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1.1. Coğrafî Konum
Kafkasların geçiş noktaları üzerinde, Büyük ve 
Küçük Kafkas Dağları arasında yerleşen Azer-
baycan, kuzeyinde Rusya Federasyonu’na bağlı 
Dağıstan Özerk Cumhuriyeti; güneyinde İran İslam 
Cumhuriyeti); batısında Ermenistan ve Türki-
ye Cumhuriyeti (Nahcivan ile); doğusunda ise 
dünyanın en büyük gölü kabul edilen Hazar Denizi 
(400.000 km2 alan-enderin yeri 1.025 m.) (713 
km) yer almaktadır. Bölgenin en önemli özelliği 
tarihi geçit ve ticaret yolları üzerinde bulunmasıdır. 
Ülkenin yüz ölçümünün; %11,5 orman, %1,6 su 
havzası, %50 tarıma elverişli topraklar ve %36,9 
diğer alanlar kapsamaktadır.

Azerbaycan, başta petrol ve doğalgaz olmak üzere 
yer altı ve yer üstü kaynakları itibariyle son derece 
zengin, Orta Asya, Orta Doğu ve Ön Asya’nın tam 
ortasında, tarihi ve ticari geçit yollarının üze-
rindedir. Bu özellikleri, komşusu olan bölge ülkeleri 
ile Kafkasya bölgesinde çıkarları olan bölge dışı 
aktörlerin ilgi odağı haline getirmiştir.

1.2. Siyasî ve İdarî Yapı
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) 
dağılmaya başlamasıyla birlikte, 30 Ağustos 1991 
tarihinde Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuri-
yeti Yüksek Meclisi bağımsızlık kararı almış, bu 
karar 18 Ekim 1991 tarihinde yürürlüğe konmuş-
tur. Anayasa, 12 Kasım 1995 tarihinde halkoyu-
na sunularak %91,9 evet oyu ile kabul edilmiştir. 
Ülkenin yönetim biçimi demokratik, hukuka dayalı, 
laik, üniter1  bir cumhuriyettir. Anayasada devletin 
egemenliğinin yegâne kaynağının halk olduğu vur-
gulanmıştır. Anayasa, halk ve özgürlüklerin tespit 
ve düzenlenmesi açısından çağdaş bir anayasadır.
Başkanlık sisteminin egemen olduğu ülkede, 
Cumhurbaşkanlığı seçimi beş yılda bir yapıl-
maktadır. Cumhurbaşkanı, hem devletin hem de 
icranın başıdır.  Azerbaycan Anayasası’nın 29mad-
desinde toplam 44 değişiklik yapılmasını içeren 
anayasa değişiklik paketi 26 Eylül 2016 tarihinde 

1 Üniter devletlerin tek bir anayasa, yasama ve 
yürütme yetkisi vardır. Bu yerel yürütme organlarında 
faaliyet gösterirler ancak başkanları atanır.

referanduma sunulmuş ve tamamı kabul edilmiştir. 
Böylece, Cumhurbaşkanı’nın görev süresi 5 yıldan 
7 yıla uzatılmış ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
kadrosu ihdas edilmiştir. Bakanlar Kurulu, Cum-
hurbaşkanı tarafından atanmakta ve Milli Meclis 
tarafından onaylanmaktadır. Azerbaycan yöne-
timinde kuvvetler ayrılığı prensibi benimsenmiş 
olup yasama yetkisi Milli Meclis’e, yürütme yetkisi 
Cumhurbaşkanına, yargı yetkisi ise mahkemelere 
aittir. Azerbaycan Milli Meclisi 125 milletvekilinden 
oluşmaktadır. Bunların 25’i siyasi partilerden, 100’ü 
ise bağımsız olarak seçilmiştir. Yasama yetkisi 5 
yılda bir yenilenen Milli Meclis’e, yürütme yetkisi 
Cumhurbaşkanına ve yargı yetkisi de bağımsız 
mahkemelere bırakılmıştır. Ülkede 30’un üzerinde 
irili ufaklı siyasi parti faaliyet göstermektedir.2 

1 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen parla-
mento seçimleri sonucunda, 7 Kasım 2010’da 
gerçekleştirilen bir önceki seçimdeki tablo esasen 
değişmemiş, iktidarda bulunan ve Cumhurbaşkanı 
Aliyev’in Genel Başkanı olduğu Yeni Azerbaycan 
Partisi’nden 72 milletvekili, diğer partilerden 12 mil-
letvekili ile 41 bağımsız üye Milli Meclis’e girmiştir. 
Müteakip parlamento seçimleri Kasım 2020’de 
düzenlenecektir.2013 yılında yapılan seçimlerde 
geçerli oyların yaklaşık %85’ini alarak üçüncü kez 
Cumhurbaşkanlığına seçilen İlham Aliyev hâlİhazır-
da ülke idaresinin başındadır.

1.2.1. Başlıca Siyasi Partileri 
Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) 
Azerbaycan’da 18 Aralık 1992 tarihinde dönemin 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in 
kurduğu siyasi partidir. Haydar Aliyev’in 2003 yılın-
da vefat etmesinden sonra parti liderliğini, aynı 
zamanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilen oğlu 
İlham Aliyev yürütmektedir. Meclisin büyük çoğun-
luğunu bu parti üyeleri oluşturmaktadır. (70/125)

2  Azerbaycan Anayasası’nın 29 maddesinde 
toplam 44 değişiklik yapılmasını içeren anayasa 
değişiklik paketi    26 Eylül 2016 tarihinde referanduma 
sunulmuş ve tamamı kabul edilmiştir. Böylece, Cumhur-
başkanı’nın görev süresi 5 yıldan 7 yıla uzatılmış, ayrıca 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı kadrosu ihdas edilmiştir.

AZERBAYCAN
ÜLKE RAPORU
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Müsavat Partisi(MP):
 Azerbaycan’ın en eski siyasi partisidir. İlk defa 
1911 yılında kuruldu. 1923 yılında Azerbaycan SSC 
Yönetimi tarafından yasaklandı. Azerbaycan’ın 
tekrar bağımsızlığını kazanmasından sonra 1991 
yılında yeniden kuruldu.1991 yılında Yeni Müsavat 
Partisi’nin 1. Parti Kurultayı’nda Nesip Nesipzade 
Merkezi Yürütme Komitesi’nin başkanı seçildi. 1992 
yılında parti merkezi kuruldu ve İsa Kamber 3. 
Parti Kurultayı’nda başkan seçildi. 

Azerbaycan Halk Cephesi Partisi(AHCP):
Azerbaycan’daki siyasi partilerden biridir. 1992 
yılında dönemin Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
Ebulfez Elçibey tarafından kuruldu. 2000 yılında 
Ebulfez Elçibey’in ölümünden sonra Ali Kerimli 
başkanlığında reform kolu ve Mirmahmut Miralioğ-
lu başkanlığında muhafazakâr kolu olarak ikiye 
bölündü.

2. Ekonomik Durum
Azerbaycan, 1991 yılında bağımsızlığını kazandık-
tan sonra önemli siyasi, askeri, sosyal ve ekonomik 
problemlerle karşı karşıya gelmiştir. Özellikle SSCB 
döneminde sistemli olarak cumhuriyetler arasında 
bağımlılığı bir anlamda zorunlu kılan ekonomik 
yapının ani çöküşü pazar ekonomisine geçiş süre-
cinde büyük sorunları da beraberinde getirmiştir.
Azerbaycan ekonomisinde ‘yeniçağ’ın başlangıcı 
diyebileceğimiz 1996 yılından itibaren başlayan 
büyüme 2000’li yıllarda da sürmüştür. Milli gelir, 
2012 yılında %2,2’lik bir büyümekle 67,3 milyar 
dolar, 2013 yılında 73,5 milyar dolar, 2014 yılında 
75,2 milyar dolar, 2015 yılında ise yaklaşık %30’luk 
sert bir düşüş ile 53,0 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleşmiştir. 2013 yılında %5,8’likbir büyüme 
yakalayan Azerbaycan ekonomisindeki genişleme, 
2014 yılının ilk yarısında yavaşlama göstererek %2, 
2015 yılında ise %1,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. 
Bu düşüşün temel sebebi ekonomisi büyük oranda 
petrol ve doğalgaz üretimine ve ihracatına bağlı 
olan Azerbaycan’ın, dünya piyasalarında petrol 

Kaynak: Azerbaycan Merkez Bankası

fiyatlarının hızla düşmesi neticesinde alınan de-
valüasyon kararlarıdır. Azerbaycan 2015 yılında 
ise % 1,1 oranında reel büyüme göstermiştir. Ülke 
ekonomisi 2016 yılında %3,8 küçülmüş, 2017 yılında 
tekrar pozitife büyümeye geçerek,% 0,07 artış 
olmuş, 2018 yılında sabit fiyatlara göre % 2, 2019 
yılında ise %3,9 büyüme hedeflenmiştir. 3

2008 finansal kriz süreci içerisinde büyüyen ülke 
ekonomisinde düşen dolar karşısında manat artış 
göstermiştir. Ama 2015 yılına geldiğimiz zaman 
hem uluslararası petrol fiyatlarının düşmesi hem 
de ülke içerisinde gerçekleşen devalüasyon poli-
tikaları sonucu ağır bir darbe alan manat 1,55’e 
doğru gerilemiştir. Son üç yıl içerisinde ise dolar 
karşısında %9’luk bir düşüş göstererek 1,69 olarak 
sabitlenmiştir.

Tablo 1. Temel Ekonomik Görünüm (2012-2018)

Yıl
GSYİH

Nominal
(Milyar $)

Büyüme
Oranı (%)

Kişi
Başına

Gelir ($)

Enflasyon
Oranı (%)

2012 69,6 2,2 7.444 -0,3

2013 73,5 5,8 7.809 3,7

2015 53,0 1,1 5.440 7,8

2017 41,6 0,1 4.225 13,0

2018 46,9 1,4 4.780 2,3

Kaynak: Azerbaycan Cumhuriyeti Merkezi Bankası

Petrol fiyatlarının yüksek seyrettiği dönemde hızla 
büyüyen ve parlak bir dönem geçiren Azerbay-
can, 2014’ün yarısında görülmeye başlanan petrol 
fiyatlarındaki düşüşten en çok etkilenen ülkelerin 
başında gelmektedir. Gelirlerin azaldığı, bir yıl 
içinde %100’ü bulan devalüasyonlar sonucunda 
risklerin önlenmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın 
sağlanması için gerekli olan kapsamlı bir reform 
hazırlığına girişilmiştir. İlk aşamada, gümrükler, 
transit geçişler, bankacılık ve vergi sistemi ile 
üretim ve ihracat teşviklerinde bunun yansımaları 
görülmüştür. 

3 Dünya Bankası tarafından yayımlanan “Doing 
Business 2019” raporuna göre, Azerbaycan 32 basamak 
ilerleme kaydederek 190 ülke ekonomisi içerisinde 25. 
sırada yer almıştır.
Raporda, Azerbaycan’ın 190 ülke içinde en önemli 10 
ekonomiden biri olduğuna dikkat çekiliyor. Azerbaycan 
ile birlikte Çin, Türkiye, Hindistan ve diğer ülkeler de ilk 
10’a girmiştir.
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Bu minvalde Azerbaycan’ın ekonomisini çeşitle-
ndirmek amacıyla oluşturduğu uzmanlar grubunun 
uzun süredir üstünde çalıştığı, milli ekonomiye ve 
on bir farklı sektöre ilişkin stratejik yol haritaları 
Cumhurbaşkanı ALİYEV tarafından 6 Aralık 2016 
tarihinde onaylanmıştır.

Azerbaycan’da ekonominin büyük bir bölümü hala 
devlet tarafından yönetilmektedir. Pek çok kamu 
işletmesi kendi alanlarında tekeldir. Söz konusu 
işletmeler yüksek fiyatlar belirlemekte ve mal 
arzını kısıtlamakta olup çoğu zaman mal alımında 
da önemli bir paya sahiptir. 

2.1. Ekonomide Başlıca Sektörler
Ülke ekonomisine sektörel bazda baktığımızda 
petrol sonrası tabi ki sanayi sektörü çıkmaktadır. 
Bu minvalde ağır sanayi özellik arz etmektedir. 
Ağır sanayi içinde en önemlileri demir, alüminyum 
ve çimento olup birçoğu petrol sanayinin gelişi-
minden sonra ihmal edilmiştir. Ülke sanayisinin 
tekrar canlanmasına yönelik olarak 2014 yılı “san-
ayi yılı” ilan edilmiştir..
Hizmet sektörü de ulaşım ve haberleşme alanların-
da yaşanan gelişmelerden dolayı hızlı bir biçim-
de büyümüştür. Bankacılık alanı, tüm sektörün 
varlığının yarısından fazlasını oluşturan iki devlet 
bankası tarafından yönetilmektedir. 

 
        

Kaynak: http://www.ekonomi.gov.tr/

2.1.1. Sanayi
Azerbaycan sanayisi madencilik, enerji, su ve atık 
yönetimi ile imalat sanayi başlıkları altında gru-
planmaktadır. Maden sanayi, toplam sanayi çık-
tısının %72,7’sini oluşturmaktadır. 

Tablo 2. Azerbaycan İmalat Sanayisinin Durumu
Sektör Yüzde

Gıda 37,8

Petrokimya 36,4

Metalürji 5,6

İnşaat
Malzemeleri

5,4

Makine ve
Ekipmanları

7,7

Diğer 6,9

Kaynak: Azerbaycan İhracat ve Yatırım Tanıtım Kuruluşu 
(AZPROMO)

Bunu sırasıyla %21,4 ile imalat sanayi, %0,7 ile su 
ve atık yönetimi, %5,2 ile de enerji takip etmek-
tedir. İmalat sanayinin ağırlığını gıda, petrokimya 
ürünleri, metalürji, makine ve ekipmanları ile inşaat 
malzemeleri imalatı oluşturmaktadır

2.1.2. Enerji: petrol ve gaz
Petrol ve gaz üretimi ile rafine edilmesi ülke ekon-
omisinin temelini oluşturmaktadır. British Petrol 
(BP) tarafın dan yayınlanan Review of World 
Economy isimli kaynağa göre ülkenin 7 milyar 
varillik kanıtlanmış petrol rezervi bulunmaktadır. 
Söz konusu rakam, dünya rezervlerinin 0,6’sına 
tekabül etmektedir. Ülkenin petrol rezervleri Or-
tadoğu ile karşılaştırıldığında düşük düzeydedir. 
Ortadoğu’daki kanıtlanmış rezervler 742,7 milyar 
varil olup dünya toplamının % 61,5’ine tekabül et-
mektedir. Ülkenin rezerv/üretim ise % 29,3’tür.
Azerbaycan mevcut petrol üretimini 3 farklı boru 
hattı yoluyla ihraç etmektedir. Üretimin % 80’lik 
bölümü Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) yoluyla ihraç 
edilmektedir. Bu yolların dışında karayolu ve 
demiryolu gibi ulaşım biçimleri de ihracat süre-
cinde kullanılmaktadır. Özellikle Azerbaycan’ın 
en zengin rezervlere sahip Azeri-Çırak-Güneşli 
bölgesi başta olmak üzere petrol üretimi SO-
CAR tarafından üstlenilmekte ve ihraç edilme 
süreçlerinde de aktif rol oynamaktadır. Bununla 
birlikte SOCAR ülkenin petrol üretiminin % 20’lik 
bölümünü karşılamakta, geriye kalan bölüm ise BP 
yönetimindeki Azerbaijan International Operating 
Company (AIOC) tarafından yapılmaktadır. Bu 
konsorsiyumu oluşturan diğer firmalar ise Chev-
ron, Statoil, Turkiye Petrolleri, ExxonMobil’dir. BP 
1992 yılından itibaren ülkedeki en önemli yatırımcı 
konumunu sürdürmektedir.
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Ülkedeki diğer önemli boru hatları Baku-Novoros-
siysk ve Baku-Supsa hatlarıdır.Türkiye, Azerbaycan 
enerji sektöründe; TPAO aracılığı ile güçlü bir şekil-
de varlığını sürdürmekte olup 3.2 milyar $’ı aşan 
yatırımı ile bir Türk kamu şirketinin yurtdışında 
gerçekleştirdiği en büyük yatırımdır. Bu projelerde 
TPAO; ACG (Azeri Çıralı-Güneşli) Projesi (%6,75), 
Şah Deniz Projesi (%9), Alov Projesi (%10) hisseleri 
oranında yer almaktadır. Ayrıca, Bakü-Tiflis-Cey-
han Ana İhraç Ham Petrol Boru Hattı Projesini ha-
yata geçirmek amacıyla kurulan BTC Co.’da %6,53, 
Şah Deniz gazını taşıyacak Güney Kafkasya Doğal-
gazBoru Hattı projesinde ise %9 hisseyle yatırımcı 
konumundadır. 

Azerbaycan’ın başta petrol üretimi olmak üzere 
enerji kaynakları ihracatı Türkiye’nin ekonomik 
yapısı ve transit ülke konumu dolayısıyla önem 
taşımaktadır. Özellikle sanayi üretimi bakımından 
ithal edilen yer altı zenginliklerine bağlılık başta 
olmak üzere coğrafi konum olarak bölge zengin-
liklerinin ihraç pazarlarına aktarılması bakımın-
dan da önemli bir konumdadır. Bu bakımdan 
arz güvenliğinin sağlanması ve enerji ihtiyacının 
karşılanması anlamında da Türkiye-Azerbaycan 
arasındaki işbirliği önem teşkil etmektedir. Türki-
ye’nin gaz ihtiyacının yaklaşık % 20’sinin Azerbay-
can’dan karşılanmakta olduğu ve Faz-2 gazının 
belirli bir kısmının da Türkiye’ye verilmesi duru-
munda, 2015 yılından sonra bu oranın % 30’lara 
ulaşmasıyla Azerbaycan-Türkiye arasındaki enerji 
işbirliğinin önemi ortaya çıkmaktadır.

3. Dış Ticareti
Azerbaycan dış ticaret politikasında belirleyici 
unsur enerjidir. Petrol ve doğalgaz Azerbaycan’ın 
ihracatında % 90 paya sahiptir. İthalatında ise % 
80 civarında mamul maddeler yer almaktadır.2017 
yılında Azerbaycan’ın ihracatı 16,5 milyar dolara, 
ithalatı ise 7,6 milyar dolar olmuştur. Azerbay-
can’ın dış ticareti 8,9 milyar dolar fazla vermiştir. 
Azerbaycan’ın 2017 yılında dış ticaret hacmi ise 24 
milyar dolar olmuştur.
Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi tarafından 
açıklanan verilere göre, 2018 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde Azerbaycan’ın ihracatı 13.412,2 milyon 
dolar, ithalatı 6.863,5 milyon dolar olmakla dış ti-
caret hacmi 20.275,7 milyon dolara ulaşmıştır. 2017 
yılı Ocak-Ağustos dönemine kıyasla ihracat %37,7, 
ithalat %29,5, ticaret hacmi ise %34,8 artmıştır.

Tablo 3. Yıllara Göre Azerbaycan’ın Dış Ticareti 
(1000 Dolar)
Yıllar İhracat İthalat Hacim Denge

2007 6.058 5.708 11.766 349

2012 23.827 9.642 33.469 14.185

2015 11.327 9.211 20.538 2.116

2017 16.524 7.619 24.143 8.905

2018* 13.412 6.863 20.275 6.647

Kaynak: Ticaret Bakanlığı - * Ocak-Ağustos dönemi.

2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde Azerbaycan 
dünyanın 174 ülkesi ile ticaret gerçekleştirmiş olup 
102 ülkeye ürün ihraç edilmiş, 166 ülkeden ithal 
olunmuştur. Azerbaycan devlet Gümrük Komitesi 
verilerine göre, ihracatın %27,7’si İtalya, %8,4’ü Tür-
kiye, %6,7’si İsrail, %4,8’i Almanya, %4,6’sı Hindis-
tan, %50,1’i ise diğer ülkeler ile gerçekleştirilmiştir. 
Ülke ithalatının %15,5’i Rusya, %14,6’sı Türkiye, 
%10,5’i Çin, %6,3’ü Almanya, %5,2’si ABD, 46,4%’si 
ise diğer ülkelerle gerçekleştirilmiştir.
Azerbaycan’ın İhraç Ettiği Başlıca Ürünler: Ham 
petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar, Petrol gazları ve diğer gazlı 
hidrokarbonlar.

İthalatta Başlıca Ürünler: Binek otomobilleri ve 
esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş 
diğer motorlu taşıtlar, Tedavide veya korunma-
da kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (do-
zlandırılmış).

3.1. Dış Ticarette Türkiye
Türkiye’nin Azerbaycan’a ihracatı; ihraç ürünlerinin 
bu ülkede tanınmaya başlaması, Türk şirketlerinin 
Azerbaycan piyasasında şube açmak suretiyle 
Türkiye’den ithalat yapması ve bu malları iç pi-
yasada pazarlaması gibi nedenlerle 1993 yılından 
bu yana yükselme eğilimi göstermektedir. Ancak, 
yüksek gümrük vergisi oranları nedeni ile iki ülke 
dış ticareti potansiyelinin gerisinde kalmaktadır.
Rusya gümrüksüz mal ihraç etmesi nedeniyle 
Azerbaycan’ın ithalatında önemli bir avantaja sa-
hiptir. İngiltere BP nedeniyle ABD petrol yatırımları 
nedeniyle Azerbaycan’ın ithalatında öne çıkmak-
tadır. Ancak ülkemiz ürün çeşitliliği anlamında 
önemini korumaktadır. Bavul ticareti ve sınır ticare-
ti nedeniyle istatistiklere tam olarak yansımasa 
da iki ülke arasındaki ticaret, önümüzdeki yıllarda 
önemli oranda artış potansiyeline sahiptir.
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Tablo 4. Türkiye-Azerbaycan Dış Ticaretinin Yıl-
lara Göre Seyri (Milyon Dolar)
Yıllar İhracat İthalat Hacim Denge

2000 230 95 326 134

2009 1.398 752 2.151 646

2015 1.899 232 2.131 1.667

2017 1.358 351 1.709 1.007

2018* 1.086 300 1.385 786

Kaynak: Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ar-Ge 
Şubesi, ‘’Azerbaycan Ülke Raporu’’, Aralık, 2018. ss 10-11.
* (Ocak-Eylül)

Türkiye’nin Azerbaycan’a olan ihracatında makinel-
er ve mekanik cihazlar ve yedek parçaları, demir 
ve çelikten eşyalar, elektrikli makina ve cihazlar ve 
yedek parçaları, mobilya, otomotiv, optik alet ve 
cihazlar, motorlu kara taşıtları ve yedek parçaları, 
mineral yakıtlar, petrol ve türevleri gibi ürünler 
önemli paya sahiptirler. Bunun yanı sıra Türkiye’nin 
tuz, kükürt, taş, alçı ve çimento, kâğıt, karton ve 
mamulleri, sabun ve müstahzarları, sebze ve mey-
veler gibi birçok diğer üründe ihracat potansiyeli 
bulunmaktadır.

Diğer taraftan, son dönemde önem verilmeye 
başlanan sağlık hizmetleri alanındaki yatırımlara 
bağlı olarak hasta hane ekipmanları ve medical ek-
ipmanlar ile çevre sağlığı konusunda danışmanlık 
ve müteahhitlik alanında imkânlar olduğu değer-
lendirilmektedir. 

4. Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü (AGİT), Avru-
pa Kafkasya Asya Ulaştırma Koridoru (TRACE-
CA), Avrupa Konseyi (AK), Bağımsız Devletler 
Topluluğu (BDT), Birleşmiş Milletler (BM), Asya’da 
İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı 
(CICA), Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Moldo-
va Grubu (GUAM), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Ka-
radeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ), Uluslar-
arası Para Fonu (IMF), Uluslararası Polis Teşkilatı 
(INTERPOL), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Örgütü (UNESCO).

5. Dini Yapısı
Azerbaycan Cumhuriyeti’nde çeşitli dini birlikler 
(konfessiyalar) faaliyet gösterse de İslam üstün 
konuma sahiptir. Nüfusun % 95’den fazlası İslam’a 
inanır. Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası’nın 
48. maddesi uyarınca herkes vicdan özgürlüğü 

hakkına sahiptir. Anayasa’nın 18. maddesinin 1-3 
fıkralarında Azerbaycan Cumhuriyeti’nde dinin 
devletten ayrı olduğu, tüm inançların eşit olduğu, 
kişileri aşağılayan, insanlık ilkelerine aykırı olan din-
lerin yaygınlaştırılmasının yasak olduğu kayded-
ilmiştir.
 Azerbaycan’ın tarihi gelişiminin özellikleri, coğrafi 
konumu, nüfusunun etnik içeriği burada çeşitli 
dinlerin varlığına ortam yaratmıştır. Tarih sürecinde 
Putperestlik, Zerdüştlük, İudaizm, Hıristiyanlık, İs-
lam ve diğer dini akımlar ülkede şu veya bu şekilde 
yayılabilmiş, birbirini karşılıklı olarak etkilemişle-
rdir. Günümüzde Azerbaycan Cumhuriyetinde 510 
dini topluluk kayıtlıdır. Bunlardan 32’si gayri İslam 
eğilimli dini topluluklardır.

KAYNAKÇA
https://www.ticaret.gov.tr/blog/ulkele-
rden-ticari-haberler/azerbaycan/doing-busi-
ness-2019-raporuna-gore-azerbaycan-25-sir-
ada-yeralmistir
http://kayso.org.tr/user/files/azerbaycan-855.pdf
http://baku.emb.mfa.gov.tr/Mission/ShowIn-
foNote/208789
http://www.uib.org.tr/tr/kbfile/azerbaycan-ul-
ke-raporu-yms-sektoru-acsndan
http://www.azerbaijans.com/content_499_tr.html
https://www.dunyabizim.com/kitap/tarihten-bu-
gune-azerbaycan-da-dini-yasayis-h27531.html
https://bpakman.wordpress.com/baku-2010-fo-
tograflar/azerbaycan-rayon-videolari/azerbaycan-
da-din/
http://www.azerbaijan.az/portal/General/Religion/
traditionReligion_01_a.html

Hazırlayan
Kamran ELESGERLİ
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Brexit, 23 Haziran 2016 tarihinde 
Avrupa siyasetinin en kilit isim-

lerinden biri olan Birleşik Krallık’ta AB 
üyeliğine devam edip etmeme referan-
dumu yapılmasıyla başlayan ve basında 
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılış 
süreci gibi yanlış bir ifadeyle yer alan 
sürecin doğru tanımı Britain (Britanya) 
ve exit (çıkış ) kelimelerinin kısaltılması 
ile oluşan bir kelimedir. Britanya’nın 
Avrupa Birliği’nden ayrılışı anlamına 
gelmektedir.

Birleşik Krallığın Avrupa Birliği ile olan 
çalkantılı ilişkisi çok eskilere dayan-
maktadır. Avrupa Birliği kurulduktan 
buyana birliğe mesafeli olan Britanya, 
bu duruşunun tam tersi bir adım atarak 
1960’lı yıllarda birliğin kapısını iki kez 
çalmasına rağmen Fransa Cumhur-
başkanı Charles De Gaulle tarafından 
birliğe ait olmama gerekçesiyle üyelik 
talebi reddedilmiş- tir. Bu iki başarısız 
başvuru sonrasında İngiltere, Galler, İs-
koçya, İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık 
1973 yılında birliğe üye olmuştur. Avru-
pa Birliği’ne (AB) üye olduğu günden 
itibaren Birleşik Krallığ’ın, ortak para 
birimi Euro’yu kullanmaması, Schen-
gen anlaşması dışında kalması, ulusal 
çıkarlarını birliğin önünde tutması ve 
Brüksel’e daha çok yetki veren her türlü 
önerinin karşısında olmasından dolayı 
diğer üyeler tarafından birliğin bir 
parçası olarak görülmemiş ve “misafir 
üye” olarak nitelendirilmiştir.

2016 yılında AB’den ayrılmaya yönelik 
yapılan referandum Londra tarihinde bir 
ilk değildir. Birleşik Krallık, o dönemdeki 
adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
üye olduktan yaklaşık 2 sene sonra bu 
konudaki ilk referandumu 1975’te yap-
mıştır ve halkın%67 ‘si oyunu toplulukta 
kalmaktan yana kullanmıştır. Son yıllara 
kadar gündemde yer almayan Brexit 
fikri, 2015’te seçimleri kazanan muha-
fazakâr parti lideri David Cameron’ın 
açıklamalarından sonra tekrar gündeme 
gelmiştir. Cameron seçim vaadi olarak 
Avrupa Birliği’nden çıkmak için bir 
referandum gerçekleştirileceğini sun-
muştur. Seçimleri kazanmasının hemen 
ardından23 Haziran 2016’da Avrupa 
Birliği’nden ayrılmak için bir referandum 
yapması neticesinde halkın % 48,1’lik 
kesimi oyunu AB’den ayrılamamak 
için kullanırken % 51,9’luk oyla Avrupa 
Birliği’nden ayrılmayı talep etmesiyle 
birlikte sancılı Brexit süreci başlamıştır.

 Brexit Sürecinde Neler Yaşandı?
Referandumdan çıkan sonucun ar-
dından dönemin başbakanı ve Brexit 
referandumunun mimarı olan David 
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David Cameron
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Cameron’ın
istifa etmesiyle İç işleri Bakanlığı yapan Theresa 
May referandum sonucundan 3 hafta sonra Mu-
hafazakar Parti Lideri ve Birleşik Krallık Başkanı 
olarak süreci devraldı. Ayrılma süreci Birleşik 
Krallığın Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesini hare-
kete geçirmesiyle 29 Mart 2017 tarihinde resmen 
başladı. 29 Mart’ta hayata geçmesi öngörülen 
ancak parlamentonun Brexit anlaşmasını peş peşe 
yapılan oylamalarla reddetmesinin ardından Brexit 
önce 12 Nisan’a, sonra da 31 Ekim’e ertelendi. Liz-
bon Anlaşması 50. madde dahilinde ayrılık baş-
vurusunda bulunan ülkenin başvurduğu tarihten 
itibaren 2 yıl içerisinde AB ile vardığı anlaşma so-
nucunda ayrılışın kesinleşmesi gerekirken Brexit’te 
bu süre uzamış ve tartışmalara anlaşmalı ayrılık ve 
anlaşmasız ayrılıkta eklenmiştir. 

2018’in Kasım ayında AB Konseyi Başkanı Donald 
Tuskve Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkenin liderlerinin 
onayı ile Brexit mutabakatına varılmıştır fakat an-
laşma İngiliz Parlamentosu’nda kabul görmemiş ve 
Theresa May hükümetinin çoğunluğunu kaybettiği 
parlamentodan Ocak 2019’da çıkan karar olumsuz 
çıkmış ve anlaşma reddedilmiştir.  

21 Mart’ta tekrar gerçekleşen oylamada, anlaş-
ma ikinci kez reddedilmiş ve üçüncü kez sunulan 
anlaşma da kabul görmeyip, reddedilmiştir.  Baş-
bakan Theresa May’in yaklaşık 2,5 yıl süren zorlu 
müzakerelerin ardından parlamentonun oylaması-
na sunduğu anlaşmalar,‘Kuzey İrlanda’ ile ilgili ted-
bir maddesi ve genel anlamda Brexit destekçilerini 
memnun etmemesi, parlamentodan gelen ardarda 
istifa haberleri ardından 7 Haziran 2019’da Thera-
sa May de en büyük emeli Brexit’i gerçekleştire-
meden istifa etmiştir.

Süreç Bundan Sonra Nasıl İşleyecek?
Brexit sürecinin bundan sonrasını şekillendirecek 
lideri belirlemek için Muhafazakar Parti’de yarış 
devam ediyor. Mevcut anketlere göre yarışı eski 
Dışişleri Bakanı Boris Johnson önde götürüyor. 
İkinci aday ise Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten 
JeremyHunt. Her iki aday da 31 Ekim’de anlaşmalı 
ya da anlaşmasız Brexit’ten çıkılacağının vaadini 
veriyor.  Yeni seçilecek lider sürecin şekillenme-
sinde etkili olacağı gibi Avrupa Birliği’nde yapıla-
cak olan lider ve kadro değişimi süreci de önemli 
şekilde etkileyecektir. Göreve gelecek kişiler din-
amiği değiştirip ortaya yeni fırsatlar sunması ayrılış 
hikayesini hızlandıracak ve belirsizliği ortadan 
kaldıracaktır.

Theresa May

Hazırlayan
Melike YILDIRIM
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EGE DENİZİ SORUNUNUN KÖKENİ

Ege Denizi, Arşipel (Archipelago) veya son 100 
yıl öncesine kadar Türklerin kullandığı isimle 

Adalar Denizi; Balkan ile Anadolu Yarımadaları 
arasında kalan ve 3000 kadar irili ufaklı ada bulun-
duran bir denizdir. Kıyılarının tamamına Türkiye ve 
Yunanistan’ın hakim olduğu Ege Denizi, Akdeniz’in 
bir koludur.

Ege Denizi, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin bel 
kemiğidir. Tarihe bakılacak olursa Yunanistan’ın 
Osmanlı Devleti’nden bağımsızlığını kazandığı 1821 
yılından beri Türkiye-Yunanistan ilişkileri tarihi 1897 
Osmanlı-Yunan Savaşı, I. Balkan Savaşı, I. Dünya 
Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gibi 
savaş, gerilim ve çatışmalarla doludur. Bunlar gibi 
savaş ve çatışmaların tamamında da Ege Denizi 
önemli bir rol oynamıştır.

Ege Denizi Sorunundaki’ ana faktör bu denizde 
bulunan stratejik öneme sahip adalardır. Yunani-
stan’ın Osmanlı Devleti’nden bağımsız olmasıyla 
beraber bu adalardan Batı Ege’de bulunanlar 
Yunanistan’a verilmiştir.1897 yılında Girit Adası’nın 
Yunanistan’a katılması göz ardı edilirse bu taksim 
1911 yılına kadar aynı şekilde kalmıştır.

Piri Reis’e ait Ege Denizi haritası

1911yılında çıkan Trablusgarp Savaşı sonucunda İt-
alyanlar Güneydoğu Ege’de bulunan 12 adayı işgal 
ettiler. 1912 yılında Trablusgarp Savaşı sonrasında 
yapılan Uşi Antlaşması’nda İtalyanlar 12 adayı, 

Osmanlı’ya geri vermeyi kabul etseler de hemen 
sonra çıkan Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı 
nedeniyle oluşan ortamdan yararlanarak adaları 
boşaltmadılar.

Balkan Savaşları sırasında da Yunanlar, Doğu ve 
Kuzey Ege’de bulunan adaları işgal ettiler. Bu 
olaydan sonra 12 Aralık 1912’de toplanan konferan-
sta Doğu Ege’deki adaların paylaştırılması kararını 
Osmanlı Devleti, kendisine güvenlik konusunda 
bir problem çıkmayacağı garanti edilmesi sonu-
cu kabul etti. Daha sonra Batılı devletler 13 Şubat 
1914’de aldıkları kararla Gökçeada(İmroz), Tavşan 
Adası ve Bozcaada’yı Osmanlı’ya iade etmeyi 
kabul ettiler.

24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Barış Ant-
laşması’nın 15. Maddesi gereğince İtalya’nın işgal 
etmiş olduğu adalar İtalya’ya bırakıldı. Daha son-
ra İtalya, 10 Şubat 1947’de imzalanan Paris Barış 
Antlaşması’nın 14. Maddesi uyarınca bu adaları 
silahsızlandırılması şartıyla Yunanistan’a devretti. 
Lozan Barış Antlaşması’nın12. Maddesi gereğince 
de Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan Adası Türki-
ye’ye bırakıldı.

Bütün bu süreç içerisinde Osmanlı Devleti ve daha 
sonra Türkiye, Anadolu’nun güvenliği hususunda 
ısrarla durdular. Günümüze kadar Nüfus Mübade-
lesi, Kıbrıs Sorunu, FIR Problemi ve Kardak Krizi 
dışında Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde kayda 
değer bir şey olmamıştır. 

Ege’deki sorunların temel nedenlerine gelince, 
Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınladığı yazıya 
göre bu sorunları 5 kategoriye ayırabiliriz:
1) Bunlardan ilki karasuları ve kıta sahanlığı ile 
bu alanların sınırlandırmalarını da kapsayan deniz 
yetki alanlarıyla ilişkilidir.

2) Ege sorunlarının bir diğeri 1923 Lozan Ant-
laşması, 1947 Paris Antlaşması ve konuya ilişkin 
diğer uluslararası belgeler çerçevesinde Doğu 
Ege Adaları’nın silahsızlandırılmış statüsüdür.

3) Ege’ye ilişkin bir başka temel sorun, bazı 
coğrafi formasyonların yasal statüsüne ilişkindir.

ANALİZ

TÜRKİYE YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ
EGE DENİZİ EKSENİNDE
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4) Ege sorunlarının dördüncüsü, Yunani-
stan’ın uluslararası hukuka aykırı olarak ulusal 
hava sahasının 10 deniz mili genişliğinde old-
uğunu iddia etmesi ve Uçuş Bilgi Bölgesi (FIR) 
sorumluluğunu istismar etmesidir.

5) Ege sorunlarının beşinci kategorisi Arama 
Kurtarma (SAR) Faaliyetleriyle ilgilidir.

KARASULARI VE KITA SAHANLIĞI
Türkiye ve Yunanistan, coğrafi konum olarak 
birbiriyle yan yana ve karşı karşıyadır. Bu da Ege 
Denizi’nde bir sınır belirlenmesini gerektirmektedir. 
Ancak henüz bir sınır belirlenmemiştir.

Şu anda Türkiye’nin ve Yunanistan’ın Ege Den-
izi’ndeki karasuları 6 deniz milidir. Yunanistan’ın 
Ege Denizi’nde birçok adaya sahip olması nedeni-
yle Yunanistan’ın karasuları Ege Denizi’nin %40’ını 
oluşturmaktadır. Türkiye’nin karasuları ise %10’un 
altında bir paya sahiptir.

Ege Denizi’nde belli bir sınır bulunmamasından 
yararlanmak isteyen Yunanistan, karasularını 12 
mile çıkarmak istemektedir. Bu durumda Türki-
ye’nin karasuları hemen-hemen değişmeyecek olsa 
bile Yunanistan’ın karasuları Ege Denizi’nde %70’lik 
bir paya sahip olacak, açık denizin payı da %51 iken 
%19’a düşecektir. Bu da Ege Denizi’ndeki dengeleri 
orantısız bir şekilde değiştireceği için Türkiye’nin 
çıkarlarına ters düşmektedir. Denizin dip kısmının 
işgal edilemediği için uluslararası açık denize dahil 
olması beklenir ancak devletler denizin dibindeki 
mücevher ve kaynaklardan yararlanmak istedikleri 
için belli bir sınıra kadar denizin dibinin de mülki-
yetine sahiptirler. Bu sınıra kıta sahanlığı sınırı adı 
verilir. Kıta sahanlığı sınırı karasuları sınırının çok 
ilerisinde bulunur. Türkiye ile Yunanistan arasında 
bu sınır henüz belirlenmemiştir. Bu nedenle iki 
devlet de denizin dip kısmında karasuları sınırı olan 
6 milden fazla bir yetki alanına sahip değildir.

DOĞU EGE ADALARI’NIN 
SİLAHSIZLANDIRILMASI
Daha önce de belirtildiği üzere Osmanlı Devleti 
ve Türkiye, Ege Denizi konusunda güvenliği ön 
plana çıkarmıştır. Bu tavır doğrultusunda Lozan 
Boğazlar Sözleşmesi’nin 8. Maddesi ile Boğazönü 
Adaları(Limni ve Semadirek), Lozan Barış Ant-
laşması’nın 13. Maddesi ile Merkezi Doğu Ege 
Adaları(Midilli, Sakız, Sisam ve İkarya) ve 1947 
Paris Barış Antlaşması’nın 14. Maddesinin 2. Fıkrası 
gereğince de Oniki Adalar kolluk kuvvetleri dışında 
silahsızlandırılmıştır. Ancak Yunanistan;20 Temmuz 
1936 tarihli Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin 
Lozan Boğazlar Sözleşmesi’nin yerine geçtiği ile 
ilgili olan maddesini kullanarak Boğazönü Ada-
ları’nı, güvenliğinin bütün uluslararası anlaşma-
lardan doğan yükümlülüklerinden önce geldiğini 
iddia ederek Merkezi Ege Adaları’nı ve Türkiye’nin 
1947 Paris Barış Antlaşması’nda taraf olmadığını 
öne sürerek Oniki Ada’yı 1960’lardan itibaren 
silahlandırmıştır. Türkiye ise Lozan Boğazlar Sö-
zleşmesi’nin Montreux Sözleşmesi’ne ters düşmey-
en kısımlarının ve Lozan Barış Antlaşması’nın 
Boğazönü ve Merkezi Doğu Ege Adaları ile ilgili 
12. ve 13. Maddelerinin geçerli olduğunu savun-
muştur. Oniki Ada’yla ilgili olarak da 1947 Paris 
Barış Antlaşması’na taraf olmasa daher devletin 
bu antlaşmanın oluşturduğu pozitif bilince say-
gı gösterilmesini talep etmeye hakkı olduğunu 
savunmuştur. 
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Diğer taraftan Yunanistan, 1993’te Uluslararası 
Adalet Divanı’nın zorunlu yargı yetkisini kabul 
ederken, “ulusal güvenlik çıkarları” ile ilgili ask-
eri önlemlerden kaynaklı hususlara ilişkin olarak 
Divanın zorunlu yargı yetkisine çekince koymuş-
tur. Yunanistan bu şekilde adaların silahlandırıl-
masına ilişkin bir tartışmanın Uluslararası Adalet 
Divanı’na gitmesini engellemeyi hedeflemiştir. Bu 
durum, Yunanistan’ın anlaşma yükümlülüklerini 
ihlal ettiğinin Yunanistan tarafından zımnen kabul 
edilmesidir.1

BAZI ADALAR VEYA ADACIKLARIN 
YASAL STATÜSÜ
Ege Denizi üzerinde anlaşmaların dışında kal-
mış, hukuken kime ait olduğu belirsiz bazı adalar, 
adacıklar ve kayalıklar bulunmaktadır. Bu coğrafi 
formasyonların bir kısmı da Türkiye’nin kıyılarına 
çok yakındır. Yunanistan, Ege Denizi üzerindeki 
egemenlik politikası ile bu kara parçalarında hak 
iddia etmekte ve iskan politikası uygulamaktadır. 
İskan politikasının nedeni ise Yunanistan’ın bölge-
deki egemenliğini kabul ettirmek istemesidir. 
Ancak buna yaşamaya elverişli olmayan kayalıklar 
dahil değildir. 

Türk askerleri Kardak Kayalıklarına Türk Bayrağı dikerken.

Mülkiyetinin hangi tarafa ait olduğu belirli olmayan 
bu adaların yol açtığı en büyük sorun 25 Aralık 
1995 günü yaşanan Kardak Olayıdır. Bu günde 
Figen Akat isimli bir Türk gemisi Bodrum’un 
Turgut reis kasabasına 3.8 mil ötede Kardak 
Kayalıkları yakınlarında karaya oturdu. Gemiyi 
kurtarma konusunda kazanın olduğu yerin hangi 
tarafa ait olduğu belli olmadığı için Yunan ve Türk 
tarafı arasında problem çıktı. Daha sonra gemi 
Yunan kurtarma ekipleri tarafından Türkiye’ye geri 
götürüldü. Ancak bu sefer Kardak kayalıklarının 
hangi tarafa ait olduğu konusunda tartışma çıktı. 
Artan gerilim sonucunda bir Yunan grup, kaya- 
1 Dışişleri Bakanlığı

lıklardan birine çıkarak Yunan bayrağı dikti. 
Daha sonra bir grup Türk gazeteci kayalıklara 
gelerek Yunan bayrağının yerine Türk bayrağını 
diktiler. Yunanların kayalıklara yeniden bayrak 
dikmesi ve asker çıkarması nedeniyle dönemin 
Başbakanı Tansu Çiller, “Yunan gemilerinin orada 
işi ne? Bu kayalıklar bize ait, Yunan gemilerinin 
orada dolaşmasına müsaade edemeyiz.” ve “O 
asker gidecek, o bayrak inecek.” şeklinde açıklam-
alar yaparak bu duruma tepki gösterdi. Türkiye’nin 
bu konudaki kararlı duruşuyla beraber Türk SAT 
komandoları kayalıklara operasyon düzenleyer-
ek kayalıkları ele geçirdiler. Daha sonra ABD ve 
NATO, araya girdi ve iki ülke arasındaki görüşm-
eler sonucunda Kardak Kayalıklarının boşaltılması 
kararı alındı. 

Kardak Kayalıkları, büyüklüğü itibariyle karasuları-
na ve münhasır ekonomik bölgeye sahip değildir. 
Ancak yaşananlar iki ülkenin de egemenliği pe-
kiştirmesi beklenen, hukuken sahibi belirsiz olan 
bu kara parçalarına verdiği önemi göstermektedir.

ULUSAL HAVA SAHALARI VE UÇUŞ BİLGİ BÖL-
GELERİ(FIR)
Uluslararası hukuka göre bir ülkenin denizlerdeki 
hava sahası karasuları ile aynı büyüklüktedir. Bu 
kurala göre Türkiye de Yunanistan’da kıyıdan 6 
deniz mili uzaklığa kadar karasularına sahip old-
uğu için hava sahası da 6 deniz mili uzunluğun-
dadır. 

Ancak Yunanistan 1931 yılında çıkardığı kararname 
ile karasularını 3 deniz mili olarak duyururken hava 
sahasını 10 deniz mili olarak ilan etmiştir. Türkiye 
ise bu dönemde Yunanistan ile olumlu ilişkilere 
sahip olduğu için bu duruma ses çıkarmamıştır. 
1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı akabinde Türk-
Yunan ilişkileri bozulmuş, Türkiye de ulusal çıkar-
larını korumak amacıyla hava sahası meselesini 
gündeme getirmiştir. Yunanistan’ın 1974 yılında 
ICAO(Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü)’ya hava 
sahasını 10 mile çıkardığını bildirmiştir. Bunun 
sonucunda Türkiye, ICAO’ya ve Yunanistan’a 
bu kararı tanımadığını bildirmiştir. Bu kararı 
tanımadığını duyurmak için de Yunanistan’ın 6 
millik karasuları sınırı ile 10 millik hava sahası sınırı 
arasında uçuşlar gerçekleştirmiştir.
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1952 yılında Paris’te yapılan toplantıda Türkiye’nin 
uçuş bilgi bölgesinin(FIR) karasularından başla-
ması, karasularının dışındaki uçakların Atina’ya 
bilgi vermesi kararlaştırıldı. 
1974’e kadar bu kural devam ettikten sonra Kıbrıs 
Barış Harekatı esnasında Akdeniz ve Ege Den-
izi’ni tehlikeli bölge ilan eden Türkiye, daha sonra 
FIR(Flight Information Region) bölgesini Ege 
Denizi’ni kuzeyden güneye doğru ikiye bölmüştür. 
Bu karara göre uçaklar, bu çizgiye yaklaşınca 
Türkiye’ye bilgilerini ileteceklerdi. Ancak Yunan-
istan, Ege Denizi’ni tehlikeli bölge ilan etmiş ve 
uçuşlara kapatmıştır. Bunun sonucunda uzun 
süren görüşmelerden sonra 1980 yılında iki devlet 
de kararlarından vazgeçmiş ve uçuş bilgi bölgel-
eri Kıbrıs Barış Harekatı’ndan önceki haline dön-
müştür. Bu anlaşmazlığın hala masa altında devam 
ettiği söylenebilir.
 

ARAMAKURTARMA BÖLGELERİ
Denizlerdeki arama kurtarma faaliyetleri, 1979 
yılında Hamburg Sözleşmesi ile belirlenmiştir. Bu 
sözleşme, her ülke için arama kurtarma sahaların-
da mutabık kalınması, eğer bu mümkün olmazsa 
tarafların karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği ile ara-
ma kurtarma faaliyetlerini yürütmesine dayalıdır.
Bu sözleşme doğrultusunda arama kurtarma 
sahaları konusunda bir anlaşma yapma amacıyla 
Türkiye, Yunanistan’a çok defa çağrıda bulun-
muş ancak müspet bir cevap alamamıştır. İki ülke 
de arama kurtarma sahalarını belirleseler de bir 
mutabakata varmadıkları için arama kurtarma 
sahaları çakışmaktadır. Bu durum da Kardak Krizi 
gibi önemli problemlere yol açmış ve açmaktadır. 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada bu 
problemin temel sebebinin Yunanistan’ın ege-
menlik politikası olduğunu bildirmiştir.

SONUÇ
1453 yılında İstanbul’un Fethi ile Bizans İmpar-
atorluğu sona ermiş, ancak bu imparatorluğun 
hayali Yunanların kalplerinde sönmemiştir. Megali 
İdea(Büyük Fikir) olarak adlandırdıkları bu fikir 
doğrultusunda başkenti İstanbul(Konstantinop-
olis) olan bir Helen İmparatorluğu kurmayı hede-
flemektedirler. Bu ideal Yahudilerin Arz-ı Mev’ud 
iddialarına tıpatıp benzemektedir. Bu amaçla 
18.yy.dan itibaren bu fikirlerini yaymışlar, bu çaba-
larının meyvesini de bağımsızlıklarını kazanarak 
almışlardır. Günümüzde de bu ideali tamamlamak 
üzere Ege Denizi’nde problemler çıkarmışlardır. 
Ancak bir noktaya dikkat çekilmelidir ki o nokta 
da bir devletin selefinin hüküm sürüp de kaybet-
tiği topraklarda o devletin hakkı bulunmamasıdır. 
Örnek verilecek olursa Osmanlı Devleti’nden sonra 
Türkiye, Osmanlı’nın hüküm sürdüğü topraklarda 
hak iddia etmemiş, yalnızca Osmanlıdan kalan 
tarihi eserlere sahip çıkmıştır. 

Günümüzde dünyada hüküm süren ve birilerinin 
ideallerine hizmet eden emperyalist ve materyalist 
düzen bir kenara bırakılırsa bu gibi ideallerin uygu-
lamaya geçirilmesi uluslararası hukuk açısından da 
mümkün değildir. Çünkü Megali İdea’ye sahip olan 
Yunanistan ve aynı şekilde Arz-ı Mev’ud iddiasın-
da bulunan İsrail’in bu ideallerini gerçekleştirmek 
adına uluslararası hukuku dolaylı ve direkt olarak 
çiğnedikleri açıktır. Türkiye, bu konuda barışçıl 
ama olması gerektiği şekilde kararlı bir duruş 
sergilemiştir. Ayrıca Ege Denizi’yle ilgili tartışma-
larda Türkiye’nin ortaya koyduğu deliller daha ağır 
basmaktadır. Sonuç olarak Türkiye’nin haklı olduğu 
gayet açıktır.

Kaynaklar
1)https://www.wikizero.com/tr
2) https://www.tarihnotlari.com/
3) http://www.politics.ankara.edu.tr/
4) http://www.mfa.gov.tr/
5) http://stratejistdergisi.com/
6) https://www.kdhukuk.com/
7) http://www.tuicakademi.org/
8) https://tr.sputniknews.com/
9)http://www.turkishgreek.org/
10) https://www.google.com/amp/s/www.gzt.com/
11)https://tarihibilgi.org/

Hazırlayan:
Osman SEZGİN



Temmuz
2019

15

ABD’NİN İRAN YAPTIRIMLARI
Yaptırım nedir?

Bir ülke bir ülkeye neden yaptırım uygular?
İran’ın başına gelenler gerçekten bir yaptırım mı?
Tüm bu krizler, çatışmalar ve 1995 ‘den beri devam 
eden abluka sadece İran’ın sorunu mu?
Yoksa İran devasa bir zincirin sıradaki halkası mı? 
Peki, sıradaki kim?

TARİHÇE
Tüm bu soruların cevaplarını tam olarak kavray-
abilmek için ABD/İran diplomasi tarihine bir bak-
mak lazım:

1953-İran darbesi:
İran aslında 20. Yüzyılın başında Batılılar için pek 
de cazip bir bölge değildi. Ancak yüzyılın orta-
larında petrolün bulunması bir anda tüm ibreleri 
tersine çevirdi.

Ve tabii İkinci Dünya Savaşından dünyanın lider 
ülkesi olarak çıkan ve emperyalizmin kitabını yazan 
ABD bunu göz ardı edemezdi. Ve en klasik tak-
tiklerinden biri olarak ülkenin içindeki “Amerikancı” 
vatan hainlerini satın alarak 1953’de İran petroller-
ini millileştirmeye çalışan Muhammed Musaddık 
iktidarını “Ajax Operasyonu” ile devirdi.

 Darbe sonrası önüne çıkan ve ya çıkma ihtimali 
bulunan herkesi ya yok etti ya da sürdü. Ruhullah 
Humeyni de bunlardan biriydi ve 1979’da Şahın 
en büyük muhalifi olarak İran’a geri döndü. Ve 
halkın neredeyse tamamını arkasına alarak ik-
tidarı ele geçirip cumhuriyet rejimini kurdu. Ki bu 
ABD için berbat bir haberdi. Ancak bu sadece bir 
başlangıçtı.

1980 ABD Büyükelçiliği baskını:
Evet, artık yeni bir rejim kurulmuştu. Ve İran artık 
eski İran değildi. 26 yıllık bu geliri kaybeden ABD 

daha bunu atlatamadan İranlı bir grup öğrenci 
ABD büyükelçiliğini bastı. Tutuklanan 52 personel 
yaklaşık 1 yıl 3 ay hapsedildi. ABD bu duruma çok 
sert tepki gösterdi. Ve anlaşmazlıklar günden güne 
büyüdü.

İran/Irak savaşı:
Artık karşısında eski İran olmadığını gören ABD 
İran’a her geçen gün daha da kinleniyordu. Ve 
nihayet İran/Irak savaşında açıktan Irak’ı destekle-
di. Savaşta İran ve Irak’ın neredeyse tüm rafineleri 
imha edildi.

1983-Lübnan’daki ABD üssüne bombalı saldırı:
Demiştik artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı 
ve artık hamle sırası İran’daydı.1983’de Lübnan’da 
ABD askerlerinin kaldığı bir binaya kimliği bilin-
meyen bir bombalı saldırı yapıldı. 241 ABD askeri 
öldü. ABD saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu. İran 
reddetti.

1988-İran yolcu uçağının düşürülüşü:
İran son hareketi ile ABD ile aralarındaki gerilimi 
yine tırmandırmıştı. Ve artık “yeni düşman” belliy-
di.-Ya da birileri böyle istiyordu-. 1988’de Hürmüz 
Boğazında bir ABD savaş gemisi İran yolcu uçağını 
vurdu.  ABD uçağın yanlışlıkla vurulduğunu söyle-
di. Ama asla özür dilemedi.

1995-İlk yaptırımlar:
ABD hala o petrollerden vazgeçmemişti ve İran’ı 
“Terörizme destek ve nükleer silah üretimi” ile 
suçladı. Ve bölgedeki tüm gücünü kullanıp İran ile 
ticaret yapmak isteyen herkesi çok sert bir şekilde 
dize getirdi. Ki bu, petrolü ihracatının üçte ikisini 
oluşturan İran için felaket bir haberdi. Ama yine de 
halkın büyük desteğini alan Humeynullah asla geri 

Analiz
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adım atmadı. Ve ambargoda açılan bazı gedikler 
ve bazı iyileştirmelerle İran 2015’e kadar dayandı.

Obama dönemi ve nükleer anlaşma:
 Obama dönemine kadar durum bu şekilde süre 
geldi. Nihayet 2015’de 6 ülke Almanya’da sıkı bir 
konferanstan sonra mutabakata vardı. Sonuç-
ta İran bazı kısıtlamaları kabul etti. Ve abluka 
kaldırıldı. İran bu süre zarfında hem içeride hem 
dışarıda büyük atılımlar yaparak kendini toparlay-
abildi. Ta ki bir sarı fırtına gelene kadar...

Trump dönemi ve diplomatik savaş:
Bu durum birilerinin hiç hoşuna gitmemişti.-Siy-
onistler-. Nihayet olan oldu ve Trump koltuğa otur-
duktan hemen sonra 2018’de nükleer anlaşmadan 
tek taraflı çıktığını ilan etti. Ve ortalık yine karıştı. 
Katı bir İran düşmanı ve evanjelist -evet Trump 
katı bir evanjalisttir- olan Trump bölgedeki diğer 
ülkelere tıpkı 1995’de olduğu gibi abluka kurma-
ya çağırdı. Ama bu sefer 1995’te ABD’nin bulmuş 
olduğu desteği bulamadı. Ve tam 20 yıllık abluka 
altında iyice fakirleşmiş halkı sokağa çağırıp alenen 
destekledi.

ABD’nin bu tutumu ilişkileri kopma noktasına 
getirdi. Ve İran ABD’nin bu tutumunu derhal 
değiştirmemesi halinde Hürmüz Boğazını tama-
men kapatacağını duyurdu ki bu ABD’nin çok 
önem verdiği Körfez ülkeleriyle yaptığı ticaretin 
kesilmesi demekti.

ABD’nin bölgedeki askeri varlığını arttırması ve 
adeta ilkokul çocuklarının atışmasını andıran pole-
miklerle olay neredeyse askeri müdahale aşaması-
na geliyordu. İran’ın geçtiğimiz 7 Temmuz’da 
belirlenen uranyum ve su depolama kapasitesini 
arttırma kararıyla ve AB ülkelerine 90 günlük süre 
tanımasıyla işte bu aşamadayız.

Bu gerilimin Türkiye’ye yansıması: 
Elbette kimse bunların bizim açımızdan iyi old-
uğunu söylemiyor. Sonuçta İran bizim komşumuz 
ve petrolümüzün %30’unu İran’dan karşılıyoruz. 
Kaldı ki güçlü bir komşu güçlü bir devlet demek- 
tir. Yani kader birliği ettiğimiz bir devletin zayıf 
düşmesi Türkiye’nin pek yararına olmaz.  
                                                 
Durum her ne kadar karamsar gözükse de bazı 
uzmanlar bu çatışmanın Türkiye için yeni fırsatlar 
doğurabileceğini umut ediyor. ABD’den birtakım 
ayrıcalıklar koparmak gibi...
 

Kim ne demiş?
John Bolton(ABD ulusal güvenlik danışmanı):
- İran ABD ve dünyaya karşı asla nükleer 
silah sahibi olamayacak.
- Kimse onlara Orta Doğu’da avlanma lisansı 
vermedi.
- Ordumuz yenilendi ve hazır.
- Ya bu noktaya (müzakere masası) gelece-
kler ya da Başkan Donald Trump’ın da dediği gibi 
maksimum baskı kampanyasını genişleteceğiz.

Mike Pompeo(ABD Dışişleri Bakanı):
- Tanker saldırısından İran sorumlu,elimizde 
kanıtlar var.
- Masaya oturmaya hazırız.(yeni bir anlaşma 
için)

Abbas Mousavi(İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü):
- Sadece mevcut anlaşmadaki sorunları 
tartışacağız. 

Muhammed Cevad Zarif(İran Dışişleri Bakanı):
- B takımı (Bolton, Netanyahu,Abdullah bin 
Selman) Trump’ı kandırıyor.
- Nükleer silah peşinde değiliz.
- İran’ın ABD’ye ihtiyacı yok
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- AB ülkeleri taahhütlerini yerine getirme-
zlerse sonuçlarına da katlanmayı kabul etmeliler.
- İran Trump’ın sonunu görecek ama Trump 
İran’ın sonunu göremeyecek.

Mevlüt Çavuşoğlu(Türkiye Dışişleri Bakanlığı):
- Tüm ülkeler ABD’nin İran yaptırımından 
rahatsız. Bizim için petrol kaynaklarımızın çeşi-
tlendirilmesi kısa sürede mümkün görünmüyor. 
Rafinelerimizin teknolojisi pek çok ülkenin ham 
petrolüne uygun değil. ABD bu kararını tekrar 
gözden geçirmek durumunda.

Panorama:
*Trump 2015 nükleer anlaşmasından çıktı ve 
sokağa çıkan halkı alenen destekledi.

*İran ABD’nin bu tutumu değiştirmemesi halinde 
körfezi kapatacağını ilan etti.

*ABD devamlı olarak İran’a karşı yaptırımlarını art-
tırdı. Ancak bölgede eski desteği bulamadı.

*Çin, Rusya, Hindistan, Türkiye ve Irak yaptırımları 
desteklemediğini ilan etti.

Öte yandan ABD, İsrail, İngiltere, Fransa, Birleşik 
Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan dünyayı 
yaptırımlara desteğe çağırdı.

*Tüm bu gruplaşmalar akıllara 3. Dünya Savaşı 
mı çıkıyor sorusunu getirirken geçtiğimiz haziran 
meydana gelen tanker saldırısı tüm dünyayı hare-
kete geçirdi.

*ABD yine İran’ı suçladı. Ve bölgeye 2000 asker 
daha gönderme kararı aldı. İran suçlamaları red-
detti.

*Ve en son olarakta İran geçtiğimiz 7 Temmuz ‘da 
tarafların taahhütlerini yerine getirmemesi se-
bebiyle uranyum ve su depolama kotasını aştığını 
ilan etti. Bununla beraber tekrar müzakere ma-
sasına oturmak için taraflara 90 gün süre tanıdı.

Yaptırım değil işgal planı:
Bu oyunda hiç kimse masum değil... 
Hiroşima ve Nagazaki deki savunmasız insanların; 
Irak, Afganistan ve Suriye’deki masum çocukların 
ve İsrail’in emriyle aldığı tüm canları kanını taşıyan 
ABD bugün “Terörizmi destek ve nükleer silah ed-
inme” suçlamasıyla İran’ı işgal planları yapıyor.
Yıllardır tüm kaynaklarıyla bölgede sürdürdüğü 
baskın dış politikaların sonucu olarak dışarıda 
güçlenip içeride zayıflayan İran’sa 20 yıldır abluka 
altında inleyen halkının isyanlarıyla uğraşıyor.
Biz ise bu kurtlar sofrasında kendi ekmeğimizin 
peşindeyiz.
                                                        

Hazırlayan:
Enver YAZAR
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Bir uçsuz bucaksız mavilik düşünün ki milyon-
larca yıldır onlarca medeniyetin kıyısında var 

olsun. Bu, bazen derin bazen ise serin mavilik 
geçmişten günümüze içine masum ya da değil on-
larca beden hapsetmiş, milyonlarca savaş görmüş 
olsun. Öyle ki bu mavilik tarih boyunca adı ak bahtı 
sürekli kara olan eşsiz bir deniz olsun. 

İnsanlık medeniyetinin var oluş sürecinden 
günümüze, bu medeniyetlerin var oluş mü-
cadelelerine tanıklık eden ve bu mücadelenin en 
şiddetli yaşandığı yerlerden biri olan Akdeniz’den 
bahsediyorum. Coğrafi olarak; Cebeli Tarık Boğazı 
ve Süveyş Kanalı dışında kapalı bir yapıya sahip 
olan bu denizin Asya, Afrika ve Avrupa kıtaları-
na da kıyısı bulunmaktadır. Bu özellikleri ile de 
günümüzde olduğu gibi her zaman tarihte önemli 
bir konuma sahip olmuştur. 

  

Bu eşsiz denizi yakın döneminde inceleyecek 
olursak bazı sebeplerden dolayı bir takım net-
icelere gebe olduğunu görebiliriz. Özellikle, yav-
ru vatanımızın da bulunduğu Kıbrıs Adası’nın 
çevresinde ilk hareketlilik İsrail’in kuzeyinde tri-
lyon metreküplük doğalgaz yataklarının keşfiyle 
başladı. 2010’da 8 milyar varillik petrol ile 3,5 
trilyon metreküplük doğal gaz tespit edilmesiyle 
hareketlenen Akdeniz, o tarihten beri deniz sınırı 
ve münhasır ekonomik bölge anlaşmazlıklarıyla 
gündemimizde.

Konu Kıbrıs üzerinden değerlendirildiğinde, böyle 
bir kaynağın varlığının adanın genel refahını 
arttıracağı göz önüne alındığında, problemin 
çözümüne katkıda bulunabilecek nitelik taşıyabi-
leceğini söylemek mümkündür. Fakat Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi’nin (GKRY) yaklaşımları değer-
lendirildiğinde, maalesef Kıbrıs sorununa başka 

bir boyut, yeni bir çözümsüzlük eklediği görülme-
ktedir. GKRY, İsrail ve Yunanistan’ın Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) haklarını yok sayarak 
hareket etmeleri, bölgedeki en önemli güvenlik 
problemlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Yunanistan’ın ve GKRY’nin Avrupa Birliği (AB) 
üyesi olması, konuya birliğin de müdahil olmasına 
neden olmaktadır. AB 2004 yılında, Annan Planı 
dahil tüm barış çabalarına her defasında olumsuz 
tavır alan Rum tarafını, hukuksuz şekilde, tüm 
ada adına üye olarak aldığını duyurmuştu. Rum 
tarafının (sanki Türk tarafı ve hakları yokmuşçası-
na) tek taraflı davranışlarına destek veren AB 
geçtiğimiz günlerde “Türkiye’nin Kıbrıs’ın ege-
menlik haklarına saygı duyması gerektiği” gibi tu-
haf bir açıklama yapmıştır. Bu destek hem GKRY’yi 
hem de Yunanistan’ı cesaretlendirmekte ve Doğu 
Akdeniz’de Türkiye ve KKTC aleyhine eylemler 
yapmalarına neden olmaktadır.

Bölgede Mısır, İsrail ve Türkiye arasında yaşanan 
sorunlar, Kıbrıs meselenin henüz bir çözüme 
kavuşturulmamış olması, Güney Kıbrıs’ın uluslar-
arası alanda 13 parsel için sondaj ihalesine çıkması, 
bulunan rezervlerin çıkarılması ve pazarlanması 
bölge ülkelerini iş birliğine zorladı. Bu durum Doğu 
Akdeniz’de Türkiye’nin dışlandığı yeni koalisyon-
ların ve iş birliği alanlarının önünü açtı. ABD’nin 
diplomatik olarak desteklediği; İsrail, Yunanistan 
ve Kıbrıs Rum Yönetimi arasında enerji güvenliği, 
askeri alanda işbirliği, deniz alanlarının güvenliği-
nin sağlanması, Eastmed doğalgaz boru hattının 
inşası, İsrail ve Kıbrıs gazının AB’ye taşınması gibi 
konularda iş birliğini içeren üçlü koalisyon dönemi 
başladı.

Ülkemizin de 2009 yılından itibaren bölgede 
yürüttüğü sondaj faaliyetleri ve kıta sahanlığı ile 
ilgili haklı net tutumu bölgede ki etkisinin koru-
masına vesile oluyor. Bunun yanında Suriye’de ki 
olayları fırsat bilip yeniden sıcak denizlere inme 
amacı olan Rusya ve bölgenin stratejik konumunun 
öneminin farkında olan diğer emperyal ülkelerin 
Akdeniz üzerinde farklı icraatları bulunuyor. Durum 
böyleyken Amerika en geniş uçak gemisi filosu 
ve 100’den fazla savaş gemisi ile en yoğun askeri 
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konuşlanmasını bu bölgeye ve etrafına yapıyor.
Doğu Akdeniz yeni bir enerji üssü haline getir-
ilmeye çalışılırken bu noktada esas sıkıntılı konu, 
Akdeniz’e en uzun sınırı olan Türkiye’nin yapılan 
faaliyetlerde hiç dikkate alınmamış olması. Bu 
gelişmeler, Türkiye’yi ve dolayısıyla ABD-Rusya-
AB dengesini de doğrudan etkileyecek büyüklük-
te sonuçlar doğurabilir. Öyle ki, Kıbrıs üzerinden 
Avrupa’ya gidecek hattın, Türkiye’nin Münhasır 
Ekonomik Bölge (MEB) kabul ettiği alandan geç-
meden ulaştırılması mümkün değildir. Dolayısıyla, 
bu konuda Türkiye’nin içinde bulunmadığı bir yol 
şu aşamada çok mümkün gözükmemektedir.

Doğu Akdeniz’de devam eden bu enerji savaşların-
da Türkiye her konuda olduğu gibi kilit ülke. Türki-
ye şu anki durumunda Rusya’dan, Azerbaycan’dan 
ve İran’dan gelen gaza sahip. Bu bakımdan İsrail 
kendi doğalgazını  pazarlayabilmek için hattı 
Türkiye’den geçirmenin peşinde. Ve bunun için 
Mavi Marmara konusunda Türkiye’nin taleplerini 
kabul ettiği de sıkça gündeme geldi. Kıbrıs Rum 
Yönetimi ise çıkaracağı gazın tamamen kendi kon-
trolünde olmasını istiyor. Fakat Kıbrıs’tan Yunani-
stan’a döşenecek bir hattın, Türkiye’ye döşenecek 
hatta 3 kat fazla maliyet gerektiriyor olması Rum 
Yönetiminin elini kolunu bağlamaktadır. Türkiye ise 
bu hat üzerinden ülkedeki Rus Doğalgazı’nın teke-
lini kırmak istemektedir. Dünya doğalgaz fiyatları 
göz önüne alındığında iki ülkede kar etmek için 
Türkiye’nin kapısını çalmak zorunda kaldığı gibi 
bir durum ortaya çıkıyor. Rumların Türkiye’ye olan 
karşıt durumunun sebebi, Kıbrıs Doğalgazı’nın 
kontrolünün tamamen kendilerinde olmasını iste-
meleri. Türkiye ise KKTC’nin içinde olmadığı hiçbir 
projeyi kabul etmemektedir.

Türkiye doğal gaz ihtiyacının yüzde 99’unu, petrol 
ihtiyacının da yüzde 89’unu dışarıdan karşılamak-
tadır. Bu durum hem güvenlik bağlamında hem 
de ekonomik açıdan Türkiye için olumsuz bir tablo 
oluşturmaktadır. Türkiye bu durumu tersine çe-
virmek için enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, 
yerel kaynakların kullanımının azami seviyeye 
yükseltilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele hede-
flerinden yola çıkarak yenilenebilir enerji kaynak-
larının payını yükseltmek, enerji sepetine nükleer 
enerjiyi eklemek, enerji arz güvenliğini sağlamak 
için enerjinin alındığı kaynak ülkelerin çeşitle-
ndirmesi ve kullanılan kaynakların çeşitlendirilmesi 
gibi bazı öncelikleri ve ilkeleri enerji politikasının 

içine dahil etmiştir. Bunların yanı sıra gerek Ka-
radeniz’de gerek ise Akdeniz’de kendi yetki alanı 
içerisinde petrol ve doğal gaz aramalarına devam 
etmektedir. Türkiye petrol ve doğal gaz araştırma-
larını milli enerji ve maden politikasının anahtar 
unsurlarından birisi olarak görmekte ve dengeleri 
değiştirecek unsurun keşfedilecek enerji kaynakları 
olduğunu düşünmektedir. Türkiye açısından önem-
li konulardan biri de bölgedeki enerji kaynaklarının 
özellikle AB’ye nakledilmesidir. Türkiye bölgedeki 
en istikrarlı ve güvenli ülkedir demek yanlış olmay-
acaktır. Dolayısıyla Türkiye, AB’nin enerji ihtiyacını 
karşılayacak birçok projede de yer almaktadır. Tür-
kiye sadece bir enerji geçiş güzergahı değildir, aynı 
zamanda bir enerji merkezi olma hedefine de sa-
hiptir. Bu çerçevede, Doğu Akdeniz’deki bulunan/
bulunacak enerji kaynaklarının taşınması konusun-
da da en güvenli yol Türkiye’dir. Türkiye’nin bu tür 
projeler içinde yer alması, özellikle bölge ülkeleri 
arasındaki gerilimi azaltacak ve bölge içi işbirliğini 
arttıracaktır. Fakat GKRY bu konuda da Türkiye’yi 
dışarıda bırakacak bir boru hattı projesi ortaya 
atmaktadır.

Sonuç 
GKRY İsrail yetki alanında keşfedilen ve bölgedeki 
diğer enerji kaynaklarını AB’ye ulaştıracak den-
izden geçen bir boru hattı projesinin gerçekleşme-
si için faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu projeye boru 
hattı maliyetinin çok yüksek olması sebebiyle pek 
de sıcak bakılmamaktadır. Bu rağmen GKRY bu 
projeyi sık-sık gündeme getirip Kıbrıs konusunda 
bir pazarlık malzemesi olarak kullanmak istemek-
tedir. Konu gerek Kıbrıs meselesi gerek uluslararası 
hukuk ve gerekse enerji arz güvenliği açısından 
ele alınsın, jeopolitik bir mücadele merkezi haline 
gelen Doğu Akdeniz üzerine yapılan tartışma-
lar daha uzunca süre devam edeceğe benziyor. 
Ancak bölge ülkelerinin bir araya gelerek işbirliği 
çerçevesinde konuya yaklaşmaları hem enerji 
açısından hem de bölge güvenliği açısından son 
derece önemli sonuçlar doğuracaktır.
Bölgenin en önemli aktörlerinden biri olan ülkemiz, 
yürüttüğü sağlam politikalarla üçüncü tarafların 
bölgedeki çalışmalarını engellemektedir.Doğu 
Akdeniz’de üretilebilecek tek çözüm, Türkiye’nin 
de içinde bulunduğu eşit, hakça ve adaletli bir 
paylaşımdan geçmektedir. Bizi dertsiz bırakma 
Allah’ım

Hazırlayan:
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“Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri 
affedip, affetmemekte serbestsiniz. Ne 
yaparsanız yapın, ama soykırımı un-

utmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır!”    
Aliya İzzetbegoviç

Bosna Savaşı sırasında 8 binden fazla Boşnak sivi-
lin Sırp askerler tarafından katledildiği Srebrenitsa 
Katliamı, üzerinden 24 yıl geçti. Uluslararası siyasal 
sistem 1990’lı yılların başlarında Sovyetler Birliği 
ve Yugoslavya’nın dağılmasından sonra tamamen 
değişmiştir. Bu iki hegemon gücün dağılmasından 
sonra bu bölgelerde büyük bir boşluk oluşmuş-
tur. Kafkaslar ve Balkanlar’da oluşan bu boşlukta 
uluslararası sisteme entegre olmaya çalışan küçük 
devletler tek tek bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. 
Sosyalist ideoloji ile uzun süre yönetilen bu dev-
letler, siyasi ve ekonomik alanda yaşanan krizler 
sonucunda “etnik milliyetçilik sorunu” ile yüz yüze 
kalmıştır. Bu sorun sosyokültürel, etnik ve diğer 
faktörler sonucunda özellikle Balkanlarda birçok 
çatışmaya neden olmuştur. Hırvatistan’ın 1991’de 
bağımsızlığını ilan etmesi ile Hırvat ve Yugoslav 
askerler arasında başlayan çatışmalar, Bosna 
Hersek’e de sıçradı. Yugoslavya’nın parçalanmasını 
kendi lehine kullanmak isteyen Bosna Hersekli 
Hırvat ve Sırplar da ülke topraklarını kendi araların-
da paylaşmak istedi. Hırvatlar 18 Kasım 1991’de 
Hersek-Bosna Hırvat Cumhuriyeti’ni, Sırplar ise 9 
Ocak 1992’de Sırp Cumhuriyeti’ni ilan etti. Durum 
böyle iken 15 Ekim 1991’de Bosna-Hersek Parla-
mentosunda Kasım 1990’daki seçimlerde çoğun-
luğu elde eden Müslüman Demokratik Hareket 
Partisi bağımsızlık kararı aldı. Bu bağımsızlık kararı 
29 Şubat ve 1 Mart 1992’de yapılan referandum ile 
Müslümanların ve Hırvatların büyük çoğunluğu ile 
kabul edildi. Bağımsızlık ilanının ardından Sırpların 
kontrolündeki Yugoslav ordusu ve istihbarat birim-
lerinin silahlandırdığı Bosnalı Sırplar, Müslüman 
Boşnaklara yönelik etnik temizlik başlattı. Merhum 
Boşnak lider Aliya İzetbegoviç’in başkomutan-
lığındaki Bosnalılar, kuzeyde ve doğuda Sırplara, 
güneyde ve batıda da Hırvatlara karşı ülkenin 
bütünlüğünü korumak için mücadele etti. O tarihe 
kadar Yugoslavya topraklarında yaşanan hiçbir 
bağımsızlık hareketine tepki göstermeyen Avrupalı 
devletler ve Sırplar söz sırası Boşnaklara geld-

iğinde adeta aslan kesilmişti. Müslüman Boşnaklar 
Alija İzzetbegoviç önderliğindeki hak arayışlarını 
tüm güçleri ile sürdürdüler. 1990 yılların başlarında 
etnik yapı olarak radikalleşen Sırplar, Bosna’da si-
lahlanmaya başlamıştı. Peki, Sırplar Bosna’yı neden 
bu kadar büyük bir arzuyla istiyorlardı?

Sırpların da Balkanlar’da hüküm sürmek için 
savundukları “Nacrtanije” yani “Büyük Sırbistan” 
ideolojileri vardır. Bu amaç uğruna çalışan Sırplar, 
Bosna topraklarını tıpkı Yahudilerin arz-ı mevud 
rüyası gibi vaat edilmiş toprak olarak kabul ek-
mekte ve bu topakların ise Bosnalı Müslümanlar 
tarafından işgal edildiğini iddia etmektedir. Sır-
plar Podrinje Projesi ile birlikte yüzyıllardır başka 
devletler egemenliğindeki varlığı son bulmasını, 
Büyük Sırbistan devletinin kurulmasını ve böl-
genin Müslümanlardan arındırılmasını hedeflen-
mişti. Bosna, Sırpların hem siyasi hem de coğrafi 
konumu üzerindeki emelleri sebebiyle büyük bir 
önem teşkil etmekteydi. Böylece Bosna Savaşı 
1992 yılında Sırplar tarafından başlatılmış oldu. 
“Bosna-Hersek’te yaşanan trajik olayların sonucu 
olarak, ülkenin yaklaşık % 35’ini oluşturan 1.336.518 
kişi ülke dışına kaçmıştır.

Bosna Hersek’te 1992-1995 yılları arasında yaşanan 
çatışma, Yugoslavya’nın dağılmasının yanı sıra 
birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Buraya 
uluslararası toplumun müdahalesi değişik ger-
ekçelerle gecikmiş ve II. Dünya Savaşından sonra 
Avrupa’nın gördüğü en büyük soykırımın yaşan-
masının önüne geçilememiştir.
 
 
Bosna savaşı süresince Sırp kuvvetler tarafından 
gerçekleşen toplu katliamlardan bir tanesi de Sre-
brenitsa katliamıdır. Srebrenitsa katliamı 2.Dünya 
Savaşından bu yana Avrupa’da gerçekleşmiş en 
büyük toplu insan kıyımı olması ve Avrupa’da-
ki hukuksal olarak ilk kez belgelenmiş soykırım 
olması açısından da önem taşır. Savaştan önce 
nüfusu 24 bin civarı olan kentin nüfusu diğer böl-
gelerden gelen mülteci göçleriyle 60 bin civarına 
gelmiştir. Artık Srebrenitsa açlık ve hastalıklar ile 
mücadele eden bir toplama kampına dönüşmüştü. 
Müslümanların elindeki silahlar BM Barış Gücü 
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tarafından koruma gerekçesiyle toplanmıştı.  6 
Temmuz 1995 yılında Bosna Sırp ordusu Başkomu-
tanı Ratko Mladiç savaş sırasında topraklarından 
kaçan binlerce Bosnalının sığındığı Srebrenitsa’yı 
işgal etmiş ve 4 gün süre ile Srebrenitsa’yı yoğun 
bir bombardıman altıda tutmuştu. Bu durumda 
BM’nin güvenli olan Srebrenitsa bölgesi Hollan-
da ordusu tarafından müdafaa edilmeliydi. Fakat 
beklenen müdahale gerçekleştirilmiyor, aksine 
Barış Gücü’nün kıdemli askerleri tarafından en-
gelleniyordu. Ve dünya 11 Temmuz 1995 sabahı-
na gözlerini açtığında Bosna halkı katledilmeye 
başlanmıştı. BM Srebrenitsa’yı güvenli bölge ilan 
etmiş olmasına rağmen 400 silahlı Hollanda barış 
gücü askerinin varlığı katliamı önlememiştir.

11 Temmuz sabahında Mladiç önderliğindeki Sırp 
ordusu Hollandalı birliklerin en ufak bir direnişi ile 
karşılaşmadan Srebrenitsa’yı resmen işgal etmişti. 
Srebrenitsa katliamının ilk gününde Sırp ordusu 
tarafından kayda alınmış videolar yaşanan dehşeti 
en yalın haliyle bizlere göstermekteydi. Özellikle 
Mladiç’in bu kayıtlar sırasında vermiş olduğu bir 
röportajda Sırpların Türklere ve Müslümanlara 
karşı ne denli bir nefret beslediğinin en büyük 
kanıtı olmuştur. Sırp ordusu Srebrenitsa ’ya gir-
dikleri ilk günde tüm camileri yıkmış ve sokak-
lara verilmiş Türkçe isim görüldüğünde tabelalar 
kurşunlanmıştı. Sırp komutan çekilmiş bir videoda; 
artık Türklerden intikam alma zamanı gelmiştir 
diyerek yıllarca içinde Müslümanlara karşı birik-
tirmiş oldukları kin ve nefreti dışa vurmuşlar.                                                                  
Ratko Mladiç komutasındaki Sırplar Srebrenitsa’ya 
olan saldırılarını sıklaştırdıklarında Müslüman-
ların toplanan silahlarını geri almak için yaptıkları 
başvuru, sorumlu Hollanda komutanı Thom Karre-
mans tarafından reddedildi. BM yalnızca iki F16’yı 
kent üzerinde bir uçuş yaptırmakla yetindi. Hol-
landalı askerler bir gece yarısı Bosna’daki BM Barış 
Gücü komutanı Hollandalı generalden aldıkları 

emir doğrultusunda kenti boşalttılar. Savaş sırasın-
da şehrin güvenliğinden sorumlu olan Hollandalı 
Komutan Thom Karremans kendisine sığınan 25 
bin mülteciyi ve şehri Sırplara teslim etti. Bir gün 
içerisinde 20.000’in üzerinde mülteci Srebrenit-
sa’dan zorla çıkarıldı. Kadın ve çocuklar kamyon-
lara bindirilerek toplama kamplarına gönderildi. 
Sırp ordusu 13 Temmuz 1995’te Kravica bölgesin-
den toplu katliamlarını sürdürdü; 12-77 yaş aralığın-
daki tüm Boşnak erkekler savaş zanlısı olarak 
tutuklandı. İşkence ve zulümlere maruz kalan 
Boşnak erkelerin sonu her seferinde ölüm olmuştu. 
11-17 Temmuz 1995 tarihleri arasında sayıları re-
smi olarak 8.000 olarak tespit edilse de Boşnak 
halkının kaybı 100.000’den fazla idi. Böylece tarih 
11 Temmuz 1995’ten itibaren gerçekleşen Sreb-
renitsa katliamı II. Dünya Savaşından sonraki en 
büyük etnik soykırım olarak kaydetmiş oldu. Sırp 
ordusunun Srebrenitsa’da yaptıkları insanlık dışı 
uygulamalar gün yüzüne çıkmasın diye kazdıkları 
mezarlarda yüzlerce insanın naşını gömüyor, 
yaptıkları zulmün üstünü örtmek ve ileride 
yaşanabilecek olası bir yargılama sürecinde ce-
setlerin kimlik tespiti yapılamaması; dolaylı yoldan 
da savaş suçu işlediklerinin kanıtlanamamasını 
hedeflemişlerdi.

 Srebrenitsa katliamı yaşanırken 1992’den beri 
suskunluğunu koruyan Avrupalı devletler en 
sonunda harekete geçmeye karar vermiştir. 
Savaşın son iki yılında artan Amerikan etkisi be-
lirleyici olur. İlk günden itibaren AT’nin ABD’ye 
karşı tavrı savaşın Avrupa’nın meselesi olduğu 
ve ABD’nin beri durması gerektiği şeklindedir. 
Buna rağmen savaşı bitiren Dayton’a gelinmiştir.                                                                                                                                     

  Bosna Hersek’teki savaş, ABD’deki Dayton 
Hava Üssü’nde 21 Kasım 1995’te Dayton Barış 
Anlaşması’nın imzalanmasıyla son buldu. Anlaş-
mayı Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya 
İzetbegoviç, dönemin Sırbistan Cumhurbaşkanı 
Slobodan Miloşeviç ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı 
Franjo Tudjman imzaladı.  Anlaşma, silahları sus-
turmayı başarsa da ülkeye dünyanın en karmaşık 
siyasi yapılarından birini getirdi. Birbiriyle savaşan 
Sırp, Boşnak ve Hırvatlar “kurucu halklar” olarak 
belirlendi. Anlaşmaya göre “yeni” ülke, Bosna 
Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriye-
ti (RS) entiteleri ile özel bir statüye sahip Brcko 
Bölgesi’nden oluşuyordu. FBIH entitesi de kendi 
içinde 10 kantona bölündü.   Her kantonun, entit-
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enin ve devletin ayrı birer hükümeti olduğu göz 
önüne alındığında Bosna Hersek’te 13 hükümet 
başkanının olduğunu söylemek dahi siyasi yapının 
karmaşıklığını gözler önüne sermekte.

Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet 
Divanı, 2007’deki kararında, ICTY’den gelen 
kanıtlar doğrultusunda, Srebrenitsa  ve civarında 
yaşananları “soykırım” olarak nitelendirdi. Sırp 
komutan Ratko Mladiç, ICTY’de geçen kasım 
ayında sonuca bağlanan davada, aralarında Sre-
brenitsa soykırımının da bulunduğu birçok suçtan 
müebbet hapse mahkûm edildi. Buna rağmen, 
garabete bakın ki Uluslararası Adalet Divanı 2007 
yılında aldığı karar ile Srebrenitsa’da bir soykırım 
gerçekleştirildiğini ama bundan Sırbistan dev-
letinin sorumlu olmadığına karar verdi. Hâlbuki 
Bosna-Hersek’in bütün şehirlerini Müslümanlardan 
arındırmak amacıyla gerçekleştirilen soykırımı 
planlayan ve uygulayan, Yugoslavya coğrafyasın-
da büyük Sırbistan’ı yaratmak isteyen Miloşeviç 
rejimi idi. Kararın her şeyden önce siyasi old-
uğu ve Rusya’dan koparılarak Avrupa’ya ente-
gre edilmek istenen Sırbistan’ı temize çıkarmak 
amacıyla alındığı açıktır. Böylece Boşnakların 
Sırbistan’dan tazminat talep etmelerinin önü 
kesildi ve Bosna-Hersek’te işlenen suçlar Bos-
na-Hersek’te yaşayan Sırpların üzerine yıkılmış 
oldu. Bosna-Hersek’te yaşayan Sırplar da bu suçun 
bedelini bugüne kadar ödemediler aksine Dayton 
Antlaşması’yla etnik temizlik ve soykırım ile işgal 
ettikleri Bosna-Hersek topraklarında Sırp Cum-
huriyeti kurmalarına izin verilerek ödüllendirildiler. 
Boşnaklar ise nüfusun %50’sini oluşturmalarına 
rağmen Hırvatlarla bir federasyon kurmaya zorla-
narak adeta cezalandırıldılar.

Çok değil, bundan sadece 24 yıl önce Bosnalı 
Müslümanlar Sırp ordusunun zalimliği neticesinde 
katledildi. Kendilerini yeni Haçlı Seferlerinin 
neferleri sanan Sırplar, yıllardır birlikte yaşadıkları 
Müslüman komşularını tamamen yok etmek için 
merhametsizce saldırdılar ve tüm dünyanın gözü 
önünde kısmen de amaçlarına ulaştılar. Bosna’da 
yaşanan katliamlar ve zulümler birçok İslam 
coğrafyasında benzer şekilde yaşandı. Dikkat 
edilmesi gerekilen nokta şudur ki 1995 yılında 
yaşanılan bu olayları, bugün de başta Filistin, 
Arakan, Doğu Türkistan ve Suriye olmak üzere 
hemen hemen bütün Müslüman ülkeler yaşamak-
tadır. Bosna Savaşında vatanlarını korumak için 

mücadele eden Bosnalı Müslüman kardeşlerimiz 
mücadelelerinde hiçbir zaman yalnız kalmadılar. 
Unutmamak gerekir ki 1992’de Sırp maşasıyla 
başlayan Bosna’daki Haçlı katliamına karşı, İslam 
âleminde ilk önce Erbakan’ın Türkiye’si harekete 
geçti. İslam Âleminin Mücahit Lideri, Bosna için 
Türkiye’nin ilk insani yardım vakfı olan İHH’yı 
kurarak bölgeye gönderdi. Bosnalı Müslümanların 
ihtiyaçlarını gidermek için de Avrupa Milli Görüş 
teşkilatları, Milli Gençlik Vakfı gibi kurumlarını 
seferber etti. Bosna ordusunun savunma ihtiyacını 
karşılamak için Saraybosna’daki yağ fabrikasını 
roket ve silah atölyeleri olarak dönüştürmeyi 
başardı. Bu yardımlara vefa amacıyla Bosna or-
dusu tarafından Saraybosna kuşatmasını yarmayı 
başaran özel birliğe ‘’MGV’’ adı verildi. Birçok 
Boşnak komutan ise yapılan yardımlar nedeniyle 
silahlarının üzerine ‘’MGV’’ ismini kazımıştı. Avru-
pa’daki Milli Görüş teşkilatları, Bosna’dan göç 
etmek zorunda kalan mültecilere evlerini açarak, 
gözleri önündeki drama tepkisiz kalan dünyaya 
inat, örnek bir İslam kardeşliği tablosu sundu. 
Aliya’nın Partisi SDA’ya (Demokratik Eylem Partisi) 
siyasi teşkilatlanma, seçim çalışmaları konusunda 
Erbakan Hoca’nın ekipleri eliyle eğitimler verip 
yönlendirdiğine bütün Bosna yönetimi şahittir. 
Zaten, SDA yöneticileri de ülkesinde seçimleri bu 
çabaların da desteğiyle kazandığını açıklamışlardı. 
 
 
Sonuç olarak Srebrenitsa katliamı Aliya Izzet-
begoviç’in de dediği gibi unutulmamalıdır. Zira 
geçmişini unutan ve ders almayan milletler 
tarihin tekerrür etmesiyle yüzleşme ihtimaline 
sahiptir.

-KAYNAKÇA-
**file:///C:/Users/win8/Downloads/Balkanlardan_Yuk-
selen_Agit_Srebrenitsa_K.pdf        **http://www.hur-
riyet.com.tr/dunya/bagimsiz-bosna-hersek-27-yasin-
da-41132749        **https://dergipark.org.tr/download/
article-file/422209       **http://www.necmettinerbakan.
net/haberler/erbakan-dan-aliya-nin-bosnasi-icin-si-
lah-fabrikasi.html                  

Hazırlayan:
Alican ULAJ
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Rum lider Anastasiadis: Cumhurbaşkanı 
Akıncı ile görüşmeye hazırız.

Kıbrıs Devlet Başkanı Nikos Anastasiadis, 
BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spe-

har’la görüştü. 

Görüşmede Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos 
Hristodulidis, Hükümet Sözcüsü Prodromos 

Prodromu ve Rum Başkanlığı Diplomatik 
Büro Şefi Kiriakos Kuros da hazır bulundu. 
Anastasiadis ile Spehar’ın bugünkü görüş-
mede, Türkiye’nin Kıbrıs çevresindeki faali-
yetlerini, BM Genel Sekreteri Antonio Gu-
terres’in BM Güvenlik Konseyi’ne sunacağı 

BM Barış Gücü (UNFICYP) raporunu ve cep 
telefonlarıyla ilgili güven oluşturan önlemleri 

ele aldıkları öğrenildi.  

Anastasiadis-Spehar görüşmesinin ak-
abinde açıklamalarda bulunan Prodromu, 

Anastasiadis’in Türkiye’nin bölgedeki faali-
yetlerini gündeme getirdiğini ve Spehar’a, 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile en kısa 
zamanda görüşmeye hazır olduğunu ilet-

tiğini söyledi.

AB, Kıbrıs’taki faaliyetlerinden dolayı Türki-
ye’ye yönelik yaptırımları onayladı

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kay-
naklarına ilişkin faaliyetlerinin yasa dışı olduğu 

savunulan bildirgede, AB’nin bu duruma yönelik 
çeşitli kararlar aldığı belirtildi. Bildirgede, AB’nin 

Türkiye’ye sağladığı katılım öncesi fonlarda 
kesinti yapılmasına, Avrupa Yatırım Bankası’nın 
Türkiye’deki kredi faaliyetlerinin gözden geçir-
ilmesine, Türkiye ile AB arasında devam eden 

havacılık anlaşması müzakerelerinin askıya alın-
masına ve Ortaklık Konseyi ile üst düzey diyalog 
toplantılarına bir süreliğine ara verilmesine karar 

verildiği kaydedildi.

Bildirgede, Türkiye’nin hidrokarbon arama 
çalışmalarını sürdürmesi halinde AB’nin hedef 

odaklı tedbir seçenekleri üzerinde de çalışacağı-
na işaret edildi.

HABER

Almanya’da 3 camiye bomba ihbarı.
İkisi Türklere, biri de Araplara ait olan camilere gelen tehdit yazısında, “Bombayı bulmak ve 
etkisiz hale getirmek için yaklaşık 240 dakikanız var. Biz elimizden geldiği kadar çok sayıda 
Müslümanı yok edeceğiz.” ifadesi yer aldı.
Münih’te İki Cami Boşaltıldı
Münih yakınlarındaki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Passing Hacı Bayram Cam-
isi’ne yerel saatle 12.03’te aşırı sağcı bir örgütten gelen elektronik postada, camiye yerleştirilen 
plastik patlayıcının  16.00’da patlatılacağı belirtildi.
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S-400 teslimatında 2. gün: 
Rus uçağı Mürted’e indi

ürkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının 
karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 uzun 
menzilli bölge, hava ve füze savunma sistemine 

ilişkin ikinci partideki ilk uçak, Ankara Mürted 
Askeri Havaalanı’na indi. Milli Savunma Bakan-
lığı’ndan yapılanan açıklamada şu ifadelere yer 

verildi: S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze 
Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam 
etmektedir. Bu kapsamda dördüncü uçak Mürted 

Hava Meydanı’na indi.

Kuveyt’te İhvan mensuplarına operasyon
Kuveyt İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı 

açıklamada, İhvan mensubu kişilerden oluşan 
bir “terör hücresine” operasyon düzenlendiği 
belirtildi. Açıklamada, Mısır’da haklarında 15 
yıla varan hapis cezaları bulunan bu kişilerin 
Mısır makamlarından kaçarak Kuveyt’e geld-

iği ifade edilirken, sayılarına ilişkin ise bilgi 
verilmedi. Temmuz 2013’teki askeri darbenin 
ardından Mısır yönetimi İhvan’ı “terör örgütü” 

ilan etmişti. Teşkilatın çok sayıda üyesi ve 
üst düzey yöneticileri “yasa dışı örgüte üye 
olmak” gibi çeşitli suçlamalarla yargılanıyor.

                                 Boris Johnson’ı bu kez dedesi bile kurtaramayabilir: İslam, 
                   Müslüman ülkeleri Batı’nın yüzyıllarca gerisine attı

Guardian tarafından ortaya çıkarılan makale, Johnson’ın 2006 tarihli ‘The Dream of Rome’ 
(Roma Rüyası) adını taşıyan Roma İmparatorluğu hakkındaki kitabının bir yıl sonra yapılan 

baskısında yer verilen ek bölümünde bulunuyor. ‘İslam’ın bazı ülkelerde gelişimi engelleyen bir 
yönünün olduğunu belirten Johnson, bunun sonucu olarak da ‘Müslüman kindarlığı’ dediği fak-

törün hemen hemen her çatışmanın altında yatan sebep olduğunu savunuyor.
‘Ölümcül Dini Muhafazakârlık’

‘Ve Sonra Müslümanlar Geldi’ başlığını taşıyan makalede Johnson, Müslüman ülkelerde burju-
va sınıfının yükselmesini, liberal kapitalizmin olmamasını ve demokrasinin yaygınlaşmamasını 

İslamla açıklıyor.

ABD Senatosu’ndan Trump’a “Türkiye’ye yaptırım uygula” çağrısı.
ABD Senatosu’nun iki etkili komisyonunun liderleri, Türkiye’ye Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini 

teslim almaya başlamasından dolayı sert tepki gösterdi. Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu ile Dış İlişkiler 
Komisyonu’nun başkan ve kıdemli üyelerinden oluşan 4 senatör ortak açıklama yaptı.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Jim Inhofe ve 
Kıdemli Demokrat üye Jack Reed ile Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Jim Risch ve Kıdem-

li Demokrat üye Bob Menendez’in imzası bulunan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400’leri 
Rusya’dan kabul ederek, Türkiye’nin güvenliği, ekonomik refahı ve NATO ittifakının bütünlüğü pahasına 

Putin’le tehlikeli bir ortaklığı seçti” ifadeleri kullanıldı .

Demokrat Senatörden Acil Yaptırım Çağrısı
Demokrat Parti Maryland Senatörü Chris Van Hollen da Twitter’da yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bir 

müttefikin yapmayacağı çok kötü bir tercih yaptığını belirtmişti. Van Hollen, Ankara bu adımından vazgeç-
mediği takdirde F-35 uçaklarını teslim almayacağını ve S-400’lerin devreye girmesiyle ilgili olarak atılacak 

her türlü adıma Amerikan yasaları uyarınca acil yaptırımlarla yanıt verileceğini belirtti.
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İngiltere’nin, İran ile gerilim yaşadığı Hürmüz 
Körfezi’ne yeni bir savaş gemisi göndereceği 

iddia edildi.
İngiliz Sky News televizyonunun haberine 
göre, İngiltere Hürmüz Körfezi’nde görev 

yapan HMS Montrose savaş gemisine yardımcı 
olmak üzere HMS Duncan destroyerini de 

bölgeye gönderecek. Haerde, Karadeniz’de 
katıldığı NATO tatbikatlarındaki görevini tama-
mlayan destroyerin buradan bölgeye hareket 

edeceği ileri sürüldü.
İngiltere’nin bölgede halen bir savaş, 4 mayın 
temizleme ile bir destek gemisinin bulunduğu 

belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Mecli-
si, Rusya’nın devlet borcuna yeni yaptırımları 
öngören 2020 savunma bütçesi projesinde 

değişiklik yapılmasını onayladı.
İlgili düzenleme, demokrat parlamento üyeleri 
Maxin Waters ve Bradley Sherman tarafından 
sunuldu. Düzenleme ile ilgili senatör Sherman, 

“Bu değişiklik, hiçbir ABD vatandaşının Rusya’nın 
devlet borcu ile ek anlaşmalar yapamayacağı 

şekilde Rus devletine karşı ciddi yaptırımlar sağla-
maktadır” dedi.

Temsilciler Meclisi üyesi Washington’un ise , 
“Rusya’yı önceki seçimlerde yaptıklarından dolayı 

cezalandırmak ve onu engellemek için ciddi bir 
mekanizmaya” ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu 
değişikliğin bunu başarabileceğini açıkladı.

Nasrallah: ABD, Hizbullah ile iletişim kanalları 
açmaya çalışıyor

Nasrallah, Lübnan’daki yerel bir televizyondan 
canlı yayınlanan konuşmasında, Hizbullah’ın 

caydırıcılığının İsrail’in Lübnan’a yeni bir savaş 
başlatmasına engel olduğunu savundu. İsrail’in 

Lübnan’ın deniz ve hava sahalarına yönelik 
tekrarlanan ihlallerini de hatırlatan Nasrallah, 

devlet bu konuda herhangi bir adım atmadığın-
dan kendilerinin konuyu gözden geçirebilece-

klerine işaret etti.

Sudan’da darbe girişimi engellendi
Sudan’da 10 Nisan’da darbe yaparak Devlet 
Başkanı Ömer el Beşir’i görevden alan cunta 
yönetimine karşı darbe girişiminde bulunul-

du. Ülkede yönetimi elinde bulunduran Askeri 
Geçiş Konseyi, darbe girişiminin engellen-
diğini duyurarak, 12 subay ve 4 askerin tu-
tuklandığını açıkladı. Askeri Geçiş Konsey 
üyesi General Cemal Ömer, Sudan devlet 

televizyonunda yayınlanan açıklamasında, 
“Darbe yapmaya çalışan, ordudan, milli istih-
barat teşkilatından ve güvenlik birimlerinden 

bir grup subay ve asker görevden alındı. 
Muntazam kuvvetlerimiz kalkışmayı önlemeyi 
başardı” dedi. Ancak General Ömer, girişimin 

ne zaman gerçekleştiği konusunda 
bilgi vermedi.

ABD’nin Tayvan’a silah satışı kararına Çin’den 
tepki: Ateşle oynamayın, 

bumerang etkisi olur
ABD yönetimi, Tayvan’a 2.2 milyar dolarlık 

silah satışını onayladı. Pentagona bağlı ABD 
Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, ABD Dışişleri 

Bakanlığının söz konusu muhtemel silah 
satışlarına onay verdiği konusunda Kongreyi 
bilgilendirdi. Karara tepki gösteren Çin yöne-
timi ise, söz konusu satışlara ilişkin yaptırım 

sinyali verdi.
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Yunanistan: Türkiye, Kıbrıs karasularındaki 
yasadışı sondaja son vermeli

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasın-
da, “Bu yasadışı eylem uluslararası hukuka 

ve deniz hukukuna meydan okurcasına aykırı 
ve uluslararası toplum onu kınadı. Bu, Doğu 
Akdeniz bölgesinin istikrarını ve güvenliğini 
bozan gerilimin devamıdır” ifadelerine yer 

verildi.

Türkiye’nin AB üyesi bağımsız ülkelere yöne-
lik davranışı ‘kışkırtıcı’ olarak nitelendiren 

Yunanistan, bu davranışın, Avrupa Birliği Kon-
seyi’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararının 

yerindeliğini teyit ettiğini savundu. Kıbrıs 
Cumhuriyeti ile tam dayanışma içinde olduk-
larını kaydeden Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 

“Türkiye’yi derhal yasadışı faaliyetine son 
vermeye ve Kıbrıs’ın egemenliğine ve ege-
men haklarına saygı duymaya çağırıyoruz” 

diye açıkladı.

Afrikalı liderler olağanüstü toplandı: Gündem, Afrika Kıtasal Serbest 
Ticaret Bölgesi Anlaşması

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Niamey’de yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan 
zirveye katılan liderler, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) anlaşması başta olmak 

üzere ortak paraya geçiş, güvenlik ve terör meseleleri dahil ortak birçok meseleyi görüştü.
Zirvenin ev sahibi Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, toplantıda yaptığı konuşmada, 

AfCFTA’nın hayata geçmesiyle kıta ülkelerine büyük avantaj sağlayacağını belirtti.
‘Kıtadaki Şirketler İçin Büyük Ticari Fırsatlar’

Cumhurbaşkanı Issoufou, “Afrika içi ticarette tarifeler kademeli olarak kaldırıldığı takdirde 
AfCFTA sayesinde kıtadaki şirketler büyük ticari fırsatlar yakalayacaktır.” değerlendirme-

sinde bulundu. Söz konusu anlaşmanın asıl olumlu etkisinin halihazırda devam eden protokol 
süreci bittiğinde tam olarak hissedileceğini belirten Issoufou, yatırımların adil rekabet içinde 

gerçekleşeceğini ifade etti.

AB, Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımları 
sürdürecek

B Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, 
Kuzey Kore’de kişilere ve kurumlara yönelik 

seyahat yasağı ve mal varlığı dondurulmasın-
dan oluşan yaptırımların gözden geçirilerek 

sürdürülmesi yönünde karar alındığı bildirildi. 

AB, halihazırda Kuzey Kore’nin nükleer faali-
yetlerine katkı sağladığı iddia edilen 57 kişi ve 

9 şirkete yaptırım uyguluyor. Diğer yandan, 
AB’nin Kuzey Kore’ye yönelik ilave yaptırım 

listesinde, mal varlıkları dondurulmuş ve/veya 
vize yasağı getirilmiş 75 kurum ile 80 kişi 

bulunuyor.

ABD Temsilciler Meclisinden İran’a askeri müdahale düzenlemesi.
ABD Temsilciler Meclisi bugün Trump’ın İran’a yönelik herhangi bir askeri 

müdahale adımından önce Kongre’nin onayını almasını öngören ve Kongre’de 
her iki partinin de desteğini alan yasal düzenlemeyi oyladı.

Düzenleme, 170’e karşı 251 oyla kabul edildi.
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