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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı
İspanya, Avrupa’nın güneybatı ucunda yer alır ve komşu ülke Portekiz’le 
paylaştığı İber Yarımadası’nın %85’ini oluşturur. Portekiz’le birlikte Fransa, 
Andorra ve Birleşik Krallık kontrolündeki Cebelitarık ile kara sınırı bulunan 
ülke, sınırları içerisinde Atlantik Okyanusu’nda bulunan Kanarya Adaları 
ve Akdeniz’de bulunan Balear Adaları’nı da bulundurmaktadır. Cebelitarık 
Boğazı’nın Afrika tarafında bulunan Ceuta ve Melilla şehirleri ise uzun 
zamandır İspanya ve Fas arasında sınır anlaşmazlıklarına konu olmuştur ve 
halihazırda İspanya’ya bağlıdır.

2 https://www.statista.com/statistics/992648/distribution-of-the-population-by-
religious-beliefs-spain/ 

3 https://www.statista.com/statistics/445489/population-of-spain-by-nationality/
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Resmî Adı İspanya Krallığı

Başkenti Madrid

Dili

Resmî dili dünyada İspanyolca olarak bilinen 
Kastilya İspanyolcasıdır. Ülkenin farklı bölgelerinde 
konuşulan Katalanca gibi diğer İspanyolca lehçeleri 
de anayasada resmî dil statüsündedir.

Dini
Resmî dini yoktur. Nüfusun %58,6’sı Katolik
Hristiyan, %2,4’ü diğer dinlere mensup,
%11,5’i agnostik ve %27,5’i inançsızdır.2

Nüfus 47.326.687

Meryem SEZGİN1

ÜLKE RAPORU

Nüfusun Etnik Dağılımı
Nüfusun yaklaşık %89’u İspanyol iken %11’i 
farklı ırklara mensuptur.3

Yüzölçümü 499.603 km2

Para Birimi Euro

Yönetim Şekli Çift kamaralı parlamenter anayasal monarşi

Hükûmet Kral: VI. Felipe - Başbakan: Pedro Sánchez
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2021 itibarıyla 47,3 milyonluk bir nüfusa sahip olan İspanya’nın nüfus artış 
hızı %-0,1’dir. Doğurganlık oranının 1,2 olduğu İspanya’da ortalama yaşam 
süresi kadınlarda 85, erkeklerde 80 ve nüfusun genelinde ise 82 yıldır. Nüfus 
yoğunluğunun km2 başına 95 kişi olduğu ülkede nüfusun %81’i şehirlerde 
%19’u köylerde yaşamaktadır. Ülkenin en büyük şehirleri Madrid (3,2 milyon), 
Barcelona (1,2 milyon) ve Valencia’dır (800 bin).4

Siyasi Yapısı
İspanya’nın resmî adı İspanya Krallığı’dır ve anayasal monarşi ile yönetilir. 
Kral devletin başı ve başkumandan kabul edilir fakat genel olarak törensel bir 
role sahiptir. Hükûmeti başbakan yönetir ve başbakan parlamento tarafından 
seçilir. Bakanlar kurulu ise başbakanın tavsiyesi üzerine kral tarafından atanır. 
İspanya başbakanı parlamentoyu fesih yetkisine sahip değildir fakat krala 
parlamentoyu fesih önerisi verebilir.

İspanya’ya bağlı bulunan özerk bölgeler 4 yılda bir gerçekleşen seçimlerde 
kendi parlamento ve başkanlarını seçerler. İspanya’nın şu anki kralı 2014’te 
tahta çıkan VI. Felipe’dir ve başbakanı 2018’den beri görevde bulunan Pedro 
Sánchez’dir. Bir sonraki parlamento seçimleri Kasım 2023’te yapılacaktır.

İspanya Parlamentosu çift kamaralıdır ve Las Cortes Generales adını 
alır. Parlamento 257 sandalyeli Senato ve 350 sandalyeli Temsilciler 
Kongresi’nden oluşur. 4 yıl görev yapan Senato üyelerinin 208’i çok üyeli 
seçim bölgelerinden seçilirken kalan 49’u yerel meclisler tarafından atanır. 
Temsilciler Kongresi halihazırda 350 sandalyelidir fakat en az 300, en fazla 
400 olmak üzere değişen sayılarda üye bulundurabilir. Temsilciler Kongresi 
üyeleri kapalı liste nispi temsil sistemi ile 4 yıllığına seçilir.5-6

İspanya Anayasası İspanya’da yaşayan millet ve bölgelerin özerklik haklarını 
koruma altına almıştır. İspanya’yı oluşturan 17 bölgeden her biri kendi özerklik 
yasasını bulundurur ve kendi yasama ve yürütme organlarına sahiptir. 
Özerk yönetimler milli bayrağın yanında kendi yerel bayraklarına sahip 
olabilmekte ve İspanya’nın resmî dili olan Kastilya İspanyolcasının yanında 

kendi yerel dillerine resmî dil statüsü verebilmektedir. Katalonya, Galiçya 
ve Bask Ülkesi bölgeleri halihazırda geçerli olan 1978 anlaşmasından önce 
de özerklik statüsünü haiz bulunduklarından dolayı “tarihsel özyönetimler” 
olarak adlandırılırlar fakat bu unvanı başka bölgeler de sonradan almışlardır. 
17 bölgenin tamamı aynı yetkilere sahip değildir. Her bölge farklı yetkilere ve 
statüye sahiptir. Ülkenin toprak bütünlüğünün korunması için bölgelerin kendi 
aralarında federasyonu oluşturmaları anayasaca yasaklanmıştır.7

Ekonomik Yapısı

Kaynak: Dünya Bankası 2021

4 https://worldpopulationreview.com/countries/cities/spain 
5 https://www.electionguide.org/countries/id/200/ 
6 https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/spain/political-
context 

7 https://www.mfa.gov.tr/ispanya-siyasi-gorunumu.tr.mfa 
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GSYİH 1,43 trilyon dolar

Kişi Başı GSYİH 30.115 dolar

GSYİH Büyüme Hızı %5,1

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı %5,2

Milli Gelir (Atlas Metodu) 1,41 trilyon dolar

Milli Gelir Büyüme Hızı -%10,5 (2020)

Kişi Başı Milli Gelir 29.740 dolar

Kişi Başı Milli Gelir Büyüme Hızı -%10,4 (2020)

Enflasyon %3,1

Resmî Döviz Kuru 0,85 Euro ~ 1 ABD Doları

İşsizlik Oranı %14,8

Genç İşsizlik Oranı %34,8

İşgücü 23.307.468
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IMF verilerine göre 2022 itibarı ile İspanya dünyanın en büyük 15. ekonomisidir. 
2008-2009 yılında yaşanan küresel ekonomik krizle beraber 2008 ikinci 
yarısında resesyona giren İspanya ekonomisi 2013’ün son çeyreğine kadar 
resesyondan çıkamamıştır. 2011-2013 döneminde hükûmet tarafından alınan 
bütçe açığının azaltılması, işgücü yasası, kamu hizmetleri ve finansal sektör 
reformuna yönelik önlemler sonrasında İspanya ekonomisi toparlanmış, 
diğer Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha rekabetçi hale gelmiştir.8

İspanya son yıllarda dengeli bir ekonomik gelişmenin içerisinde iken 2019’da 
ortaya çıkan COVID-19 salgını tüm göstergeleri tersine çevirmiş ve 2020’de 
GSYİH’si neredeyse %11 oranında daralan İspanya, AB ülkeleri arasında en çok 
zarar gören ekonomi olmuştur. Pandemiyle mücadele kapsamında izlenen 
kısıtlama önlemleri 2021’in ilk yarısında ekonomiyi geriye çektiyse de özellikle 
turizm sektörü sayesinde yıl sonuna varıldığında İspanya ekonomisi %5’ten 
fazla büyüme sağlamıştır. Tekrar toparlanan İspanya ekonomisinin 2023 
yılıyla birlikte pandemi öncesi seviyesine dönmesi beklenmektedir.9

İspanya, büyük ekonomiler arasında en borçlu ülkelerden biridir. COVİD-19 
pandemisi öncesinde, 2019’da GSYİH’e oranı %95,5 olan toplam borç 
pandeminin getirdiği etkilerle beraber 2020’de %117,1’e kadar yükselmiştir.10 

Borcun olduğu kadar bütçe açığının da artmasına sebep olan pandeminin 
bitmesiyle beraber; İspanya Ekonomi Bakanlığına göre 2025’e kadar toplam 
borcun GSYİH’in %110’unun altına, bütçe açığının da 2021’deki %6,9’dan %3’e 
kadar düşmesi beklenmektedir.11

İspanya ekonomisi diğer gelişmiş ülkeler gibi hizmet sektörüne dayalıdır. 
Dünya Bankası’na göre GSYİH içerisinde tarım sektörünün payı %3, sanayi 
sektörünün payı %20 ve hizmet sektörünün payı ise %68’dir. Ekonomiye 
katkı sağlayan alanlar arasında turizmin özel bir konumu vardır. İspanya, 
dünyada turizmden en çok gelir elde eden ülkeler arasında yer almaktadır. 
İspanya ekonomisinin turizmi oldukça kötü etkileyen COVID-19 sebebiyle bu 
kadar ağır zarara uğraması da turizmin ülke ekonomisindeki ağırlığına dikkat 
çekmektedir. IMF 2020 verilerine göre turizmin GSYİH’ye katkısı %5,5 iken 
işgücünün %11,8’i bu sektörde çalışmaktadır.12

Dış Ticaret

Kaynak: ITC Trademap

İspanya’nın ana ihracat kalemleri demiryolu harici araçlar, makineler, mineral 
yakıtlar ve yağlar, eczacılık ürünleri ve elektrikli makinelerdir. Ana ihracat 
ortakları ise Fransa, Almanya, İtalya, Portekiz ve Birleşik Krallık’tır.

Kaynak: ITC Trademap

İspanya’nın ana ithalat kalemleri mineral yakıtlar ve yağlar, demiryolu harici 
araçlar, makineler ve eczacılık ürünleridir. Ana ithalat ortakları ise Almanya, 
Çin, Fransa, İtalya ve ABD’dir.

Kaynak: ITC Trademap

8 T.C. Ticaret Bakanlığı, İspanya Ülke Profili, 2022.
9  https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/spain/economical-

context 
10 https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/spains-debt-reaches-

highest-level-in-more-than-a-century/ 
11 https://www.nasdaq.com/articles/spain-sees-budget-gap-below-3-of-gdp-

debt-below-110-by-2025 
12 T.C. Ticaret Bakanlığı, İspanya Ülke Profili, 2022.
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  DIŞ TİCARET VERİLERİ (bin $)

2019 2020 2021

İHRACAT 337.215.114 312.080.513 391.558.519

İTHALAT 375.485.170 329.738.801 426.059.817

HACİM 712.700.284 641.819.314 817.618.336

DENGE -38.270.056 -17.658.288 -34.501.298

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $)

Ürün 2020 2021

Toplam 312.080.513 391.558.519

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

48.343.367 54.144.088

Makineler, mekanik teçhizat,
nükleer reaktörler vb. ve parçaları

21.713.589 25.131.521

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
ürünleri

12.432.661 23.137.931

Eczacılık ürünleri 13.756.762 20.196.767

Elektrikli makineler ve parçaları, ses 
kayıt cihazları ve televizyon

17.069.695 19.768.888

EN ÇOK İTHAL EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $)

Ürün 2019 2020

Toplam 329.738.801 426.059.817

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
ürünleri

30.886.391 55.088.312

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

34.394.619 38.341.887

Makineler, mekanik teçhizat,
nükleer reaktörler vb. ve parçaları

31.308.159 36.661.253

Elektrikli makineler ve parçaları, ses 
kayıt cihazları ve televizyon

29.018.105 34.827.788

Eczacılık ürünleri 16.931.502 24.675.680
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Türkiye-İspanya İlişkileri 
Osmanlı Devleti dönemine kadar uzanan Türk-İspanyol ilişkileri tarihi açıdan 
olumlu bir zemine dayanmaktadır. Ülkeler arasında ciddi bir gerilime sebep 
olacak herhangi bir sorun bulunmadığı gibi İspanya’nın Fransa ve Avusturya 
gibi ülkelerin aksine Türkiye’nin AB üyeliğine destek vermesi, Türkiye açısından 
ilişkilerin daha da iyileştirilmesi için önem taşımaktadır. İki ülke 2005 yılında 
BM destekli Medeniyetler İttifakı projesine öncülük etmişlerdir. Bunun 
yanında COVID-19 salgınının ilk döneminde salgından oldukça kötü etkilenen 
İspanya’ya Türkiye tarafından gönderilen tıbbi yardım gerek devletler gerekse 
de toplumlar arasında ilişkilerin iyileşmesine zemin hazırlamıştır. Ne var ki 
ikili ticaret gerektiği kadar gelişmiş olmayıp dış ticaret hacmi 12 milyar dolar 
civarındadır. Ülkeler arasında en çok ticareti yapılan emtia arasında motorlu 
kara taşıtları, tekstil ürünleri ve makinalar yer almaktadır.13

Ülke Tarihi
İspanya tarihi milattan önce 1000’li yıllara kadar uzanmaktadır ve İslam 
medeniyeti dahil birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. 8. yüzyılda 
Müslümanların bölgeyi fethedip bugün İspanya’nın 17 bölgesinden birine ad 
olan Endülüs Emevî Devleti’ni kurmalarıyla İspanya bir İslam toprağı haline 
gelmiştir. Bilim ve sanata katkıları bugün dahi hissedilen Endülüs Devleti büyük 
bir medeniyet inşa etmiş, sonrasında bölgeyi tekrar ele geçirmeye çalışan 
Hristiyan krallıkların “Reconquista” (yeniden fetih) politikası sonucunda 1492 
yılında Gırnata’nın düşmesiyle yıkılmıştır.14

Endülüs’ün yerini alan ve 16 ve 17. yüzyıllarda altın yıllarını yaşayan İspanyol 
İmparatorluğu, 18. yüzyılla beraber gücünü kaybetmeye başlamış, 19. yüzyılda 
ise Napolyon tarafından işgal edilmiştir. 1931’de I. Dünya Savaşı’nda tarafsız 
kalan İspanya’da cumhuriyet ilan edilmiştir. Cumhuriyetin ilanıyla beraber 
kanlı bir iç savaşa sürüklenen ülke, savaştan sonra 1939 yılında General 
Franscisco Franco’nun diktatörlüğü dönemine girmiştir. II. Dünya Savaşı’nda 
da tarafsız kalan ülkede diktatörlük rejimi Franco’nun 1975 yılında ölmesiyle 
sona ermiş, şu anki kral VI. Felipe’nin babası Kral Juan Carlos tahta geçmiş ve 
İspanya’da demokrasi dönemi başlamıştır.15

Ülkede İslamiyet
Eski bir İslam toprağı olan İspanya, başta Elhamra Sarayı olmak üzere 
Endülüs Emevi Devleti’nin getirdiği İslam medeniyetinin mirasına ev sahipliği 
yapmaktadır. Her ne kadar Reconquista hareketiyle İslam medeniyetinin izleri 
silinmeye çalışıldıysa ve başarılı da olunduysa da özellikle mimaride ve pek 
çok Arapça kelime barındıran İspanyolcada İslam izleri hâlâ mevcuttur. 

İspanya nüfusunun yaklaşık %4’ü, neredeyse 2 milyonu Müslümandır ve 
bunlardan 800.000 kadarı İspanyol vatandaşıdır. Tüm Avrupa’da olduğu 
gibi İspanya’da da İslamofobi problemi vardır. Özellikle muhafazakârlar 
ve sağ kesim Müslüman karşıtı eylemlerde bulunmaktadır. Muhafazakar 
Vox Partisi’nin daha 2013’te kurulmuş olmasına ve Müslümanların ülkeden 
çıkarılması talebi gibi açıkça Müslüman karşıtı propaganda yapmasına 
rağmen güçlü siyasi partiler arasında olması konuya dair endişeleri 
artırmaktadır.16-17

COVID-19
İspanya’da ilk COVID-19 vakası Ocak 2020 sonlarında Kanarya Adaları’nda 
tespit edilmiştir. Mart ayına gelindiğinde ülke COVID-19’un merkez üssü 
ülkelerden biri haline gelmiştir. İspanya sağlık sistemini sarsan ilk dalga, 
İspanyol hükûmetinin acil durum ilan etmesi ve sıkı tedbirler uygulamasıyla 
sonlanmıştır.18 Salgından en ağır etkilenen ülkelerden biri olan İspanya, diğer 
ülkelerin COVID-19 tedbirlerini gevşetmesine hatta kaldırmasına rağmen 
yasakları sürdürmüştür. Salgın başlangıcından 2,5 yıl sonra, Nisan 2022’de, 
12 yaşından büyük olan nüfusun %92’sinin iki doz aşı almış bulunması 
ve hastane yataklarının sadece %4’ünün COVID-19 hastaları tarafından 
kullanılması sebebiyle artık maske zorunluluğuna lüzum görülmemiş ve bu 
tedbir uygulamadan kaldırılmıştır.19

DSÖ verilerine göre 20 Temmuz 2022 itibarıyla İspanya’da 13.132.159 
COVID-19 vakası ve 109.642 ölü kaydedilmiştir.

13 https://www.setav.org/turk-ispanyol-iliskilerinde-pozitif-ajanda/ 
14 DİA, “İSPANYA”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/

ispanya#1 (20.07.2022). 
15 https://www.bbc.com/news/world-europe-17955805 
16  https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/vox-and-

spanish-muslim-community-new-reconquista-of-spa/ 
17 https://newint.org/features/2019/04/26/new-spanish-islamophobia 
18 https://www.statista.com/topics/6118/coronavirus-covid-19-outbreak-in-

spain/#topicHeader__wrapper 
19 https://www.aa.com.tr/en/europe/spain-to-lift-indoor-mask-mandate-

on-april-20/2556851
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Kenya’da 2022 yılında yapılacak seçimlerin ülke tarihindeki en kritik ve 
rekabetçi seçimlerden biri olacağı tahmin ediliyor. Başkan Uhuru Kenyatta, 
Kenya’nın ilk Devlet Başkanı Jomo Kenyatta’nın oğlu olması hasebiyle ülkenin 
siyasi tarihi içerisinde önemli bir figürdü. Görev süresinin dolması sebebiyle 
tekrar aday olamayacak olan mevcut başkanın yardımcısı William Ruto 
başkanlığın ilk adayı oldu. Bununla beraber, ülkenin muhalefet lideri Raila 
Odinga doğal adaylardan biriydi.

Etnik temelli siyasi bölünmeler, kilit kurumlara müdahale gibi hususlar 
Kenya’da bazı siyasi tartışmaları beraberinde getirmişti. 2007 seçimleri 
sonrasında yaygın şiddetin ardından, Kenyalılar Ağustos 2010’da ulusal bir 
referandumda yeni bir anayasa kabul ettiler. Bu anayasa bazı federal siyasi 
yetkilerin devredilmesini ve Kenya’nın kırk yedi bölgesine fon sağlanmasını 
zorunlu kılmıştı. 2013 ve 2017 seçimleri daha barışçıl geçti ancak demokratik 
kurumların bağımsızlığı, güvenilirliği ve hükümetin hukukun üstünlüğüne 
bağlılığı konusunda endişeler devam ediyor. 

1 UGSAM Afrika Araştırmaları Direktörü

Kenyalıların seçimlere dair ilgisini çeken gelişme Madaraka Günü’nde2 Başkan 
Kenyatta’nın hem yardımcısı Ruto hem de muhalif Odinga’nın halka hitaplarını 
engellemesi oldu. Bu hamle başkanın iki adayı da yeterli görmediği şeklinde 
yorumlandı. Başkan Yardımcısı Ruto, Kenyatta’ya seslenerek, “Beni suçlama! 
Başkan yardımcısı olarak görevimi tam olarak üstlendim” dedi. 

“Başkan Kenyatta, bana artık ihtiyacım olmadığını söyleyene kadar sonuna 
kadar yanında oldum. O gitti ve kendisine yardım edecek başka insanları 
aradı ama şimdi bu insanların kendisine hiçbir şekilde yardım etmediğini 
anladı. Kimse beni suçlamasın, başarısız olanlar çarmıhı taşımasın. Eğer sen 
(Kenyatta) beni suçlarsan, o zaman açıktır ki bir sırtlan yavrularını yemek 
istediğinde, önce yavrularının koyun gibi koktuğunu iddia eder” diye ekledi 
(Mwengi, 2022)

2021’de Katolik Kilisesi, aralarındaki açık farklılıkların “ülkede hüküm süren 
barış ve huzur için tehlikeli” olduğunu söyleyerek başkan ve yardımcısını 
işleri düzeltmeye çağırdı. Kenyatta-Ruto çatlağı, Kenya’nın elitler arası 
ilişkilerinin tonunu da keskinleştirdi. Başkan ve yardımcısı arasındaki gerilim, 
her iki taraftan da giderek daha sert suçlamalar gelmesine yol açtı ve 
Ruto’nun destekçileri bir devlet sindirme kampanyasının kurbanı olduklarını 
iddia ettiler. Ocak 2020’de Ceza Soruşturma Müdürlüğü, Ruto’yu Kenya 
devletini iki milyon doların üzerinde dolandırmakla suçlayan 2004 tarihli bir 
davayı yeniden açtı. Ruto, delil yetersizliğinden dokuz yıl önce davadan beraat 
etmişti. Ağustos 2021’de yetkililer, Ruto’nun Nairobi ve Sugoi’deki konutlarını 
koruyan seçkin Genel Hizmet Birimi memurlarını alt düzey polislerle değiştirdi.

2 Madaraka Günü, Kenya’da her yıl 1 Haziran’da kutlanan ulusal bir bayramdır.
Kenya’nın 1963’teki bağımsızlığı kutlanır.
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Kenyatta, başkan yardımcısını bulunduğu halka açık toplantılara nadiren dahil 
etti. Kabine, bildirildiğine göre Kenyatta’nın yardımcısı ile görüşmek istemediği 
için iki yıldan fazla bir süredir toplanmadı. Güvenlik güçleri, bazen halk sağlığı 
endişelerini öne sürerek Ruto’nun bazı halka açık toplantılarını iptal etti veya 
aksattı (ICG, 2022). Seçim öncesinde adaylar arasında kutuplaşmanın artması 
Kenya’nın olaylı 2007 seçimlerini akıllara getiriyor.

2007 Seçimlerinde Ne Olmuştu?
2007 seçimlerinde yarışan adaylardan Kibaki oyların %46’sını alarak galip 
ilan edilmiş ve 30 Aralık’ta Devlet Meclisi’nde yemin etmişti. Bununla birlikte, 
muhalefet lideri Raila Odinga da zafer ilan etmiş ve yaklaşık bin kişinin 
ölümü ve altı yüz bine kadar insanın yerinden edilmesiyle sonuçlanan sivil 
huzursuzluk patlak vermişti. 2007-2008 boyunca süren olaylar, Odinga’nın 
Başbakan olarak atanmasına yol açan Ulusal Anlaşma ve Uzlaşma Yasası ile 
sona ermişti.

Bunu takip eden 2013 ve 2017 seçimleri nispeten daha az şiddete sahne oldu 
ancak yine de insan hakları ihlalleriyle gölgelenmişti. Geçtiğimiz yıllardaki 
kurumsal reformlara, yeni bir anayasanın kabul edilmesine ve nispeten daha 
düşük sosyal gerilimlere rağmen, Kenyalılar seçim öncesi ve sonrası şiddet 
olasılığını gündemde tutuyorlar. Tüm bunlara rağmen Kenya’nın yaklaşan 
geçişinin özgürce, adil ve barışçıl bir şekilde gerçekleşeceği umudu da var 
(The 2022 Kenyan elections).

İttifaklar Yarışacak
Benzer bir gerginlikle ilerlenen seçimlere doğru giderken Ruto, ülkeyi alt üst 
eden tüm sosyo-ekonomik karmaşa için Kenyatta ve muhalefetteki Raila’yı 
suçluyor. Hem Ruto hem de Raila, ülke çapında destek alma niyetiyle çetin 
koalisyonlar oluşturdular. Raila’nın Azimio koalisyonu yirmi dokuz siyasi 
partiden oluşurken, başkan yardımcısının Kenya Kwanza ittifakında on iki 
siyasi parti bulunuyor. Başkanlık koltuğuna oturmak isteyen kırk yedi adaydan 
sadece dördü seçim şartlarını karşılamış durumda.  Ruto ve Raila dışında, 
Roots partisinden George Wajackoyah ve Agano partisinden David Waihiga 
başkanlık seçimlerinde yarışacak. Zorlu seçimde Kenya halkı yalnızca devlet 
başkanını değil, aynı zamanda iki yüz doksan milletvekilini, kırk yedi vali ve 
senatörü, bin dört yüz elli yerel yönetim meclisi üyesini de seçecek. Bağımsız 
Seçim Komisyonu’nun (IEBC) adaylık kurallarını onaylamasının ardından 
seçimlere toplam seksen iki siyasi partinin katılacağı açıklandı. Yine IEBC’ye 
göre, beş binden fazla kişi bağımsız adaylar olarak çeşitli seçim koltukları için 
yarışacak. Geçmiş seçimlerde olduğu gibi, kampanya mitinglerine hâkim 
olan konular, yüksek yaşam maliyeti, genç işsizliği, kaliteli sağlık ve eğitime 
erişim, yolsuzluk, kaynakların adil paylaşımı ve güvensizlik olarak gözüküyor. 
Bu bağlamda hem Ruto hem de Raila, çift haneli ekonomik büyüme, ücretsiz 
eğitim ve sağlık hizmeti, her bölgede yeni endüstri faaliyetleri oluşturmayı 
vadediyorlar. 

Seçime İlişkin Kaygılar
Seçime dair en fazla kaygı duyulan alanlardan biri seçmen kütüklerindeki 
belirsizlik. Bazı siyasetçilerin seçimlere girebilmek için sahte diploma 
ayarlamaya çalıştığı daha önce duyulmuştu. Şimdi konuşulan ise sahte 
kimlikli seçmen kitlesinin olup olmadığının netleştirilmesi gerektiği.  Yapılan 
denetime göre, kayıtlı 22.152.441 seçmenden 246.465’i ölü, 481.711’i mükerrer 
kayıt, 226.143’ü sahte kimlikli, 164.269’u geçersiz kimlik olmak üzere, sorunlu 
toplam vaka sayısı 1.118.588’e ulaşmış durumda (Otieno, 2022).

Daha önce olduğu gibi seçim sonuçlarına itiraz edilirse tartışmalar mahkeme 
salonundan sokaklara taşabilir. Analistler, her iki adayın da inşa ettiği kabileler 
arası koalisyonlar nedeniyle kabile içi şiddetin daha az olası olduğunu 
söylese de Odinga veya Ruto, seçmenler arasında öfke uyandırmak için 
etnik bölünmelerden yararlanmayı seçerse, ülkede siyasi istikrarsızlık ve 
huzursuzluk tırmanabilir (Wadekar, 2022).

Kenya’dan Fazlası
Bu yılki seçimlerin sonucu ne olursa olsun Kenyalılar için son derece önemli 
olacak. Meselenin bundan daha büyük boyutu ise seçim sonuçlarının 
etkilerinin ülke sınırlarının çok ötesinde hissedileceği gerçeği. Diğer 
ülkelerdeki milyonlarca Afrikalı, seçimlerin nasıl yapıldığını izleyecek. 
Gerçekten özgür, adil ve şiddet içermeyen bir süreç mi olacak yoksa daha 
farklı tartışmalara sebep olacak bir süreç mi başlayacak, bunu hep beraber 
göreceğiz. 

Pandemi nedeniyle ekonomik bir düşüş yaşayan Kenya, seçim sonrası 
şiddetin neden olduğu ek sosyo-ekonomik bir karışıklığı kaldıramaz. Doğu 
Afrika’nın en büyük ekonomilerinden biri olarak Kenya zarar görürse bölgenin 
geri kalanı da zarar görecektir. Ayrıca, kötü yönetilen bir Kenya seçiminin 
kıtadaki diğer ülkeler üzerinde yapacağı olumsuz etki de ihtimal dahilinde 
değerlendirilmelidir.

Kenya genel seçimlerine ek olarak, Angola ve Senegal’de de siyasi gidişatı 
etkilemesi muhtemel büyük seçimler yapılacak. 2022 için planlanan diğer 
seçimler ise Çad, Komorlar, Cibuti, Ekvator Ginesi, Gambiya, Lesoto, Libya, 
Mali, Morityus, Kongo Cumhuriyeti, Sao Tome ve Principe, Sierra Leone, Sudan 
ve Tunus. 

Başvurular
• ICG. (2022). Kenya’s 2022 Election: High Stakes. Nairobi: International Crisis 
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• Mwengi, I. (2022, Mayıs 7). Kenya: Don’t Blame Me! I Have Fully Undertaken 

My Duties as Deputy President - Ruto. All Africa: https://allafrica.com/
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years-most-competitive-elections/?utm_source=newsletter_tar_
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medium=email&utm_content=edito_full_story adresinden alındı
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Giriş
Bu çalışmada İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin takip ettiği diplomasiyi ve 
bu diplomasiyi izlemesine neden olan dinamikleri ele alacağız. Türkiye aynı 
yüzyıl içerisinde bir dünya savaşı tecrübesi yaşamış ve bu tecrübe sahibi 
politikacıların idaresi altında iken tekerrür eden bir başka dünya savaşından 
minimum kayıpla ve maksimum kazanç ile çıkmayı hedefleyen bir yol 
izlemiştir. İzlemiş olduğu bu siyaseti ele alırken savaş yıllarında ulusal yayın 
yapan gazetelerden yararlanılmış ve dönemin bakış açılarından yararlanılmak 
istenmiştir. 
1  Siyaset bilimi ve Uluslararası ilişkiler

Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’na Bakış Açısı
Yaşanan harpte, Türkiye bir dava gütmemiş aksine bu kavganın kendi kavgası 
olmadığını, ülkesini tehdit etmeyen devletler ile barışçıl ilişkilerini sürdürmeye 
devam etmek istediğini belirtmiştir.2 Bu düşünce, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucu ilkelerine dayanan “Yurtta sulh, cihanda sulh” anlayışı temelinde 
oluşturulmuş bir uluslararası siyaset politikasının tezahürüdür. Bu nedenle 
Türkiye, bu savaşın dışında kalmayı amaçlayan bir yol izlemiştir.

2 Mehmet Zekeriya Sertel, “Muahedenin Aydınlattığı Hakikatler”, Tan Gazetesi,  
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/GAZETE/tan//tan_1941/tan_1941_haziran_/
tan_1941_haziran_20_.pdf , Erişim Tarihi: 8.11.2021
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Tarafsızlık, savaşın dışında kalmak iken, savaşan devletlerle siyasi ve
ticari ilişkilerini devam ettirmek suretiyle izlenen denge politikası “aktif 
tarafsızlık” olarak adlandırılmaktadır.3 Müttefik devletler ve Mihver devletler 
savaşın gidişatını kendi lehlerine kuvvetlendirmek amacıyla Türkiye’yi kendi 
taraflarında savaşa sokmak için pek çok girişimde bulunmuşlardır. Türkiye ise 
bu girişimler karşısında ülkesini savaşın getireceği felaketlerden korumayı 
genel ilke edinmiştir.4 Türkiye savaşan devletlerin üzerindeki baskısını 
azaltmak ve tarafsızlığını koruyabilmek adına farklı yöntemler izlemiştir.5 

Türkiye savaş dışında kalabilmeyi kimi zaman hukuki bazı dayanaklardan 
yararlanarak kimi zamanda savaşa girebilecek bir güce sahip olmadığına 
tarafları ikna ederek başarmıştır. Savaş sırasında Türkiye’yi, Birinci Dünya 
Savaşı’nın yıkıcı etkilerini bizzat tecrübe etmiş siyasiler yönetmekteydi. 
Bu nedenle savaşa dahil olmayıp savaşın yıkıcı etkilerinden kaçınmayı 
amaçlamışlardır. Süreç içerisinden süreç içerisinde oluşan fırsatlar da 
değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda takip edilen politikada aktif tarafsızlık 
olarak adlandırılmıştır.

Türkiye’nin Savaş Yıllarında Takip Ettiği Siyaset
Savaşta, Türkiye’nin dış politikası üzerinde en etkili olan gelişme Türkiye-
İngiltere-Fransa’nın 1939 yılında yaptıkları Ankara Antlaşması olmuştur. Bu 
antlaşma gereğince Avrupalı bir ülke, İngiltere ve Fransa’nın içinde yer aldığı 
bir savaşa girerse ve bu savaş Akdeniz’e indiği takdirde Türkiye, İngiltere ve 
Fransa’ya yardım etmesi gerekmekteydi. Türkiye, Avrupalı bir devlet tarafından 
saldırıya maruz kalır ise İngiltere-Fransa Türkiye’ye yardım edecekti. Türkiye 
bu antlaşmaya, hazırlanan iki numaralı protokolle bir şerh koymuştur. Bu şerh 
Ankara Antlaşması’nın Türkiye’ye yüklediği sorumlulukların, ancak kendisini 
Sovyetler Birliği ile bir savaş içerisine sokmayacak olduğu durumlarda yerine 
getirilecek olduğunu belirtmiştir.6

Türkiye antlaşmaya koyduğu iki numaralı Sovyet tehdidi şerhini savaş 
sırasında savaşa dahil olmama nedeni olarak pek çok kez ileri sürmüştür. 
Savaşın dışına kalma siyasetine hukuki bir dayanak oluşturmuştur bu yol 
ile. Fransa’nın Nazi Almanya’sı karşısında güçlü bir direniş gösteremeden 
mağlup olması, antlaşmadaki devletlerden birinin Türkiye’ye yardıma gelme

ihtimalinin olmaması nedeni ile Türkiye savaşa dahil olmak zorunda 
olmadığını belirtmiştir.7 Türkiye Sovyet tehdidi bahanesini ileri sürmesinin 
yanında, ordusunun savaşa girecek gerekli donanım ve kapasiteye sahip 
olmadığını ileri sürdüğü argümanlar savaş dışı kalmak amacıyla en çok öne 
sürdüğü argümanlar olmuştur.8

Müttefik devletlerin gündeminde, Türkiye’nin savaşa kendi taraflarında 
dahil olması harp boyunca devam etmiştir. İngiltere yer yer bunu stratejileri 
gereği ağırdan almışsa da bu istek hep gündemde olmuştur. Yapılan bir dizi 
konferans ve görüşmeler ile Türkiye’nin Müttefik devletler tarafında harbe 
dahil olması ve savaşa uygun hale gelmesi görüşülmüştür. Almanya’nın 
Sovyetlere saldırması ile Türkiye iki büyük güç arasında kalmaktan, yani 
aynı anda Sovyet ve Nazi güçleri ile savaşma tehlikesinden kurtulmuştur. 
Türkiye’nin bu konu üzerindeki fikri, “Son Alman askerinin son Rus askerinin 
cesedinin üzerine düşmesi” şeklindedir.9

Bir yandan Müttefik devletlerle ilişkilerini iyi tutan Türkiye, diğer yanda 
Avrupa’da sınırlarına dayanan Nazi Almanya’sı ile de bir denge siyaseti 
izlemiştir. Bu minvalde Türkiye-Almanya arasında karşılıklı saldırmazlık ve 
ticari antlaşmalar yapılmıştır. Yapılan dostluk antlaşması, realist bir siyasetin 
yansıması olarak izah edilmiştir. Türkiye’nin savaşa yönelik siyasetinde 
herhangi bir değişim olmadığı, İngiliz devleti ile müttefik, Alman devleti ile 
dost oldukları belirtilmiştir.10 Türkiye, saldırmazlık antlaşması ile de sınırlarına 
dayanmış olan Alman tehdidinden emin olmak istemiş ve karşılıklı olarak ülke 
bütünlüğüne saygı duyulacağı ve saldırgan bir eylemde bulunulmayacağı 
garanti edilmiştir.11 Türkiye için antlaşma diplomatik bir  kazanım olarak var 
olsa da Almanya tehdidi varlığın korumuş ve Sovyet-Alman savaşında bir 
galip çıkmaması Türkiye’yi savaş dışı durumunu sürdürmesi için gerekli 
olmuştur.

3 Ali Balcı, Türkiye Dış Politikası İlkeler, Aktörler ve Uygulamalar,1.Baskı, Alfa Yayınları, 
İstanbul 2017, s.75.

4 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 26. Baskı, Kronik Kitap, İstanbul 2019, s. 310.  
5 Baskın Oran, Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, 

Yorumlar, 21. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul 2016, s. 394.
6   İlker Keçetep, “Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki Dış Politikası”, Türk ve 

İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 6, Sayı 21, Haziran 2019,s. 97-98.
7  Oran, Türk Dış Politikası, s.394.
8  Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, s. 314.
9  Mücahit Özçelik, “İkinci Dünya Savaşı’nda Türk Dış Politikası”, Erciyes 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 29, Aralık 2010, s. 259-260.
10 Yunus Nadi, “Türk-Alman Anlaşması”, Cumhuriyet Gazetesi, https://egazete.

cumhuriyet.com.tr/oku/192/1941-06-20/0, Erişim Tarihi: 9.11.2021
11  Keçetep, “Türkiye’nin İkinci Dünya..” s. 100.
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TEMMUZ

Müttefik devletler ile Türkiye arasındaki görüşmelerde Türkiye, daha önce 
sayılan bahaneler nedeniyle savaşa girmeyi ertelemeyi başarmıştır. Ancak 
savaşın sonuçları görülmeye başlandığında Türk siyasetçiler yine koşullara 
uygun bir dış politika takip etmişlerdir. Ocak 1943’te Winston Churchill ile 
İsmet İnönü Adana’da Türkiye’nin savaştaki pozisyonu ile ilgili bir görüşme 
gerçekleştirmişlerdir. Türkiye savaşa dahil olmak için daha fazla askeri 
yardım talep etmiş ve Sovyetlerin kendisine yönelik tutumundan emin olmak 
istemiştir savaşa dahil olmak için.12 Adana görüşmelerinde bir noktada 
uzlaşmaya varılmış olsa da Türkiye, Müttefik cephesinde savaşa katılmayı 
prensip olarak 4-6 Aralık 1943’te Kahire’de gerçekleştirilen görüşmelerde 
kabul etmiştir.13

Sonuç
Coğrafi konumu nedeniyle Türkiye, savaş süresince önemli bir aktör olarak 
gündemde kalmıştır. Türkiye, Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı 
arası dönemde barışçıl bir uluslararası siyaset izlemiş ve bunu İkinci 
Dünya Savaşı’nda da devam ettirmeye gayret göstermiştir. Almanya’nın 
kaybedeceğinin netleşmesi üzerine Türkiye, Sovyetlerin yayılmacı 
politikalarından korunmak, savaş sonrası galip devletler ile bir arada bulunarak 
yeni dünya inşa edilirken yalnız kalmamak amacıyla savaşa fiili olarak olmasa 
da resmi olarak dahil olmuştur. Türkiye her ne kadar tarafsızlığını sürdürerek 
savaşın kötü etkilerinden kaçınmak istemişse de bu süreçte yaşanan olağan 
üstü koşullar ve var olan tehdidin getirmiş olduğu kriz ortamı ülkeyi olumsuz 
olarak etkilemiştir.

12 Gülay Sarıçoban, “İkinci Dünya Savaşı Döneminde (1939-1945) Türk Dış 
Politikası”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 24, Sayı
4, Aralık 2020, s. 1765-1766.

13 Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, s. 315.
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Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) 1991 yılı sonunda resmen 
sona erdiğinde arkasında 15 tane yeni cumhuriyet bıraktı. Kabul etmek 
lazım ki, iç savaşlar yaşanmadan bu ölçekte bir imparatorluğun tasfiye 
edilmesi, zamanın siyasi aktörlerinin zekasını gösterir. Yaklaşık 30 yıl sonra 
Ukrayna Rusya savaşıyla bu siyasi zekanın bir kenara bırakılması o günü 
değerlendirmemize gölge düşürmemeli. Çünkü o günlerdeki konjonktür, 
SSCB’nin çöküşü öncesi azıcık rahat nefes aldığını düşünen alt-orta sınıfların, 
derin travmalar yaşamaları üzerine inşa edildi. Emrinde bin askeri olan 
bir alay komutanı, bir yıl sonra, Selanik’te bir binaya çimento taşır oldu. Bir 
bardak fabrikasında müdür olan bir kadın, bir yıl sonra Türkiye’de, üçüncü 
sınıf bir lokantada bardak yıkamaya başladı. SSCB’yi tasfiye eden akla göre 
yine de şanslıydılar. Çünkü tüm imparatorluğu saran iç savaşlar silsilesine 
kapılmadan, en azından çocuklarının ve kendilerinin canlarını, yaşayacakları 
evlerini kurtarmışlardı.

Büyük çaplı iç savaşlar yaşanmasa da SSCB’nin her yeri bazı yerler kadar 
şanslı değildi. Yukarı Karabağ, Çeçenistan, Abhazya vs. kısmı veya lokal 
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

çatışmaların, hatta çok kanlı savaşların yaşandığı bölgelerden bazılarıydı. Bu 
bölgelerden biri de Moldova’nın bir parçası olan Transdinyester’di.

Transdinyester
Tam adı Transdinyester Moldovan Cumhuriyeti. Transdinyester 4.160 km 
karelik alanıyla 33.846 km kare toplam alana sahip Moldova’nın yaklaşık 
%12’sine tekabül etmektedir. Ukrayna’nın Odesa şehrine yakın bir yerde 
Karadeniz’e dökülen Dinyester nehri boyunca, güneyden kuzeye 400 km 
bir hat şeklinde uzanan Transdinyster, Moldova siyasi literatüründe “nehrin 
sol yakası (malul stâng-left bank)” olarak bilinir. Yaklaşık 450.000 nüfusuyla 
Moldova nüfusunun yaklaşık %15’ini oluşturur. Başkenti Traspol’dur. Para 
birimi Trandinyester Rublesi’dir.

Transdinyester coğrafi olarak büyük oranda Dinyester nehrinin doğu tarafında 
kaldığından Besarabya olarak bilinen ve Prut ile Dinyester nehirleri arasında 
kalan, bugün Moldova Cumhuriyeti’nin sınırlarını oluşturan bölgeden ayrı 
yerdedir. Etnik olarak Moldova’nın genelinden daha farklı bir etnik yapıya 
sahip değildir. Rus, Moldovan, Gagavuz, Bulgar, Ukraynalı vs. tüm etnik halkları 
barındıran Transdinyester’in Moldova’dan ayrışmasındaki temel motivasyonu 
etnik değildir. Eski Sovyet coğrafyasındaki tüm çatışma bölgelerinde olduğu 
gibi Transdinyester’deki çatışma da elitler arasında yaşanır.

Tarihi Arka Plan
Transdinyseter sorununun temelinde elitler savaşı vardır. Ancak elitlerin belirli 
bir coğrafyadaki hakimiyetini anlayabilmek için o bölgenin tarihine bakmak 
gerekir. Elitlerin en önemli özelliği yaşadıkları hayatı, geçmişi ve geleceği, 
sevgi ve nefretlerini halklara mal edebilmelidir.

Dr. Ömer AKPINAR1

KOMÜNİSTLERİN KAPİTALİST ÜLKESİ
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Transdinyester Dinyester nehri’nin doğu yakasında kaldığı için tarihi süreç 
içerisinde nehrin batı yakasındaki bölgeden farklılaştı. Başkent Tiraspol 
yakınında yer alan ve bir Osmanlı garnizonu olan Bender Kalesi, Dinyester’in 
Karadeniz’e karıştığı yerde bulunan Akerman (Akirman) Kalesi ve Tuna 
nehrinin Karadeniz’e yakın bir yerinde bulunan İzmail Osmanlı döneminde 
Bucak olarak bilinirdi ve stratejik öneme sahipti. Tam karşı tarafta yer 
alan Odesa ise Kiev’e ve Liviv’e açılan kapıydı. Bucak Eflak Voyvodalığına 
(Romanya) bağlıyken kuzey taraf Boğdan Voyvodalığı’na (Moldova) ve 
Dinyeper’in doğusu ise Rus Çarlığı’na aitti. Dolayısıyla hem idari hem de fikri 
açıdan Transdinyester Slav dünyası içinde kaldı.

Bolşevik İhtilali ile SSCB’nin kurulması Romanya Krallığı için tüm Moldova’yı 
egemenliğine alma fırsatı yarattı. Moldova 1918 yılında koşulsuz olarak 
Romanya Krallığı’na bağlandı ve Dinyester nehri SSCB ile  Büyük Romanya 
Krallığı arasında sınır oldu. Böylece Transdinyester SSCB egemenliğinde kaldı. 
Bu süreçte Besarabya olarak bilinen ve SSCB öncesi Çar Rusyası elinde olan 
Moldova’nın Romanya’ya geçmesini SSCB hiç kabullenemedi. Hatta 1934 
yılına kadar Romanya ile diplomatik ilişkileri kesti. 

1918 yılından 1939 yılına kadar Transdinyester Ukrayna Sosyalist 
Cumhuriyeti’ne bağlı bir otonomi olarak kaldı. Hem Dinyester nehrinin zengin 
havzası hem de yer altı kaynakları sebebiyle SSCB bu bölgeye önemli sanayi 
yatırımları yaptı. Bölge bu tarihte hızlı bir kalkınmaya girdi. Diğer yandan 
Moldova’nın Romanya’da kalan kısmı ise tam tersi bir kader yaşıyordu. 
Romayna’nın Sibiryası olarak isimlendirilen Besarabya yokluğun ve kıtlığın 
adı oldu. Halk Büyük Romanya Krallığı idarecileri yönetimi altında eziliyordu. 
Bu koşullar altında, Hitler Almanya’sının yükselişiyle, savaş, bir anda herkesin 
kapısını çaldı.

1918 yılında Almanya Krallığı ile yapılan gizli antlaşmayı dayanak göstererek 
Moldova’yı ele geçiren Romanya, bu kez Hitler ile Stalin arasında yapılan 
Molotof-Ribbentrop gizli antlaşması gereği Moldova’yı kaybetti. 1939 
yılında Stalin’in verdiği ültimatomla Romanya Moldova’dan (Besarabya) 
çekildi. Ruslar tekrar Prut nehri ve Tuna’ya ulaşmışlardı. Ancak 1941 yılında 
Almayan’nın SSCB’ye saldırması bölgenin tekrar Romanya’ya geçmesine 
sebep oldu. 1944 yılında Besarabya’ya giren kızıl ordu askerleri 1991 yılına 
kadar Besarabya’da kalacaktı.

1944’te SSCB’nin eline geçen Moldova, yeni bir sosyalist anayasayla Moldova 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti oldu. Transdinyester Ukrayna Sosyalist 
Cumhuriyeti’nden alınıp Moldova’ya bağlandı. SSCB süresince Besarabya 
tarımın merkeziyken (Bu dönemde Moldova’ya Sovyetlerin gül bahçesi 
denirdi) Transdinyester sanayinin merkezi oldu. Hem ağır sanayi hem de tüm 
Moldova’nın enerji santralleri Transdinyesterde inşa edildi.

Bağımsızlık Dönemi
SSCB’nin dağılma sürecinde tüm cumhuriyetlerde Milli Cephe (Popular 
Front) siyasi grupları oluştu. Moldova’da da çok güçlü olan Milli Cephe 
grubu Romanya ile birleşme politikası uyguladı. Rusça’nın resmi dil 
olmaktan çıkması, Kiril alfabesinin kaldırılması bir yana direkt Romanya’nın 
egemenliğine girmek Gagavuzya ve Transdinyster’de büyük tepkilere sebep 
oldu. Gagavuzya bağımsızlığını ilan ederken onu Transidinyester takip 
etti. Gagavuzya olayı kanlı çatışmalara meydan vermeden çözüldü ancak 
Transdinyster o kadar şanslı değildi. 2 Mart 1992 yılında bağlayan çatışmalar 
21 Temmuz 1992’ye kadar sürdü. Çatışmaları 14. Rus Ordusu’nun müdahalesi 

bitirdi. Pekçok Moldovan askeri Rus güçleri tarafından öldürüldü. Bu süreçte 
Transdinyster’den de büyük kayıplar oldu. 800-1.000 arası insan öldü ve yüz 
bini aşkın insan mülteci durumuna düştü.

Rus birlikleri bu tarihten itibaren bölgede barış gücü adı altında bulunmaktadır. 
Başlangıçta 5.000 Rus askeri mevcudiyetinden bahsedilirken bugün bu sayı 
500-2.500 arasında değişmektedir. Moldova ile Transdinyester arasında 
bir barış antlaşması henüz imzalanmadı. 2003 yılında Vladimir Putin’in 
danışmanı Dmitry Kozak’ın girişimiyle Kozak Memorandum’u hazırlandı. 
Transdinyster, Gagavuzya ve Moldova arasında bir federasyonu içeren bu 
memorandum, Moldova’nın başkenti Kişinev’de imzalanacağı gün, Moldova 
Devlet Başkanı Vladimir Voronin’in “Avrupa Birliği garantör olsun” çıkışıyla atıl 
kaldı. Putin Kişinev ziyaretini iptal etti. Memoranduma göre 2020’de tamamen 
Moldova’dan çekilmesi planlanan Rus askerleri hala Transdinyester’de 
bulunmaktadır.

Mevcut Durum
Transdinyster kendisini bağımsız bir ülke olarak görmektedir. Elbette BM’ce 
tanınmamakta ve üye yapılmamaktadır. Kendisini SSCB’nin devamı olarak 
görmekte ve sosyalist bir ülke olduğunu iddia etmektedir. Transdinyster’de 
gerçekten de başkan ile işçi ücretleri birbirine çok yakındır. Özel mülkiyet 
vardır ancak işletmeler devlete aittir. Şüphesiz devlete ait bu işletmelerin 
serbest piyasa ile olan bağları özel şirketler eliyledir. İlginç bir ekonomik 
yapı vardır. Bankalar Rusya üzerinden işlem görür. Ancak Rus işlemeleri 
kapitalisttir. Master ve Visa kartı her yerde geçmez ama istisnaları vardır. 
Belli başlı kişilerin güçlü küresel ve ulusal çapta sermayeleri vardır. Örneğin 
Şampiyonlar Ligi’nde oynayan Şerif Futbol Takımı bu şirketlerden biridir.

Çimento, çelik sanayi gibi büyük sanayi işletmeleri mevcuttur. Ayrıca küçük 
ve orta ölçekli işletmelerle tüketim malları üretimi gerçekleştirmektedir. Bölge 
gelirlerinin büyük çoğunluğu ihracata dayanır. Tek başına Moldova’nın Gayri 
Safi Yurt İçi Hasılası’nın %40’ını karşılamaktadır. Ancak bu hasılanın bölüşüm 
yeri tüm Moldova değil Transdinyster ve bölgedeki ekonomik kurumlarladır. 
Moldova’nın elektrik üretimi, doğalgaz dağıtımı Transdinyster’den sağlanır. 
Bu sebeple hem sanayi hem de enerji merkezidir. Siyasi yapı olarak başkanlık 
sistemi uygulanır. Başkan Vadim Krasnoselski’dir. 2021 yılında ikinci kez 
%87 oyla seçildi. Transdinyester Ukrayna-Rusya savaşında tarafsızlığını 
ilan etmiştir. Ukrayna’dan gelen mültecilere kapıları açmıştır. Ukraynalılarla 
akrabalık bağları da bu kararda önemlidir. Bu güne kadar Ukrayna tarafından 
bölgedeki Rus birliklerine karşı bir saldırı gerçekleşmemiştir.

Transdinyester küresel ekonomiye göbekten bağlı sosyalist iddialı bir 
bölgedir. Sosyalist ismi bazılarının, özellikle Transdinyester’de yaşayanların 
hoşuna gitse de bölgenin sosyalizmle alakası yoktur. Adam Smith’e iktisat 
öğretecek kadar kapitalist olan bölge insanları, Karl Marx’ı sosyalizmin kafiri 
ilan edecek kadar dillerinden SSCB’yi düşürmezler. Sokakta görünen her 
üç kişiden ikisi asker üniformalı olsa da militarist yaşamla alakaları yoktur. 
Gayet modern ve çağın tüm tüketim kalıplarını (uzak deniz tatilleri dahil) 
yaşam felsefesi yapmış, yapamıyorsa da ekonomik zorlukları olan insanların 
yaşadığı yer Transdinyester. Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken istikbalde 
çokca konuşacağımız yerlerden birisi olacak. Eski Sovyet’te statüko bozuldu. 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in “Gora gitti statüko” dediği durum 
tüm eski Sovyet coğrafyası için geçerlidir. Transdinyster’de de gora giden bir 
statü var. Yerine nasıl bir statünün kurulacağı devam eden savaşın sonucuna 
bağlı.
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Irak Siyasetine Sadr Damgası: Erken Seçim Çağrısı Yaptı

İşgalci ABD’nin 22 sene önce sözde demokrasi getirdiği Irak’ta siyasi çekişme 
ve belirsizlik devam ediyor. Irak’ta yeşil bölgeyi iki kez basıp Meclisi işgal 
eden Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, parlamentonun feshedilmesini 
ve erken seçime gidilmesini istedi.
Sadr, yaptığı televizyon konuşmasında, başkent Bağdat’ta hükümet 
binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’deki destekçilerine talepleri yerine gelene 
kadar oturma eylemlerine devam etmeleri çağrısı yaptı.

ABD’den Türkiye’ye ‘Tahıl Koridoru’ Teşekkürü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Sosyal medya hesabından paylaşımda 
bulundu. Blinken, “Ukrayna’dan kalkan ve Karadeniz’i güvenli bir şekilde 
geçen ilk tahıl gemisini memnuniyetle karşılıyoruz. Birleşmiş Milletler’in 
ve Türkiye’nin krizinin çözümü kapsamında tahılı ihtiyaç olan bölgelere 
ulaştırma çabalarını takdir ediyoruz” paylaşımını yaptı.

Burkina Faso Ordusu Duyurdu: ‘Kazara Sivilleri Öldürdük’

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’nun ordusu, geçtiğimiz pazartesi günü Afrika 
ülkesi Togo sınırındaki Kompienga ve Pognoa arasındaki bölgede askeri 
operasyon düzenledi. Ordu tarafından bugün yapılan açıklamada, El Kaide 
ve IŞİD terör örgütleriyle bağlantılı grupların hedef alındığı ancak düzenlenen 
hava saldırısında yanlışlıkla sivillerin vurulduğu belirtildi.

Gazprom’dan Yaptırım Tehdidi! Rusya’ya Gaz Türbini Teslimatı İmkansız

Batılı ülkelerin Rusya’ya Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle yaptırımları devam 
ediyor. 27 Temmuz’da Avrupa’ya gaz akışının sağlandığı Kuzey Akım 1 boru 
hattında bakım çalışmaları başlatması sonrasında Rus devlet enerji şirketi 
Gazprom tarafından yapılan açıklamada, gaz krizinin artarak devam edeceği 
sinyali verildi.



Çin’e O Ülkeden Destek: ‘Tek Çin’ Politikasını...

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti uluslararası 
tepkilere yol açmıştı. Son olarak Çin’in komşusu Orta Asya Türk Devletleri’nden 
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.
Açıklamada, Kırgızistan’ın konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği 
belirtilerek, Tayvan Boğazı’nda durumun tırmanmasını önlemek amacıyla 
bir an önce gerginliğin azaltılması, sürdürülebilir barış ve istikrarın 
sağlanmasından umut edildiği kaydedildi. Açıklamada, “Kırgız Cumhuriyeti, 
Tayvan sorunu ile ilgili tutumunun değişmezliğini ve tüm Kırgız-Çin 
belgelerinde belirtilen ‘Tek Çin’ politikasını desteklediğini teyit ediyor” denildi.
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Peru Başbakanı Torres Görevinden İstifa Etti

Peru’da, son bir yıl içinde 4’üncü başbakan istifa etti. Peru Başbakanı Anibal 
Torres, Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo’ya sunduğu mektupta kişisel 
nedenlerden dolayı başbakanlık görevinden ayrılmak istediğini belirtti. 
Geçtiğimiz şubat ayında başbakanlık görevine gelen Torres, istifa 
mektubunda; kendisine güven duyularak önce Adalet Bakanlığı ve ardından 
Başbakanlık görevlerine layık görüldüğü için teşekkür etti. Torres, 28 Temmuz 
2021 tarihinde iktidara gelen Castillo’nun neredeyse 1 yıl 1 hafta süren görev 
süresi içerisinde görevini bırakan 4’üncü başbakan olarak tarihe geçti.

Azerbaycan Karabağ Temizliğini Sürdürüyor

Azerbaycan ordusu düzenlediği operasyonlar ile Ermeni silahlı gruplara ait 
mevzi İnsansız Hava Aracı ile vurdu.
Annti-terör operasyonu adı altında yapılan harekat Laçın koridoru bölgesinde 
düzenleniyor. Bu bölge Rusya’ya bağlı geçici Barış Gücü’nün sorumluluğunda. 
Ancak bu sabah yasadışı Ermeni güçleri buradan Azerbaycan mevzilerine 
ateş açmıştı. Bu saldırıda Azerbaycan askeri Anar Kazimov şehit olmuştu.  
Kirkgiz Ve Saribaba Tepeleri Kurtarildi.

Tayvan’ı Karıştırmıştı: Pelosi, Güney Kore’de

Krizlerin baş aktörü ABD emsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan’ı 
karıştırdıktan sonra Güney Kore’ye gitti.
Pelosi, dün Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüştükten sonra Asya turu 
çerçevesinde gittiği Güney Kore’de Ulusal Meclis Başkanı Kim Jin-pyo ile 
bir araya geldi. Güvenlik ittifakı başta olmak üzere bölgesel ve küresel 
meseleleri ele alan ikili, görüşmede Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan 
arındırılması konusundaki kararlılıklarını yineledi.






