kaymıştır. 2020 
yılında hizmet, sanayi ve tarım sektörlerinin GSYİH’teki payları sırasıyla %66,1, 
% 19,22 ve %1,98 olmuştur.11  Hizmet sektörünün giderek önem kazanmasının 
yanında sanayi sektöründe de modernizasyon konusunda önemli gelişmeler 
elde edilmiştir. Geleneksel üretim sektörleri, yerini daha teknolojik ve ülke 
ekonomisine olan katkısı daha büyük olan oto ana ve yan sanayi, elektronik, 
enerji, ilaç ve yeni teknoloji gibi yeni sektörlere bırakmıştır.12

COVID-19 salgınıyla beraber, son birkaç yıldır büyümeyi sürdürmüş olan 
Portekiz ekonomisinin hasılatı keskin bir düşüş yaşamıştır. 2021’le birlikte 
yavaş yavaş toparlanan dünya ekonomisiyle beraber Portekiz de yaralarını 
sarmaya başlamıştır. Pandemi kısıtlamalarının tedrici olarak kaldırılmasıyla 
tüketici talebi ve istihdam artmış, ekonomide yaklaşık olarak %4,4’lük bir 
büyüme sağlanmıştır. Ülke ekonomisi için büyük önem arz eden turizm, 
uluslararası turizm baz alındığında pandemi öncesi seviyesine ulaşamamışsa 
da özellikle yaz döneminde iç turizm önemli ölçüde gelişme kaydetmiştir.

Pandeminin işsizlik üzerindeki etkisi hükûmetin verdiği destek sayesinde 
kısmen azaltılmış ve pandemi öncesi bulunduğu %6,6 seviyesinden çok 
yükseğe çıkmamıştır. IMF verilerine göre bu oranın emek verimliliğindeki 
kademeli iyileşmeye binaen önümüzdeki yıllarda düşmeye devam etmesi 
beklenmektedir.13

Dış Ticaret

Kaynak: ITC Trademap

Portekiz’in ana ihracat kalemleri demiryolu harici araçlar, makineler, plastik 
ve mineral yakıtlardır. Ana ihracat ortakları ise İspanya, Fransa, Almanya, 
Birleşik Krallık ve ABD’dir. 

Kaynak: ITC Trademap

Portekiz’in ana ithalat kalemleri demiryolu harici araçlar, makineler, mineral 
yakıtlar ve plastiktir. Ana ithalat ortakları ise İspanya, Almanya, Fransa, 
Hollanda ve İtalya’dır.

Kaynak: ITC Trademap

9  https://www.britannica.com/place/Portugal/Economy
10 https://www.politico.eu/article/portugal-exits-bail-out-programme/
11 https://www.statista.com/statistics/372187/share-of-economic-sectors-in-the-

gdp-in-portugal/
12 T.C. Ticaret Bakanlığı, Portekiz Ülke Profili, 2021.
13 https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/portugal/economical-

context
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 DIŞ TİCARET VERİLERİ (bin $)

2018 2019 2020

İHRACAT 74.135.906 67.064.074 61.491.411

İTHALAT 95.629.299 89.541.380 77.882.921

HACİM 169.765.205 156.605.454 139.374.332

DENGE -21.493.393 -22.477.306 -16.391.510

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $ )

Ürün 2019 2020

Toplam 67.064.074 61.491.411

Tren, tramvay yolları ve levazımı dı-
şında araçlar, aksamı ve aksesuarları

10.078.261 8.578.446

Elektrikli makineler ve parçaları, ses 
kayıt cihazları ve televizyon

5.294.362 4.998.262

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer 
reaktörler vb. ve parçaları

4.034.001 4.028.755

Plastik ve ürünleri 3.289.971 3.147.899

Mineral yakıtlar, yağlar ve ürünleri 4.086.904 2.832.523

EN ÇOK İTHAL EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $)

Ürün 2019 2020

Toplam 89.541.380 77.882.921

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

10.895.753 8.391.833

Elektrikli makineler ve parçaları, ses 
kayıt cihazları ve televizyon

7.870.216 7.702.883

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer 
reaktörler vb. ve parçaları

8.136.084 7.391.242

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
ürünleri

10.185.023 6.730.227

Plastik ve ürünleri 4.010.146 3.757.181
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Türkiye-Portekiz İlişkileri 
Türkiye-Portekiz ilişkileri Osmanlı Devleti dönemine kadar uzanmaktadır. I. 
Dünya Savaşı’nda kesintiye uğrayan ilişkiler, Türkiye ve Portekiz’in sırasıyla 
1931 ve 1941’de karşılıklı elçi tayinleriyle devam etmiştir. Her iki ülkenin de NATO 
üyesi ve Akdeniz ülkesi olmasının yanında Portekiz’in Türkiye’nin AB üyeliğine 
destek vermesi ülkeler arası ilişkiyi güçlendiren unsurlardandır. 2012’den bu 
yana iki ülke arasında siyaset, ekonomi ve diplomasi gibi çeşitli alanlarda 16 
anlaşma imzalanmış ve karşılıklı üst düzey ziyaretler gerçekleştirilmiştir. T.C. 
Dışişleri Bakanlığının son verilerine göre 2019’da Türkiye-Portekiz ikili ticaret 
hacmi 1 milyar 795 milyon dolar olmuş, Portekiz’den Türkiye’ye ve Türkiye’den 
Portekiz’e gerçekleşen doğrudan yatırım miktarı sırasıyla 763 ve 52 milyon 
dolar olarak gerçekleşmiştir.14

Ülke Tarihi
Sömürgecilik yarışına ilk giren devletlerden olması ve tarihin en uzun süre 
yaşayan sömürge imparatorluğu özelliğiyle bilinen Portekiz’in sömürge 
dönemi 15. yüzyılda başlamıştır. Güney Amerika’dan Doğu Hindistan ve 
Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada sömürgelere sahip olan ülke, Afrika’daki 
sömürgelerini şiddet ve baskıyla yönetmiş ve köle ticaretinin öncülerinden 
olmuştur. I. Dünya Savaşı’nın ardından dünya çapındaki sömürgelerde 
görülen bağımsızlık hareketleri Portekiz sömürgelerine de yayılmış ve 
bu hareketler özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra hız kazanmıştır. Diğer 
sömürgeci devletlerin aksine, cumhuriyetin ilanından sonra dahi 1960’lara 
kadar sömürgelerini bırakmayan Portekiz, 1961-74 yıllarında Afrika 
sömürgeleriyle savaşmıştır.15 

Portekiz’de 1910’da Kral II. Manuel’in tahttan indirilmesi ile cumhuriyet ilan 
edilmiştir. I. Dünya Savaşı’nda İttifak Devletleri safında savaşan Portekiz’de 
hükûmet 1926’da askeri darbe sonucu devrilmiştir. Portekiz’i 36 yıl boyunca 
yönetecek olan António de Oliveira Salazar kurulan yeni hükûmetin maliye 
bakanı olmuş, 1932’de de başbakanlık makamını alarak Estado Novo
(yeni devlet) adı verilen otoriter rejimini kurmuştur. Uzun süren
diktatörlük döneminden sonra 1968’de felç olan Salazar
aynı yıl başbakanlıktan indirilmiş ve 1970’te ölmüştür.
Salazar’ın ölümünden 4 yıl sonra 25 Nisan 1974’te
gerçekleşen Karanfil Devrimi ile ülkede demokrasi
dönemi başlamıştır. Sömürgelerini bir bir
kaybeden Portekiz’de askeri
yönetim kaldırılarak sivil
hükûmet kurulmuştur.16

Ülkede İslamiyet
Portekiz, İslamiyet’le 8. yüzyılda bölgeye gelen Endülüs Müslümanları 
vasıtasıyla tanışmış ve beş yüzyıl boyunca İslam toprağı  olmuştur. Fakat 
Endülüs Devleti’nin bölgeden çekilmesiyle gerçekleştirilen katliamlar 
sonucunda İslam’ın bölgedeki tüm izleri silinmeye çalışılmıştır. Hristiyanlığa 
geçmek, Portekiz’i terk etmek veya ölüm cezasına çarptırılmak seçenekleri 
sunulan Müslümanların çoğu yerel halkın arasında asimile oldukları Kuzey 
Afrika’ya kaçmıştır. Yine de beş yüzyıllık İslam hakimiyeti Portekiz’de önemli 
izler bırakmış, araştırmacılar tarafından Portekizcede yaklaşık 19.000 
Arapça kökenli kelime tespit edilmiştir. Araştırmalara göre 10. yüzyılda İber 
Yarımadası’ndaki toplam nüfusun yarısı Müslüman iken günümüzde Portekiz 
nüfusunun %0,5’inden daha azı Müslümandır.17

COVID-19
İlk COVID-19 vakasının 2 Mart 2020’de kayıtlara geçtiği Portekiz, pandeminin 
başlangıcından bu yana sıkı tedbirler uygulayarak pandemiyi kontrol altında 
tutmaya çalışmıştır. Okulların ve işyerlerinin aralıklarla ve farklı seviyelerde 
kapalı tutulması, sokağa çıkma yasakları ve sınırda uygulanan tedbirler bu 
bakımdan etkili olmuştur. Nüfusunun tamamına yetecek miktardan daha fazla 
dozda aşıya sahip olan Portekiz,18  %83,3’ü aşılı olan nüfusuyla Avrupa’nın 
en yüksek aşı oranına sahiptir.19 DSÖ verilerine göre Portekiz’de 3.025.421 
COVID-19 vakası kayıtlara geçmiş ve bunların 20.401’i ölümle sonuçlanmıştır.

14 https://www.mfa.gov.tr/turkiye-portekiz-siyasi-iliskileri.tr.mfa
15 https://www.stratejikortak.com/2021/03/portekiz-somurgeciligi-1961-1974-

somurge-savaslari-ve-karanfil-devrimi.html
16 https://www.bbc.com/news/world-europe-17761153
17 https://www.aljazeera.com/features/2020/6/10/the-portuguese-rediscovering-

their-countrys-muslim-past
18 https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/countries-

and-territories/portugal/
19 https://www.euronews.com/2022/02/05/covid-in-europe-austrian-vaccination-

law-comes-into-effect-while-danes-enjoy-eased-measure
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Mehmet Ali Birand’ın sunduğu ve Türk basın tarihinde bir efsane olan “32. 
Gün” programının jeneriğini 20 yaş üstü herkes bilir. Jeff Wayne’nin 1978 
yılında piyasaya çıkardığı “Savaşın Eşiğinde (The Eve of the War)”2 adlı 
çalışması bu programla özdeşlemişti. “On dokuzuncu yüzyılda hiç kimse, 
uzayın zamansız dünyalarından insan ilişkilerinin izlendiğine inanmıyordu.” 
mısralarıyla şiirleştirilen eser, rahmetli Mehmet Ali Birand’ın zamanını 
da bizim zamanımızı da özetler oldu. Belli ki Birand yaptığı programın 
adını 32. Gün seçerek bir ay içinde yaşanılan ve bilinen tüm günleri 
aşkın, farklı bir günü anlatıyordu. Şüphesiz bu gün kıyamet günüydü.

İnsan eliyle başlatılan savaşlarla dünya kıyamete zorlanırken savaşın ne 
olduğunu bilmeyen insanların hayal dünyasına sanat bir kez daha itiraz etti. 
Zira estetik algısı olmayan insanın ahlaki kaygısı da anlamsızdı. Emekli Rus 
Korgeneral Leonid Grigoryeviç İvaşov, Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açma

1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

arzusuna karşı çıkarak emekli askerler adına bir bildiri yayınladı. İvaşov 
bildirinin başlığını Wayne’ye atıf yapılarak “The Eve of the War (Savaşın 
Eşiğinde)”3 olarak seçti. 31 Ocak gece 23:06’da yayınlanan bildiri “Tüm 
Rusya Emekli Subaylar Meclisi adına Başkana ve Rusya Federasyonu 
Vatandaşlarına” cümlesiyle başlıyor. Esasında 79 yaşındaki General İvaşov 
Rusya’yı takip edenler için yabancı bir isim değildir. 1999 yılında Kosova 
Savaşı’nın ardından Priştine Havaalanı’nıda NATO kuvvetleriyle karşı karşıya 
gelen Rus birliklerini organize eden ve planlayan general olarak bilinir.

Mektubun İçeriği
Mektup içerik olarak Ukrayna işgalinin olumsuzluklarından bahsediyor. 
Yaklaşık bir buçuk sayfa olan mektup Rus dış politikası açısında riskleri ve 
olası Ukrayna savaşının Rusya için nelere mal olabileceğini anlatıyor. 

İvaşov savaşların çok büyük yıkımlar olduğunu ve binlerce insanın hayatına 
mal olduğunu söylüyor. Olası bir savaşın Rusya tarihindeki en büyük yıkıma 
sebep olabileceğini belirtiyor. Çünkü diyor İvaşov “tarihte Rusya hiçbir 
savaşın merkezi olmadı fakat şimdi savaşın merkezi konumundadır.”

2 https://www.youtube.com/watch?v=O6X1vIcUYqY
3 http://ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_

prezidentu_i_grazhdanam_rossijskoj_federacii/2022-01-31-79?fbclid=
IwAR0HeVNxHlT6D2ELCVkhYBoa-z31dpXtlBDid5YOSFKQdFSIk4baORAeIaA
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RUSYA’DA SON DURUM
PUTİN’E EMEKLİ ASKERLERDEN İTİRAZ
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“Sovyet zamanı savaşlar zorunlu savaşlardı. Bugün Rusya’nın varlığını tehdit 
eden nedir?” diye soran General İvaşov gün geçtikçe bozulan yapılarla 
birlikte Rusya’da azalan nüfusa dikkat çekiyor. Putin’e Rusya’nın içeriden yok 
olduğunu söylüyor ve dikkatini Rusya’ya çevirmesi gerektiğini belirtiyor.

Rusya’nın dış tehditleri olduğunu kabul eden İvaşov bu tehditlerin, NATO 
dahil, ciddi tehditler olmadığını ve nükleer durumun kontrol altında 
olduğunu belirtiyor. Devamında şunları söylüyor: “Bununla birlikte savaş 
çığırtkanlıklarıyla, Rusya içi bazı güçler dahil, Ukrayna’da bir şeyler hızla farklı 
yönlere dönmektedir. Unutulmamalıdır ki Ukrayna Birleşmiş Milletlere üye 
bağımsız bir devlettir. Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetlerini biz (Rusya) 
bile tanımıyoruz. Minsk sürecinde dahi o bölgelerin Ukrayna’ya ait olduğu ve 
insanlarının Ukraynalı oldukları tescillendi. Bahsedildiği gibi Ukrayna güney 
ve güney doğu bölgelerinde soykırım suçu işlemiyor. Rusya’nın bu iddiası 
BM ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından kabul edilmiyor. 
Rusya’ya düşen Ukrayna’ya saldırmak değil ona iyi bir komşu olmak ve 
Rusya’yı çekici bir model olarak göstermektir. Fakat bunun aksine Rusya dış 
politikası ve politik aygıtlarıyla sadece Ukrayna’nın değil tüm komşularının 
kendisinden nefret etmesine sebep oluyor.

Kırım’ın ilhakı ve bu ilhakın uluslararası camiada taraftar bulamaması; hala 
tüm dünyanın Kırım’ı Ukrayna’nın toprağı olarak tanıması Rus dış politikasının 
iflasıdır. Güç kullanarak Rusya’yı ve liderlerini komşu ülkelere sevdirmek 
anlamsız ve tehlikelidir.

Ukrayna’ya karşı askeri güç kullanmak şu sonuçları doğurur: İlk önce 
Rusya’nın bir devlet olarak varlığını tartışmaya açar. İkinci olarak Rusya ile 
Ukrayna arasında kan davalı düşmanlığı başlatır. Üçüncü olarak binlerce ölü ve 
yaralı olur ki bu durum gelecekte dahi telafisi olmayan toplumsal travmalara 
ve nüfus hareketlerine sebep olur. Savaşın zayiatları çok büyük olur. Çünkü 
savaş Ukrayna ile değil Batı (NATO) silah kapasitesine karşı olacaktır. Hatta 
bazı NATO ülkeleri Rusya’ya karşı savaş ilan edebilir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hangi tarafta savaşacağını 
açıkça belirtti. Tahminim o ki iki kara ordusu ve bir deniz filosu ile Türkiye 
Sivastopol ve Kırım’ı özgürleştirirken (освобождать)  ayrıca Kafkasya’yı 
topraklarına katabilir (вторгнуться).

Bununla birlikte Rusya dünya barışını bozan ülkeler kategorisinde ilk sıraya 
çıkar. Böylece çok ağır ekonomik yaptırımlara maruz kalır ve bağımsız devlet 
olmanın sağladığı pek çok olanaktan uluslararası dünyada mahrum kalır.

Başkan, Hükümet ve Dışişleri Bakanı savaşın sonuçlarını anlayamayacak 
kadar aptal değiller. Soru şu: Bu çapta bir gerilimin ve savaş söylemlerinin 
temel amacı nedir? Ukrayna sınırlarında bu kadar askeri yığınağın amacı 
nedir?

Kanaatimiz odur ki ülkeyi yönetenler sistemsel krizleri aşamamaktadırlar. 
Kötü yönetim sebebiyle iktidar değişikliğine yol açacak toplumsal hareketleri 
kontrol edemeyeceklerini anladılar. Yozlaşmış kurumlar, yolsuz yöneticiler, 
satılmış medya; oligarşiyle birlikte Rusya devletini ve ülkenin yerli halklarını 
yok edecekler. Savaş ulusal faydası olmayan (свою антинациональную) 
ve insanlardan sağlıklarını çalan gücün Rusya’da bir süre daha sürmesini 
sağlayacak.

Sayın Başkan, bizler Rusya’nın memurları olarak sizin savaşı provoke 
etmekten vazgeçmenizi, suç teşkil eden ve yeknesak olmuş Batı karşısında 
Rusya’yı yalnız bırakan politikaları bırakmanızı ve Rusya Federasyonu 
Anayasası’nın 3’üncü maddesine göre istifa etmenizi talep ediyoruz.4

Bizler tüm emekli askerler olarak Rusya halkını uyanık olma, savaşa karşı 
propagandalara kanmama ve iç çatışma çıkmasına izin vermeme konusunda 
uyarıyor ve savaş karşıtı olarak bizleri desteklemenizi talep ediyoruz.

Değerlendirme
Mektup oo.su internet sitesinde Rusça olarak yayındadır. Siteye engel 
konulmadı. Mektubun altına on gün içinde 1125 kişi yorum yaptı ve haber 
900.000 den fazla okundu. Haber ayrıca 8 Şubat 2022 tarihinde youtube’da 
35 dakikalık video olarak yayınlandı5  (Başka programlar da Generalle haber 
yaptılar. Bu video sadece bir örnek). Videonun başlığı “Putin Rusya’dan 
Usandı” ve General İvaşov programda konuşmacı oldu. Bu video 4 günde 
1.915.000 kişi tarafınan izlendi ve 20.200 yorum yapıldı.

Sosyal medya tepkilerine bakılırsa Rusya’da ciddi bir savaş karşıtı kitle var. 
Bu kitlenin General İvaşov gibi bir isim tarafından temsil edilmesi onların 
seslerinin duyulmasına sebep oluyor. Dolayısıyla Rusya sadece görünen 
Rusya’dan ibaret değil denebilir. Rusya’da her an sürprizlere hazır olmak 
gerekir. Ancak unutmamak gerekir ki hiç bir siyasi hamle rastgele değildir. 
Rusya’da akıllar çatışır duygular değil.

Mektup normal demokratik ülkelerde de şüpheyle karşılanır ve anormale 
işaret eder. Hiçbir ülkede emekli bir general sistemin dışındaki bir aktör 
değildir. Dolayısıyla emekli bir general görevdeki generalin sesidir. Yani 
İvaşov Rus Ordusundaki bir sestir. Bu sebeple İvaşov’un itirazı demokratik 
hakkın kullanımından ötedir. Bize düşen mektubun sistemdeki yerini ve 
Rus demokrasisi için anlamını Ruslara bırakarak mektubun içeriğini analiz 
etmektir.

İvaşov savaşın yıkıcılığı konusunda doğru tespitlerde bulunmuştur. Moskova, 
tarihinde hiçbir zaman Kiev’e düşmanlık duymadı. Geçmişteki gerilimler 
yönetici kavgalarıydı ama ilk kez iki Slav halk savaşın eşiğinde hem de etnik 
bilinçleri en üst düzeydeyken. Bu savaş konuşuldukça Ukraynalı elitlerin 
yapamadığını Putin yapıyor ve tüm ordularıyla Ukrayna’nın tüm okul ve 
öğretmenleriyle inşa edemediği Ukrayna milli bilincini inşa ediyor. 

Savaşla birlikte İvaşov’un dediği büyük sayılarla zayiatlar geri dönülmez 
nefreti iki halk arasında oluşturacaktır. Ayrıca Batı silah kapasitesini 
kullanacak olan Ukrayna ordusu Rusya’ya çok büyük zayiat yaşatabilir. 
Bu durum Rusya içinde derin kırılmalara ve iç çatışmalara sebep olabilir. 
Generalin bu konudaki endişesi yersiz değildir.

4 Rusya Federasyonu Anayasası 3’üncü madde 4’üncü fıkrası şu şekildedir: “Hiç kimse 
Rusya Federasyonu gücünü gasp edemez. Gücü ele geçirme ve devlet otoritesini 
gasp etme federal yasalara göre kovuşturulur.”

5 https://www.youtube.com/watch?v=iXOcuzQjzdo
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Rusya’nın uluslararası ilişkilerde bağımsız bir devlet olma durumunun 
tartışmaya açılma ihtimali Generalin korkularından biridir. Bu korku çok yersiz 
bir korku değildir. Gerçekten de 602.000 kilometre karelik ve 40 milyonluk 
Ukrayna’yı yutan Rusya’ya karşı hangi ülke güvende olabilir ki? Yani Rusya 
Ukrayna’yı işgal ederse ulus devlet sistemini bozmuş olur. Uluslararası sistem 
Rusya eliyle, ulus devletler sisteminden güçlü olanın diğerini yuttuğu veya 
haraca bağladığı imparatorluk dönemine mi dönecek? Modern-postmodern 
zamanda ekonomik ve sosyolojik olarak geçerliliği kalmamış düşünce ve 
kurumları sisteme zorlayacak olan Rusya’nın, kendi varlığını tehlikeye atması 
kaçınılmaz olur. Unutulmamalıdır ki İngiltere ve Fransa Hitler Almanya’sına 
soykırım yaptığı için savaş ilan etmedi. Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesi 
üzerine savaş ilan edildi. Yani ulus devlet yapısını tehdit eden güçler sistemin 
gayri meşrusu ilan edilir.

Son olarak NATO’nun Rusya’ya savaş ilan etme ihtimali İvaşov’un kuruntusu 
değildir. Ukrayna işgali ile NATO’ya “Bana komşu olma” diyen Rusya Karadeniz 
sahillerinin yaklaşık yarısını kontrol ederek Tuna Nehrinden Romanya’ya; 
dolayısıyla NATO’ya komşu olacaktır. Ukrayna’ya yaptığı siyaseti Romanya 
ve Bulgaristan’a yapmayacağının garantisi yoktur. Dolayısıyla Ukrayna’da 
topyekün bir savaşın çıkması kısa vadede kazansa dahi uzun vadede, diğer 
Batı güçlerinin müdahalesiyle, Rusya’nın kaybedeceği bir savaş olacaktır.

General İvaşov’un Türkiye üzerinden analizi abartılı bir analiz gibi gözüküyor. 
Bu analizi iki şekilde okumak gerekir. Birincisi eğer kısmı (Dinyeper’in Kırım’a 
bağlanan kısmı gibi) bir askeri operasyon olursa Kırım’a ve Kafkasya’ya 
odaklanırız ve bu bölgelerle uğraşırken bölgesel rekabette en önemli güç 
olan Türkiye ile baş edemeyiz. Eğer topyekün bir savaş olur ve kaçınılmaz 
olarak Batı müdahale ederse Kafkasya ve Kırım’da Rus yönetimleri yıkımın 
sorumlusu ilan edilir. Bu durumda, bu bölgeleri yönetecek devlet kapasitesine 
sahip, tarihi bağları olan ve güçlü tek bir ülke var o da Türkiye. Yani bu durumda 
bölgedeki insanlar Türkiye’yi imdada çağırabilir.

Mektubun sonunda Putin’i istifaya davet etmesi, Kırım ilhakındaki politikaların 
başarısız olduğunu belirtmesi Rusya’nın iç politikasının yansımalarıdır. 
Rusya’da muhalefetin de devlet içindeki aktörler eliyle yapıldığını gözden 
kaçırmamak gerekir. Putin bekledikçe kaybediyor. Hareket etse kazanacak 
mıydı bilinmez ama General İvaşov göstermektedir ki Rusya bir dengeler 
sistemidir. Bu dengeyi kim nasıl sağlıyor çok açık değil. Açık olan şu ki 
Ukrayna’da bizim aklımıza gelen ve Rusya için çok da iyi olmayacak olasılıklar 
sistemin içinden birilerinin de aklına geliyor.
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I.GİRİŞ
Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), Kasım 2021’de Etiyopya Ulusal Savunma 
Gücü’nün (ENDF) kuzey komutanlığını pusuya düşürdüğünden, federal 
hükümet ile TPLF arasında savaş patlak verdi. 28 Haziran 2021’de Etiyopya 
Hükümeti, Tigray halkına mola vermek ve tarım mevsiminden yararlanmak 
amacıyla Tek Taraflı Ateşkes ilan etti. Ne yazık ki, TPLF karşılık veremedi. 
Bu grup, komşu Afar ve Wollo bölgelerinde yeni saldırılar başlatmayı seçti. 
O dönemde Etiyopya hükümeti işgal altındaki Afar ve wollo bölgelerini

1 Habeşistan İnsan Hakları İzleme Programı Koordinatörü

koruyamadı. Bölgedeki bazı insanlar evlerini, topraklarını ve ailelerini tam 
silahlı TPLF’den korumaya çalışıyorlardı ve özellikle kadın, çocuk ve yaşlıların 
bir kısmı başka bölgelerde yerinden edilmişti.

II.AFAR VE WOLLO NEDEN SAVAŞIN HEDEFİYDİ?
Afar Bölgesi, Etiyopya’nın kuzeydoğusundaki bölgesel bir eyalettir. Etiyopya 
Merkez İstatistik Kurumu’nun (CSA) 2017 projeksiyonlarına göre, Afar Bölgesel 
Eyaleti 1.812.002 nüfusa sahiptir. Wollo, Amhara bölgesindeki güney Wollo ve 
Kuzey Wollo olmak üzere iki bölgeyi ifade etmek için yaygın olarak kullanılır. 
Etiyopya Merkez İstatistik Kurumu (CSA) tarafından yürütülen 2007 Nüfus 
Sayımı’na göre, Güney Wollo ve Kuzey Wollo Bölgeleri sırasıyla 2.518.862 ve 
1.500.303 toplam nüfusa sahiptir. Afar bölgesi nüfusunun neredeyse %99’u 
Müslümandır. Wollo, ağırlıklı olarak Müslüman bir nüfustur ve Etiyopya’da 
İslami bilginin yayılmasında da önemli bir rol oynamaktadır. Müslüman 
alimler bazen Wollo’yu Etiyopya’nın Azhar’ı olarak adlandırırlar. Çünkü o, 
Etiyopya’daki İslami bilginin kaynağıydı.

Afar ve Wollo’nun savaşta hedef alınmasının beklenen ana nedenlerinden 
birincisi, bölgelerin nüfusu ağırlıklı olarak Müslüman olmaları ve TPLF’nin 
Müslümanlara olan nefreti ve ikincisi, bu bölgeleri insani yardım adına batı 
misyonerilerinin hedefi haline getirmeleridir.
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III. SAVAŞIN İŞGAL ALANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Savaş, Wollo ve Afar bölgelerinde milyonlarca masum sivili geçim 
kaynaklarının ve evlerinin dışında bıraktı. Son zamanlarda, Amhara bölgesi 
yetkilileri bölgedeki savaştan etkilenen bölgeleri yeniden inşa etmenin 30 
yıldan fazla süreceğini açıkladı. Tarım Bakanlığı ayrıca Wollo bölgelerindeki 
temel hizmetleri eski haline getirmek için yarım milyar dolar gerektiğini tahmin 
ediyor.

Genel olarak, Afar ve Wollo halklarına karşı işlenen mezalimler aşağıdaki gibidir.
1. Milyonlarca sivil evlerinden göç etmek zorunda kaldi: 7 Aralık 2021 

tarihli Başbakanlık Ofisi basın açıklamasına göre, TPLF’nin saldırganlığı 
sonucunda yaklaşık iki milyon kişi Wollo ve Afar bölgesinden yerinden 
edildi.

2. Binlerce sivil öldürüldü ve yaraladı: Savaş alanında öldürülen sivillerin 
sayısı resmi açıklama olmasa da TPLF askerleri kontrol ettikleri 
bölgelerde binlerce sivili öldürdü.

3. Binlerce kadın tecavüze uğradı: Birçok kadın sosyal izolasyon 
korkusuyla tecavüze uğradığını söylemese de, savaş alanında binlerce 
kadın tecavüze uğradığını ortaya çıkmaya başladı.

4. Yol, köprü, su hattı, elektrik, telekom gibi altyapılar tahrip edildi: Wollo’de 
yaklaşık 6 milyar USD değerinde altyapı tahrip edildi.

5. Sağlik merkezleri yıkıldı: Birçoğu wollodan olup, sadece Amhara 
bölgesinde, 40 Hastane, 453 Sağlık Merkezi, 1850 Devlet Kliniği, 488 

Özel Klinik, 4 Kan Bankası, 1 İlaç Fabrikasi ve Afar bölgesinde 75 Sağlık 
Merkezi büyük hasar görmüş.

6. Eğitim Merkezleri (Okullar ve Üniversiteler) tahrip edildi: Hükümet, Afar, 
Güney ve Kuzey Wollo Bölgelerinde 3 üniversitenin ve 7000’den fazla 
okulun TPLF tarafından tamamen veya kısmen tahrip edildiğini söyledi.

7. Binlerce sivilin evi yıkıldı: TPLF, Afar ve Wollo bölgelerinde binlerce sivilin 
evini yıktı.

8. TPLF, topluluğun gelir kaynaklarını Tigray’a topladı ve yapamadığını 
yok etti: Bir yıldır devam eden çatışma nedeniyle, Uzak, Kuzey Wollo, 
Güney Wollo bölgelerinde yaşayan halk, gıda ve ilaç eksikliği nedeniyle 
zor durumda. Bu bağlamda, 26 Kasım 2021’de WFP, kuzey Etiyopya’da 
çatışma nedeniyle insani gıda yardımına muhtaç bırakılan insan sayısının 
9,4 milyona ulaştığını bildirdi. Sorunun boyutu kendilerine bildirilmiş olsa 
da, hiçbir uluslararası yardım kuruluşu yardım eli uzatmak için bölgelere 
gitmedi. Batılı uluslararası toplumun şimdiye kadar odak noktası Tigray 
oldu ve Afar ve Amhara bölgesindeki TPLF savaşı nedeniyle yerlerinden 
edilen Etiyopyalılara insani yardım sağlanmadı.

IV. SAVAŞIN ÖZEL OLARAK MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
TPLF’nin merkezi hükümetle çatıştığı söylense de Afar ve Wollo’daki 
Müslümanların kimliklerini yok etmeye çalışıyorlardı. Kesin kayıplar 
soruşturma altında olmasına rağmen, Afar ve Wollo’da binlerce cami, medrese 
ve İslam tarihi merkezini yıktılar. Örneğin Afar bölgesinde 30’dan fazla camiyi 
yıktılar. Bu sebeble binlerce alim ve talebeleri yerinden edildi.

V.ETİYOPYA’DA KURAKLIK SORUNU
Etiyopya’daki sorun çok boyutludur. Savaştan kaynaklanan sorunlara ek 
olarak, doğal kuraklık sorunu Oromia, Somali ve Afar bölgelerinin bir kısmını da 
etkiledi.  

• Oromia bölgesi, başta Borana bölgesinde olmak üzere, bölgedeki çeşitli 
bölgelerdeki insanların ciddi gıda kıtlığı nedeniyle ölümle sonuçlanan 
kuraklık ve binlerce sığırın öldüğünü bildirdi. More than Two million people 
need immediate assistance as the drought struck across East Bale, East 
and West Hararghe, both Guji zones, Borana and other areas.

• Somali bölgesindeki kuraklık en çok Dava bölgesini vuruyor, binlerce 
hayvanı öldürüyor, insani bir krizi tehdit ediyor. Bölge idaresi ve yardım 
kuruluşları işbirliğiyle 01 Kasım 2021’de yayınlanan bir raporda, su 
kaynaklarının kuruması nedeniyle tüm köylerin %95’inin su kamyonlarıyla 
desteklendiği, toplam 47.215 canlı hayvanın telef olduğu ve 62.960 kişinin 
acil yardıma ihtiyacı olduğu belirtildi.

VI. SAVAŞ VE KURAKLIKTAN ETKİLENEN BÖLGELERDE NE TÜR DESTEKLER 
YAPILABİLİR?
1. Acil Yardım Projeleri (Gıda dağıtımı, İlaç ve Tıbbi ekipman desteği, Çiftçiler 

için keçi, koyun, inek ve öküz gibi canlı hayvanların verilmesi)
2. Dini Projeler (Yıkılan Camilerin inşası, tahrip edilen Medreselerin inşası, 

tahrip edilen İslam Tarihi Merkezlerinin restorasyonu, Kuran ve diğer dini 
kitapların dağıtımı, Din Öğretmenlerinin merkezlerine geri dönmelerini ve 
din öğretimine başlamalarını desteklemek.)

3. Diğer Kalkınma Projeleri (Yıkılan Üniversiteleri destekleyen ekipmanlar, 
kısmen ve tamamen yıkılan okulların eğitime başlamalarının desteklenmesi.
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Uluslararası siyasetin aktörleri devletler ya da kurumlardır fakat bu yapıların 
hepsi bireyler tarafından yönetilmektedir. Bireyler ise uluslararası siyasette 
etkin rol oynarken tamamen kendi düşüncelerinden ve algılarından 
soyutlanmış bir biçimde davranış sergilemez. Bu nedenle uluslararası siyaset 
bireylerin algıları ve söylemleri üzerinden şekillenebilmektedir.

Siyasal söz edimi olarak tehditlerin ortaya çıkışını da bu düşünceden yola 
çıkarak ele alacağız.  İlk olarak, Ole Waever’ın “elitler, bir sorunu güvenlik 
sorunu olarak ilan ettiğinde, o sorun güvenlik sorunudur.” düşüncesini 
inceleyeceğiz. Bu düşüncede bir devletin elitlerinin güvenlik ile alakalı bir 
konuda tehdit oluşturan ögeler üzerinde belirleyici bir rolü olduğunu ifade 
etmektedir. Yani ülkenin önde gelen aydınları ya da elitlerinin söylemlerinin 
devletin dış politikası üzerinde belirleyici bir etkisi olması durumu vardır. 
Bu nedenle de devletin dış dünyaya bakışını, dış dünyaya karşı algılarında 
elitlerinin yetişme tarzı, eğitim düzeyi, inanç biçimi etkili olmaktadır. Çünkü 
elitlerin dış dünya ve oradan gelen muhtemel tehditleri algılama süreci bireyin 
kişiliğinden bağımsız değildir.

1 Sakarya Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler

Bir tehdidin varlığı ile ilgili elitler tarafından söylem oluşturulurken olağanüstü 
tedbirlerin alınmasını gerektirecek şekilde bir söylem inşa edilir ve ilgili kitle 
de tehdidin varlığı hususunda ikna edilecektir. Eğer elitlerin muhatap olduğu 
kitle ikna edilemezse bir güvenlik tehdidinden söz edilemeyecektir. Çünkü 
güvenlik tedbirleri almak için veya devleti harekete geçirebilmek için ilgili 
kitlelerin bir tehdidin varlığı konusunda ikna edilmiş olmaları gerekmektedir.
Güvenlik politikaları inşa edilirken aktörler tehdit olarak algıladıkları hususları 
ötekileştirir ve bu süreçteki söylemler bir yandan tehdidin tam olarak ne 
olduğunu belirleyip açıklarken diğer yandan da bu tehdide karşı oluşturulacak 
olan güvenlik tedbirleri inşa edilir.

İlgili devletin dış politikasında belirleyici olan aktör, eylemlerine meşruiyet 
sağlamak için tehdit söylemi sırasında mevcut siyasi düzene yönelik bir 
tehdidin ne zaman aciliyet teşkil ettiği konusunda da bir söylem oluşturur. 
Siyasal düzenin korunması hususunda ne gibi kurallar alınması gerektiği ve 
süreçlerin nasıl işleyeceği konusunda da aktör bir söylem inşa eder.

Güvenlik tehdidinin varlığı konusunda devlet adamı, aktör zihninden geçenler 
doğrultusunda otoriter biçimde karar vermektedir. Devlet adamı, sistem 
analizi veya durum değerlendirmesi yaparak, devletin güvenliği hakkında bir 
düşünce oluşturur ve bir tehdit varlığına karar verir. Yani, herhangi bir durum 
devlet adamının aklının süzgecinden geçtikten sonra karşısında politika 
üretilen bir tehdide dönüşür.

Tüm bu incelemeler neticesinde devlet adamının oluşturduğu şey bir “siyasal 
söylem”dir. Siyasal söylem ise ilgili aktörün devletinin yararına hizmet edecek 
konularda karar verme sürecindeki müzakere ya da tartışmalardır. Bu 
siyasal söylemler neticesinde de tehdit unsurlarının neler olduğu belirlenmiş 
olmaktadır.

Fatih BEYAZ 1
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A.Giriş
İslam karşıtı söylemler, hukuki yaptırımlar ve Müslümanlara yönelik şiddet 
eylemleri küresel medyada her geçen gün daha fazla yer ediniyor. İslam 
ve Müslümanlar ile alay eden edebiyat ve sinema eserleri ödüllendiriliyor. 
“İslamofobi” kavramı ile daha sık karşılaşıyoruz. Üstelik öncesinde Avrupa 
ve Amerika gibi belirli bölgelerde gerçekleşen olaylar artık herhangi bir 
coğrafya ile sınırlandırılamayacak kadar küreselleşmiş durumdadır. Özellikle 
Müslüman nüfusun azınlıkta kaldığı ülkelerde yükselişe geçen İslam karşıtlığı, 
bu dine mensup inananlar için hayatı her geçen gün daha da zor kılmaktadır. 
Yahudiler, Afrikalılar ya da bir başka grup için ağıza alınmayacak sözler 
Müslümanlar için çekinilmeden dillendirilebilmektedir.

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

Tüm bunlar “İslamofobi”nin bir söylem
olmanın ötesinde kör bir ideoloji olarak yaşa-

dığımız dünyayı tehdit ettiğinin bir göstergesidir.
Kapsayıcı bir tanım yapmak gerekirse İslamofobi; İslam’a, Kur’an-ı Kerim’e, 
İslam tarihinin önemli şahsiyetlerine, İslami sembol ve mekânlara ve 
Müslümanlara yönelik duyulan korku, nefret duygusu, söylemi ve eylemi 
şeklinde tanımlanabilir. Niteleyici özelliklerini sıralamak gerekirse; dünya 
Müslümanlarını indirgemeci bir tutumla yekpare bir bütün olarak görme, 
İslami kültürü diğer kültürlerden (özellikle Batılı seküler-liberal kültür) önemli 
ölçüde farklı ve bu kültürlere tehdit olarak algılama, Müslümanları ve İslam 
Peygamberini şahsi işleri için dini araç edinen şiddet yanlısı kimseler olarak 
betimleme şeklinde özetlenebilir. (Esposito ve Kalın, 2018: 108)

İslamofobi’nin yalnızca günümüz meselesi olmadığı ve son elli yıllık süreçte 
çeşitli krizler ile bugüne ulaştığını belirtmek gerekir. 1974 OPEC Krizi, 1979 İran 
İslam Devrimi ve Rehineler Krizi, Salman Rushdie olayı, Bosna Savaşı, 11 Eylül 
Saldırısı, Charlie Hebdo Karikatürleri ve Yeni Zelanda’da “Brenton Torrent”ın 
Cami Saldırısı olarak sayabileceğimiz olaylar bu süreci inşa etme noktasında 
kilometre taşı oldular. 

13
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B.İslamofobi’ye Panoramik Bir Bakış
Geçtiğimiz yıl için İslamofobi’nin dünya çapında zirve yaptığı bir yıl olduğu 
söylenebilir. Avrupa’dakiler başta olmak üzere ülkelerin İslamofobi 
karneleri oldukça kabarmaya başladı. Aralık 2021’de medyaya yansımaya 
başlayan olaylarda Hindistan’da başörtüsü yasağı üzerinden yükselen bir 
İslamofobi dalgası, aynı durumun Asya için de söz konusu olduğunu gösterdi. 
Ülkenin güneyindeki Udupi Kız Yüksekokulu’nda altı Müslüman kız öğrenci 
derslere başörtülü olarak girmek istemiş fakat müsaade edilmediğinden 
olaylar büyümüştür. Karnataka eyaletindeki diğer okullarda da Müslüman 
öğrenciler derslere başörtüsü ile girmek isteyince 
izin verilmemiş, Hindu öğrenciler de tepki 
olarak derslere (Hindu milliyetçiliğinin sembolü 
olarak kullanılan) safran rengi şalla girmeye 
başlamıştır. İktidardaki Bharatiya Janata Partisi’nin 
(BJP) lideri Narendra Modi, seçim vaatlerini 
gerçekleştiremeyince Hint milliyetçisi popülist 
söylemlere sarılarak ülkede kutuplaştırmacı bir 
sosyal yapı inşa etmiştir. Bu durumsa ülkede zaten 
bir süredir var olan İslam karşıtlığını alevlendirmeye 
yetmiştir.  (Albayrak ve Kurban, 2022)

İslamofobi ideolojisinin merkez üssü Avrupa’da 
da olaylar şiddetlenmiştir. Fransa’da rakibi Le Pen 
ile yarışan Macron “Fransa İslamı İlkeler Tüzüğü” 
ve “Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren 
Prensipler” gibi birtakım yasalar ile “ayrılıkçı” 
olarak tanımladığı Müslüman STK’ları kontrol altına 
almaya çalışmakta, bir “Fransız İslamı” oluşturmaya 
çabalamaktadır. Geçtiğimiz yıl kapatılan cami sayısı 
20’yi geçen ve gözetleme altına alınan cami sayısı 
100’e yaklaşan ülkede Müslümanlar için yaşam şartları zorlaştırılmaktadır. 
Hollanda’nın aşırı ırkçı çıkışları ile meşhur politikacısı Geert Wilders en son 
‘İslam’dan Arındırma Bakanlığı’ vaadinde bulunmuş ve şaşırtmamıştır. 
Danimarka’da sokak ortasında Kur’an-ı Kerim yakılmaya çalışılmış, İsviçre’de 
Peçe ve Burka yasaklanmıştır. Avrupa genelinde de İslam karşıtı hava giderek 
güçlenmektedir. (Muslim Port, 2022: 34-36) 

C.İslamofobi’nin Kökenleri
C.1. Kimlik Arayışı
İslam’a ilişkin nefretin kökenlerini sorguladığımızda en temelde kimlik 
meselesinin İslamofobik ideoloji ile ilişkili olduğunu görürüz. Küreselleşme 
ve uluslararası göçlerin artışı, ulusal sınırların aşınmasına neden olmuştur. 
Bu bulanıklığı aşmak için ulusçu söylemlere her geçen gün daha da sıkışan 
ve dünyayı bu gözle yoruma tabi tutan toplumlar kendileri dışındaki tüm 
azınlıkları ve kültürleri bir tehdit olarak göreceklerdir. Yine bu bağlamda ortak 
bir kimliğin oluşturulması, bu sayede kitlelerin kolayca yönlendirilebilmesi 
için bir düşman gereklidir. (Esposito ve Kalın, 2018: 163; Said, 2020: 127) Bu 
düşman, politika kurucular için bir yandan ulusal sınırların dışarısındaki 
hareketlerini meşrulaştırırken diğer yandan iç kamuoyunda kolay bir söylem 
ve yönetim gücü bahşedecektir. İslam ve Müslümanlar, işte aranan bu 
düşman olacaktır. 

İslam’a ihtida edenlerin sayıları zaten yükselişte iken bir de mültecilerin 
sayılarının (bilhassa Batıda) artış göstermesi İslam’ın ciddi bir tehdit olarak 
algılanmasına yol açmaktadır. [1] Bununla birlikte İslam’ın kamusal alandaki 

görünürlüğünün (cami minareleri, ezanlar, başörtüsü, vb. semboller ile)  her 
geçen gün artmakta oluşu, Müslümanların azınlıkta olduğu bu toplumları 
kendi kimliklerinin İslam’la olan ilişkilerine yönelik bir sorgulamaya 
sürüklemektedir. Seküler ve demokratik bir toplum kimliği sürekli olarak 
baskıcı bir dini kimliğin –İslam kastedilerek- karşısında konumlandırılarak 
ayrımcı bir söylem dili canlı tutulmaktadır. (Esposito ve Kalın, 2018: 221)  Bu 
politik çerçeve dâhilinde İslam’ın bir tehdit olarak algılanması da mümkün 
olmaktadır.  

C.2. Sosyo-Ekonomik Krizler
Kimlik arayışından bağımsız düşünülemez bir 
şekilde dünyadaki çoğu toplum sosyal, iktisadi, 
kültürel vb. pek çok krizle boğuşur durumdadır. 
Krizlerle mücadele noktasında çok bir başarı 
ortaya koyulamamış dünyamızda küresel çapta 
ırkçı-ayrımcı bir dile sahip popülist siyasetçilerin 
hızla yükselişi söz konusudur. Suçu hep başkasına 
atmaya meraklı politikacılar için aranan “günah 
keçisi” göçmenler/azınlıklar/Müslümanlar olacaktır. 
Krizler sarmalında mücadele ederken politikacılar, 
zaman içerisinde radikalleşerek kutuplaştırıcı bir 
söylemi benimsemeyi tercih edecektirler. 

Toplumun diğer kesimleri farklı bağlamlarda 
tanımlanırken azınlık kesimleri göçmenlik ya 
da inanç bağlamında tanımlandığından ayrımcı 
söylem kendisini daha da görünür kılmaktadır. Bu 
durum ise psikolojik açıdan mevzubahis kesimlerin 
marjinalleştirilmesini ve tehdit olarak algılanmasını 
kolaylaştırmaktadır. Bu sayede İslamofobik 

söylemler/düzenlemeler ile Müslüman kesim ötekileştirilmekte ve toplumsal 
huzuru inşa edecek uyum süreci baltalanmaktadır.

C.3. Algı Yönetimi
İslam’a ve Müslümanlara yönelik oluşturulan önyargılar, çarpıtılmış 
gerçeklikler ve indirgemeci tipolojiler yalnızca bugünün problemi değildir. 
Özellikle İslam’ın Batı ile ilişkisinde oluşmaya başlayan İslam Peygamberine ve 
Müslümanlara yönelik yanılgılar geçmişin bugüne bir mirasıdır. Ancak bugün 
bu algının bilinçli bir şekilde oluşturulmaya çalışıldığını ve bilhassa medya 
araçlarının bu konuda oldukça ön planda olduğunu belirtmek gerekmektedir. 

I.Din Olarak Algı: İslam’a ve Hazreti Peygambere İlişkin Yaklaşımlar
İslam dininin algılanmasına ilişkin en büyük problem, dinin kendi kaynakları 
üzerinden değil, temsilleri ve yorumları üzerinden okunması, bunun iletişim 
araçları yardımıyla da yaygınlaştırılmasıdır. Bu durum kaçınılmaz bir şekilde 
İslam’ı tek boyuta indirgemenin, İslam’ın olumsuz çağrışımlar üzerinden 
algılanmasının kapısını aralayacaktır. (Said, 2020: 218)

 11 Eylül saldırısı sonrası 
oluşturulan Müslüman profili ile 
her Müslümanın potansiyel bir 
terörist olabileceği algısı medyaya 
yansıtılmıştı. Sakallı, sarıklı, 
cübbeli, fanatik Müslümanlar 
imajı, Ortadoğu’daki militan silahlı 
örgütler örnek olarak sunularak 
zihinlerdeki Müslüman imajı 
tektipleştirilmeye çalışılmaktadır. 
Artık her bir Müslüman, “Büyük 
Şeytan” ABD’yi yok etmek isteyen 
ve ilk fırsatını bulduğunda silahlı 
bir eylem gerçekleştirme arzusu 
ile yanıp tutuşan (!) bir kimsedir. 
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İslam, küresel seküler-liberal kültüre boyun eğmemiş tek din olarak 
gösterilmekte, bir “kılıç dini” olduğu söylenerek kendisi dışındaki hiçbir 
kültüre yaşam hakkı tanımadığı iddia edilmektedir. “İslam” kavramı akıldışılık, 
şiddet, çağdışılık, terör vb. olumsuz çağrışımlarla bir arada kullanılarak onun 
bu çağrışımlar üzerinden tanımlanması istenmektedir. “Şeriat” kavramı recm, 
el kesme, idam, vb. birkaç husus üzerinden ele alınmaya çalışılmakta, kurban 
ibadeti vahşet, katliam gibi ifadelerle tanımlanmak istenmekte, “cihad” 
kavramı terör ya da şiddet ile birlikte anılmaktadır. Böylelikle İslam’ın kendi 
kavramlarına ilişkin olumsuz hissiyat inşa edilmeye çalışılmaktadır. (Türkan 
ve Özalkan, 2016: 17-28; Esposito ve Kalın, 2018: 232-235)

Hazreti Peygambere ilişkin bilhassa Batı medyası tarafından çizilen imaj 
oldukça aşağılayıcı nitelendirmelerle doludur. İslam dininin bu kadar kısa 
sürede genişlemesi zorbalık ve şiddet ile anlamlandırılmaya çalışılmış, Hazreti 
Peygamberin Arapları kandırarak ya da korkutarak bu başarıyı sağladığına 
inanılmıştır. Yine kendisinin çok eşliliği kullanılarak şehvet düşkünü, çocuk 
düşkünü vb. iftiralara tenezzül edilmek istenmiştir. [2]

II.Özne Olarak Algı: Müslüman İmajı
Müslümanlar, azınlıkta oldukları coğrafyalarda daima kimlikleri üzerinden 
tanımlanmaktadırlar. Sahip oldukları sosyal statüleri, mensup oldukları 
millet vb. ayrımlar göz ardı edilerek tüm inanç ve davranışları ile “Müslüman” 
kavramına sıkıştırılmaya çalıştırılmaktadırlar. Zira her birinin Müslüman 
olmanın ötesinde bir değer yargısına, kültüre vb. aidiyet hissedemeyeceğine 
inanılmaktadır. Bu nedenle de genellikle devlete sadakatleri üzerinden 
sorgulanmaktadırlar. (Esposito ve Kalın, 2018: 46) Müslümanların toplumla 
uyumları değil uyumsuzlukları sürekli ön planda ve gündemdedir çünkü 
İslam’ın seküler-liberal değerler ile asla uyuşamaz bir değerler kümesi 
olduğu düşünülmektedir. (Esposito ve Kalın, 2018: 75)

11 Eylül saldırısı sonrası oluşturulan Müslüman profili ile her Müslümanın 
potansiyel bir terörist olabileceği algısı medyaya yansıtılmıştı. Sakallı, sarıklı, 
cübbeli, fanatik Müslümanlar imajı, Ortadoğu’daki militan silahlı örgütler 
örnek olarak sunularak zihinlerdeki Müslüman imajı tektipleştirilmeye 
çalışılmaktadır. Artık her bir Müslüman, “Büyük Şeytan” ABD’yi yok etmek 
isteyen ve ilk fırsatını bulduğunda silahlı bir eylem gerçekleştirme arzusu ile 
yanıp tutuşan (!) bir kimsedir. (Said, 2020: 27-28)

Kadın Müslüman imajı ise baskın (!) erkek imajının aksine oldukça çekingendir. 
İslamofobik söylem, kadını kurtarılması gereken bir varlık olarak tanımlar. 
Bu bakış açısına göre Müslüman kadın, erkek egemenliği altında zorla başı 
kapatılan, ezilen, toplumdan ve iktisadi hayattan dışlanan hatta boşanma 
hakkının dahi olmadığı bir figür şeklinde anlatılarak kötümsenir. Burada 
İslami örtünme biçimi olan başörtüsünün (türban, burka, peçe vb.) oynadığı 
önemli bir rol vardır. Başörtüsü, toplumda dikkat çeken ve kişinin Müslüman 
olduğunu açıktan ilan eden bir semboldür. Dolayısıyla başörtüsüne duyulan 
rahatsızlık aslında ilk başta belirtildiği gibi Müslümanların giderek artan ve 
görünür olmaya başlayan varlıklarına karşı duyulan bir rahatsızlıktır. (Göle, 
2017: 43-63, 89-109) 

III.Mekân Olarak Algı: İslam Coğrafyası
İslam dünyası küresel medyada sürekli olumsuz haberler ile kendisine 
yer bulmaktadır. Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısı ile başlayan süreçte bu 
coğrafya sürekli olarak siyasal krizler, şiddet ve terör olayları, iç karışıklıklar 
vs. ile gündeme getirilmektedir. Kötü haberler o derece yer işgal eder 
ki Müslümanların yaşamlarına yönelik diğer alanlar görünmez olur. Bu 
coğrafyada savaş şiddet ve terörden başka bir şey yaşanmadığı algısı başarılı 
bir şekilde zihinlere kazınır. 

Haberlerin bu dengesiz tutumunun da ötesinde gözden kaçırılan bir husus 
daha vardır. Müslüman coğrafyasındaki her türlü sosyal, iktisadi, siyasi 
vb. problemlerin kaynağı olarak İslam’a atıf yapılır ve tüm tarihsel süreçler, 
sömürgecilik vs. göz ardı edilerek İslam, bu bölgelerdeki tüm sıkıntıların 
başlıca kaynağı olarak gösterilir. Hem bölgenin dünyadan izole olmadığı 
hem de bu coğrafyadaki pek çok devletin ABD gibi batılı müttefikleri olduğu 
unutulur (Said, 2020: 22) ve İslam tek suçlu olarak sunulur. 
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D.İslamofobi’nin Araçları
İslam’a ve Müslümanlara yönelik manipülasyonlar artık belli alanlarla sınırlı 
olmaktan çıkarak yaşamın tüm sahalarını kapsayacak şekilde kendisine yer 
bulmuştur. Medya kuruluşları, haberleri çarpıtarak sunarken sanat dünyası 
islamofobik eserlere ödüller dağıtmaktadır. Siyasetçiler hem söylemleriyle 
hem de yürürlüğe koydukları yasalarla İslam karşıtı algıları meşru kılmaya 
çabalamaktadırlar. İslami değerlere ve Müslümanlara ilişkin saldırılar 
cezasız bırakılarak saldırganlar cesaretlendirilmektedir. Tüm bunlarla birlikte 
artık dijital oyunlarda dahi islamofobik öğeler kullanılarak İslam düşmanlığı 
bilinçaltına işlenmek istenmektedir.  

D.1. Hukuk ve Siyaset: Yaptırımlar ve Söylemler
İslam’a ilişkin meseleler medyada gündeme geldiğinde akademinin 
uzmanlarından çok gazetecilerin ya da politikacıların söz söyledikleri 
görülmektedir. Bu kimseler, kendi amaçları doğrultusunda verdikleri 
demeçler ile İslam karşıtı söylemleri ve yanılgıları meşrulaştırmaktadırlar. 
Ayrıca gerek cami kundakları gibi İslamofobik saldırılar cezasız bırakılarak 
(Türkan ve Özalkan, 2016: 26) gerekse Müslümanlara yönelik yaptırımlar 
kanunlaştırılarak Müslümanlar için yaşam her geçen gün zorlaştırılmaktadır. 
Tüm bunların yanında kamuoyunda Müslümanları temsil eden önemli 
aktörlere ya da Müslümanlara ait yardım kuruluşlarına sahte soruşturmalarla 
itibar suikastları yapılmakta ve böylelikle Müslümanların güvenilirliği 
zedelenmek istenmektedir. (Türkan ve Özalkan, 2016: 42-49)

D.2. Medya ve Sanat: İfade Özgürlüğü Kılıfıyla İslamofobi’yi 
Meşrulaştırmak
Medyadaki haberlerin Müslümanlara yönelik önyargıların oluşmasında 
etkisinin büyük olduğu açıktır. Örneklendirmek gerekirse 11 Eylül saldırılarını 
takip eden yıllarda Batı’daki 2,6 milyon haber içerisinde olumlu bir Müslüman 
tasviri neredeyse yoktur. İslam ve Müslümanlar şiddetin kaynağı ve 
toplumsal güvenliğe yönelik risk olarak resmedilmiş durumdadır. (Türkan ve 
Özalkan, 2016: 72) Bununla birlikte medyanın İslam’la ilgili haberlerde özellikle 
korku, vahşet gibi duygulara hitap ederek izleyici kitlesi üzerinde ilgi ve etki 
uyandırmak istediği görülmektedir. 

Sosyal medyanın da bu durumdan uzak olmadığını ifade etmek gerekir. 
Özellikle Facebook Şirketi, (yeni ismi ile Meta Inc.) Facebook başta olmak üzere 
kendisine ait sosyal medya platformlarında antisemitist (Yahudilik karşıtı) 
paylaşımları kısa sürede dolaşımdan kaldırırken aynı hassasiyeti islamofobik 
içerikler için göstermemektedir. Yine bir başka platform olan Twitter için 
2016’da hazırlanan bir rapora göre yalnızca Temmuz ayında İngilizce olarak 
atılan 215 bin 247 Twitter mesajı İslam karşıtı ifadeler içermektedir. (Türkan ve 
Özalkan, 2016: 82)

İslamofobi ideolojisinin bir diğer ayağı sanat dünyası olmaktadır. Özellikle 
edebiyat ve sinema alanlarında hazırlanan eserlerdeki Müslüman 
imajı oldukça indirgemeci yaklaşımlar içermekte, aşağılayıcı İslam/Hz. 
Muhammed/Müslüman tasvirleri “ifade özgürlüğü” adı altında savunulmaya 
çalışılmaktadır. Bir araştırma sonucuna göre Hollywood filmlerindeki 
900 Müslüman karakterin yalnızca 12’si olumlu bir tipleme ile perdeye 
yansıtılmaktadır. (Yorulmaz, 2015: 18) 

D.3. Kurumlar ve Projeler: İslamofobi’yi Şiddetlendirmek
İslam karşıtı örgütler, yayınlar ve projeler tüm dünya üzerinde hızla 
yayılmaktadır. Bu örgüt ve kurumlar, çeşitli hükümetler ve vakıflar 

tarafından fonlanmakta; medya, akademi ve sanat camiaları üzerinde 
etki sahibi olarak kamuoyunda İslam düşmanlığını yaygınlaştırma amaçlı 
çalışmalar yürütmektedirler.  “Clarion Project”, “Middle East Forum”, “David 
Horowitz Freedom Center”, “Center for Security Policy”, “Act! For America”, 
“PEGIDA”, “Jihad Watch”… gibi yüzden fazla İslam karşıtı komplocu örgütler; 
hazırladıkları projeler, yayınlar, konferanslar vb. çalışmalar aracılığıyla etki 
alanlarını giderek genişletmektedirler. [3]

D.4. Dijital Oyunlar: Bilinçaltına İşlenen İslamofobi
İslamofobi, son olarak dijital oyunlarda kendisini göstermektedir. Genellikle 
çocuk ve genç yaştaki kimselerin ilgi gösterdiği oyunlarda islamofobik 
öğeler farkında olmaksızın bilinçaltına işlenmektedir. 2016 yılında hazırlanan 
bir rapora göre dijital oyunlarda göze çarpan islamofobik unsurlar şöyledir; 
Müslümanlar terörist olarak resmedilerek karakterin öldürmesi gereken 
düşmanlar olarak gösterilmektedir. Kâbe, Mescidi Nebevi ya da sahabe 
kabirleri gibi Müslümanlar için önemli olan mekânlar, düşmanların ya da 
uzaylıların karargâhı olarak nitelendirilerek hedef gösterilmektedir. Kur’an-ı 
Kerim, yerlere saçılmış olarak tasvir edilmekte, tuvalet ya da banyo gibi pis 
mekânlarda ayetlerle bezeli tablolar resmedilmektedir. (T.C. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, 2016)  

E.Sonuç
Özetlemek gerekirse, İslam/Hz.Peygamber/Müslüman karşıtı 
söylemler, hukuki yaptırımlar ve kurumlar küresel boyutta hızlı bir artış 
göstermektedirler. Bu konuda İslam dünyasının hem siyasetçilerine hem 
kanaat önderlerine hem de sanatçılarına önemli görevler düşmektedir. 
İslam’a ya da Müslümanlara ilişkin oluşturulmaya çalışılan bu olumsuz algının 
ortadan kaldırılmaya çalışılması ve Müslüman dünya ile sağlıklı bir bağın 
kurularak doğru bir algının daha çok yaygınlaştırılması elzemdir. Aksi takdirde 
İslamofobik körlük her geçen gün dünyamızın geleceği için daha da büyük 
sorunlara neden olacaktır. 

NOTLAR
[1] Bu konuda detaylı bir analiz için bkz.: Vatandaş, S. ‘Avrupa’da Müslüman 
Nüfusun Yükselişi Üzerine’, İNSAMER Analiz. Ocak 2019
[2] Hazreti Peygamberin Batı’da nasıl algılandığına yönelik özverili bir çalışma 
için bkz.: Hıdır, Ö. (2019). Batı’da Hz. Muhammed İmajı. İstanbul: İnsan Yayınları
[3] ABD merkezli İslamofobik kuruluşlar, aktörler ve fon merkezlerine ilişkin 
bir ağ haritası için bkz.: https://islamophobianetwork.com/ 
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NATO Zirvesinden Sonuç Çıktı: “İlave Kuvvet” Takviyesi Yapacağız

NATO liderler zirvesi sonrası açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Rusya hükümetinin yalanlarına kimse kanmamalı. Putin’in Ukrayna’ya 
saldırma kararı korkunç bir stratejik hata. İttifak’ın doğu kısmına önemli 
ölçüde ilave savunma gücü takviyesi yapıyoruz. Güçlü caydırıcılığı sağlamak 
için gereken tüm askeri konuşlandırmayı yapacağız.
Ukrayna’nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı, parlamentosu ve 
hükümeti ile vatanlarını savunan cesur Ukrayna halkının yanındayız.”
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Asya da Karıştı: Çin’e Ait Savaş Uçakları Tayvan Hava Sahasına Girdi!

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından, iki ülke daha karıştı.
Tayvan Savunma Bakanlığı, bugün Çin’e ait 9 savaş uçağının adanın hava 
sahasına girdiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tayvan hava sahasına giren uçakların 
Tayvan’ın hava kuvvetleri tarafından uzaklaştırıldığı açıklandı. Bakanlığa 
göre, Çin’e ait 8 “J-16” tipi uçağı ve bir Y-8 keşif uçağı ‘ihlalde’ bulundu.

İran, Ukrayna Krizinin Sebebini Açıkladı: Batı’nın Kışkırtması

Çin’den sonra Putin’e bir destek de İran’dan geldi. Ukrayna’ya askeri harekat 
başlatan Rusya’ya İran’dan destek açıklaması ve siyasi çözüm çağrısı geldi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ukrayna’daki krizin 
köklerinin “NATO’nun provokasyonlarına” dayandığını savundu. Abdullahiyan 
ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanması ve siyasi çözüme 
odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Kazakistan’dan Kritik Hamle: Nükleer Enerjiyi Geliştirme Kararı Aldı

Ocak ayında akaryakıt fi yatlarına yapılan zamlar nedeniyle gösteri ve 
çatışmaların yaşandığı Kazakistan’da nükleer enerjiye ağırlık verilecek.
Kazakistan Enerji Bakanlığı Nükleer Enerji ve Sanayi Departmanı Başkanı 
Jaslan Kasenov, yaptığı açıklamada, ülkesinde nükleer enerjiyi geliştirmek 
için adımlar atıldığını söyledi. Kasenov, “Şu anda Kazakistan, doğal ve 
iklimsel koşulları ve bunun çevre üzerindeki etkilerini dikkate alarak nükleer 
enerji geliştirilmesi araştırmaları yürütüyor” dedi.



AB Rusya’ya Karşı Ek Yaptırımları Kabul Etti

Avrupa Birliği (AB), olağanüstü Liderler Zirvesinde Rusya’ya karşı fi nans, 
enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve fi nansmanı, vize politikası ile kişilere 
yönelik olmak üzere ek yaptırımları kabul ettiğini duyurdu. Avrupa Birliği 
liderlerinin Brüksel’de Rusya’nın  Ukrayna’ya askeri operasyonu gündemiyle 
toplandığı olağanüstü zirvenin sonuç bildirisine göre, Moskova yönetiminin 
saldırıları güçlü biçimde kınandı.
Liderler, Rusya’ya karşı fi nans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve fi nansmanı, 
vize politikası ile kişilere yönelik olmak üzere ek yaptırımları kabul ederek 
yaptırım listesini oluşturma yöntemini de değiştirdi.
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Rusya-Ukrayna Savaşını İsrail Fırsata Çeviriyor! Tam 200 Bin Kişi!

Rusya’nın, Ukrayna’nın birçok şehrine hava saldırıları düzenlemesiyle birlikte 
savaş resmen başladı. Ukrayna’da yaşayan birçok insan, savaş korkusuyla 
ülkeyi terk etti ve terk etmeye devam ediyor. Ukrayna’da yaşayan 
Yahudilerden ilk kafi lenin İsrail’e varışı üzerine İsrail rejimi, Ukrayna’dan en 
az 200 bin Yahudi’nin işgal altındaki topraklara getirilmesi yönündeki ‘acil 
durum planını’ devreye soktu.
Ukrayna Yahudilerinin toplu göç etmesini sağlamak için yıllarca uğraşan 
İsrail, şimdi ise Ukrayna’daki savaştan yararlanıyor. Dün açıklanan acil durum 
planına göre 87 Yahudi Ukrayna’dan İsrail’e ulaştı. Diğer yandan bu kadar 
çok Yahudinin savaş patlak vermeden ülkeye getirilmesi olasılığı üzerine 
duruluyor. Bu konuda İsrail’deki veriler, her biri en az 5 bin Yahudi’den oluşan 
birkaç grubun ülkeye getirildiğine işaret ediyor.

İlham Aliyev’den Ukrayna-Rusya Savaşı’na Dair Çarpıcı Değerlendirme

Moskova’da gazetecilere demeç veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev, “Tahmin etmek zor ama açıkçası bu uzun bir sürecin başlangıcı. 
Açıkçası, Rusya devlet başkanı (Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin 
bağımsızlığını tanıma) kararını verdiğinde, sanırım bu sürecin uzayacağını 
anladı” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın potansiyeli, coğrafyası ve kabiliyetini öne çıkararak her türlü 
yaptırıma karşı dirençli olduğunu söyleyen Aliyev, “Bu benim kişisel görüşüm 
ve Rusya’ya daha önce uygulanan yaptırımlar da bunu kanıtlıyor” şeklinde 
konuştu.

Bunu Hiç Kimse Beklemiyordu: Çin’den Rusya’ya Yaptırım Kararı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından AB ve ABD’nin Rusya’ya yaptırımları 
gündemi fazlasıyla meşgul ederken, Çin’in bu konudaki tavrı aksi yöndeydi.
Fakat Çin kamu bankaları, Rus emtialarına fi nansman sağlanmasını 
kısıtladığını duyurdu.
Çin kamu bankalarının bazı önlemlerine dair Bloomberg News’te şu ifadeler 
yer aldı: Çin kamu bankaları Rus emtialarına fi nansman sağlanmasını 
kısıtladı. Çin’in en büyük kamu bankalarından en az ikisi Rus emtialarının 
alımı için fi nansman sağlanmasını kısıtladı. Çinli Industrial & Commercial 
Bank Of China, Ukrayna işgalinin ardından akreditif vermeyi durdurdu.






