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Resmî Adı Ürdün Haşimi Krallığı

Başkenti Amman

Dili Resmî dil Arapçadır.

Dini
Resmî dini İslam’dır ve nüfusunun tamamına 
yakını Müslümandır.

Nüfus 10.269.022

Nüfusun Etnik Dağılımı
Nüfusun büyük çoğunluğu Ürdünlü ve Filistinli 
Araplardan oluşur.

Yüzölçümü 88.794 km2

Para Birimi Ürdün Dinarı

Yönetim Şekli Çift kamaralı anayasal monarşi

Hükûmet Kral: II. Abdullah / Başbakan: Bişer el-Hasavne

Meryem SEZGİN1
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Coğrafi  Konumu ve Demografi k Yapısı
Ürdün, Arap Yarımadası’nın kuzeyinde yer alan bir Arap ülkesidir. Kuzeyde 
Suriye, doğuda Irak, güneyde ve güneydoğuda Suudi Arabistan, batıda İsrail 
ve Filistin’le komşu olan Ürdün’ün Kızıldeniz’in kuzey kısmındaki Akabe 
Körfezi’ne kıyısı bulunur. 2021 Dünya Bankası rakamlarına göre 10,2 milyonluk 
bir nüfusa sahip olan Ürdün’de nüfus artış hızı %0,6, doğurganlık oranı 2,6’dır. 
Ortalama yaşam süresi erkeklerde 73, kadınlarda 76, nüfusun genelinde ise 75 
yıldır. Nüfus yoğunluğunun km2 başına 115 kişi olduğu ülkede nüfusun %92’si 
şehirlerde, %8’i köylerde yaşamaktadır. Ülkenin en büyük şehirleri Amman 
(1,2 milyon), Zerka (792 bin) ve İrbid’dir (307 bin).2

Siyasi Yapısı
Ürdün’ün resmî adı Ürdün Haşimi Krallığı’dır ve başkenti Amman’dır. 
Ürdün’ün şu anki kralı 1999’da tahta çıkan II. Abdullah, başbakanı ise 2020’de 
göreve gelen Bişer el-Hasavne’dir. Ülkede bir sonraki seçimler 2024 yılında 
yapılacaktır.

Ürdün Parlamentosu çift kamaralıdır ve 65 sandalyeli Senato’dan (Meclis-i 
Ayan) ve 150 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nden (Meclis-i Nuvab) oluşur. 
Senato üyeleri kral tarafından 4 yıllığına atanırken Temsilciler Meclisi üyeleri 
nispi temsil sistemi ile 4 yıllığına seçilirler.

Ürdün mutlak monarşi özelliği gösteren bir ülkedir ve parlamento ülke 
yönetiminde sınırlı bir rol oynar. Ülkenin başındaki kral tüm yasaları onaylar ve 
yürütür. Başbakan, kabine ve tüm hakimler kralın kararıyla atanır ve görevden 
alınır. Kralın veto gücü sadece eğer parlamentonun iki kanadında da üçte 
ikilik oy oranı ile mutabakat sağlanırsa devre dışı bırakılabilir.3

Ürdün kraliyet ailesi, geçtiğimiz yıllarda ciddi bir siyasi krizin içinden geçmiştir. 
Ürdün’ün önceki kralı Kral Hüseyin, 1999’daki ölümünden önce dördüncü eşi 
Kraliçe Nur’un büyük oğlu Prens Hamza’yı veliaht ilan etmiştir. Fakat tahta 
Prens Hamza’nın yerine üvey kardeşi, günümüzdeki kral II. Abdullah çıkmış ve 
2004 yılında Prens Hamza’yı veliaht prenslik makamından alarak yerine kendi 
oğlunu veliaht ilan etmiştir.

2021 yılında Prens Hamza, yayınladığı bir video
mesajda kendisinin ev hapsinde tutulduğunu
iddia etmiş ve Ürdün yönetimini yolsuzlukla
suçlamıştır. Bunun üzerine harekete geçen
yönetim, Prens’in ev hapsinde olduğu
iddiasını reddederek “bir darbe girişimi
planlandığı” iddiasıyla bir dizi tutukla-
mada bulunmuştur ve Prens Hamza
bu darbe girişimini planlamakla
suçlanmıştır. Olaydan kısa süre
sonra krala bağlılığını bildiren bir
mektup yayınlayan Prens Hamza,
medyanın gözü önünden çekilmiştir.
Bir yıl sonra, 2022 Nisan’ında, Prens Hamza
prenslik unvanından feragat ettiğini
duyurmuştur.4

Ekonomik Yapısı

Kaynak: Dünya Bankası 2021

Ürdün, bulunduğu coğrafya itibarıyla kişi başına su miktarına bakıldığında en 
fakir ülkelerden biri olmanın yanı sıra kişi başına düşen mülteci sayısında da 
üst sıralarda yer almaktadır. Ürdün ekonomisinin ana problemi yüksek işsizlik 
oranıdır. Aktif nüfusun yaklaşık %20’si işsizken bu oran gençlerde yaklaşık 
%50’ye kadar çıkmaktadır. Kendi nüfusuna iş imkânı sağlamakta zorlanan 
Ürdün, çoğunluğu Suriyelilerden oluşan 1,3 milyon mültecinin hem Ürdün 
toplumuna hem de Ürdün ekonomisine entegrasyonu noktasında sorun 
yaşamaktadır. Ekonomik sıkıntısına rağmen Ürdün; mültecilere kapılarını 
açmış, eğitim ve sağlık hizmetinin yanı sıra mültecilerin işgücü piyasasına 

erişimini sağlayarak onlara bedava çalışma ruhsatı  vermiştir. Ülkede 
halihazırda mevcut olan su sıkıntısı ise mültecilerin de etkisiyle

daha ileri boyutlara varmıştır. Durumu “Kendi halkımıza yeterli
su sağlayacak bir altyapı inşa ettik ve sonra, nüfusumuz üç

yıl zarfında %20 oranında arttı.” cümleleriyle açıklayan
Ürdün Maliye Bakanı Muhammed el-İsis, Ürdün’ün

mültecilere kapılarınıaçmasının bölgesel ve küresel
bir “kamu hizmeti” mesabesinde olduğunu söylemiş

ve Ukrayna’daki savaş sebebi ile bölgeden kayan
yardımların tekrar sağlanması için dünya

kamuoyuna çağrıda bulunmuştur.5

2 https://worldpopulationreview.com/countries/
cities jordan

3 https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-
potential/jordan/political-context 

4 https://www.bbc.com/news/world-
middle-east-60976314 

5 https://www.wilsoncenter.org/
event/jordans-economic-

outlook-challenges-and-
opportunities
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GSYİH 45,24 milyar dolar

Kişi Başı GSYİH 4405 dolar

GSYİH Büyüme Hızı %2,2

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı %1,6

Millî Gelir (Atlas Metodu) 46,03 milyar dolar

Millî Gelir Büyüme Hızı %2

Kişi Başı Millî Gelir 4.480 dolar

Kişi Başı Millî Gelir Büyüme Hızı %1,3

Enfl asyon %1,3

Resmî Döviz Kuru 0,71 Ürdün Dinarı ~ 1 ABD Doları

İşsizlik Oranı %19,2

Genç İşsizlik Oranı %43

İşgücü 2.658.877
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Ürdün hidrokarbon rezervlerinin ve suyun azlığından dolayı Orta Doğu’da 
bulunup da ekonomisi doğal kaynaklarına dayanmayan nadir ülkelerdendir. 
Yine de bölge içerisinde, özelleştirme, vergi reformları gibi ekonomik 
yeniliklere en bağlı ülkelerden biridir. Ürdün, 2016 yılında IMF ile müzakere 
ettiği genişletilmiş fon kolaylığı kapsamında birtakım reformlarda bulunmuş 
ve ardından gelen mali düzenleme politikaları ile bütçe açıklarını azaltmıştır. 
IMF ile olan anlaşmasını 2020 yılında yenileyen Ürdün, kendi çapında 
ekonomisini yenilemeye ve büyütmeye gayret etse de küresel ekonomik 
durum ve bölgesel istikrarsızlık bu gayrete engel teşkil etmektedir. Tarım 
sektörü Ürdün GSYİH’sinin %5’ini karşılamakta ve işgücünün %2,5’ine iş 
sağlamaktadır. Ürettiği ürünler arasında buğday, arpa, mercimek ve zeytin 
gibi ürünler bulunan ülkenin tarımsal gelişimi su azlığı sebebiyle yavaş 
gerçekleşmektedir. Sanayi sektörü ülke GSYİH’sinin %23,9’unu karşılayıp 
işgücünün %24,5’ine iş sağlarken hizmet sektörü GSYİH’in %61,6’sını 
karşılaması ve işgücünün %73’üne iş sağlamasıyla ekonomide en büyük 
sektördür.6

Dış Ticaret

Kaynak: ITC Trademap

Ürdün’ün ana ihracat kalemleri tekstil malzemeleri, gübre, kimyasallar, 
değerli taşlar ve çeşitli madenlerdir. Ana ihracat ortakları ise ABD, Hindistan, 
Suudi Arabistan, Irak ve BAE’dir

Kaynak: ITC Trademap

Ürdün’ün ana ithalat kalemleri demiryolu harici araçlar, makineler, plastik ve 
değerli taşlardır. Ana ithalat ortakları ise Çin, Suudi Arabistan, ABD, Almanya 
ve BAE’dir.

Kaynak: ITC Trademap

Türkiye-Ürdün İlişkileri
Türkiye ve Ürdün diplomatik ilişkileri ülkelerin 1947 yılında “Dostluk Anlaşması” 
imzalamalarıyla kurulmuştur. Aynı yılın nisan ayında Amman’da açılan Türkiye 
Büyükelçiliği o tarihten bu yana faaliyet göstermektedir. Ülkeler arasında 
2009’da imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ve Vize Muafiyeti Anlaşması 
ilişkileri daha ileri bir boyuta taşımıştır. Aynı coğrafyayı paylaşan ülkeler 
olarak Türkiye ve Ürdün dostane ilişkilere sahiptir.7

Ülke Tarihi
Ürdün ve çevresi, Hz. Muhammed’in (s.a.v) kurduğu İslam Devleti sınırları 
içerisine Hz. Ebubekir Devri’nde girmiştir. İlerleyen dönemde Abbasiler, 
Tolunoğulları, Ihşidiler, Fatımiler ve Memluklerin hakimiyeti altında bulunan 
Ürdün, Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi sırasında 1516’da Osmanlı topraklarına 
katıldı. I. Dünya Savaşı esnasında İngilizlerle iş birliği yapan Şerif Hüseyin’in 
oğlu Faysal, Arap kabilelerinden bir kısmını etrafında toplayarak Osmanlı 
birlikleriyle savaştı ve 1918 yılı sonunda Ürdün Osmanlı hakimiyetinden çıktı. 
Fransızlar tarafından Suriye’den çıkarılan Faysal’ın yerine kardeşi Abdullah 
geçti ve ülkede İngiliz mandası kuruldu. İngilizler tarafından Ürdün Haşimi 
Krallığı’na 1946 yılında resmen bağımsızlık verildi. 1948 Arap-İsrail Savaşı’nda 
Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ü sınırları içine alan Ürdün, bu toprakları 1967 Arap-
İsrail Savaşı’nda kaybetti.8

Ülkede İslamiyet
İslam, Ürdün’ün resmî dinidir. Ülke nüfusunun yaklaşık %97’si Müslümandır 
ve büyük çoğunluğu Sünnidir. Müslümanlar için şeriat mahkemeleri işleyen 
ülkede gerek toplumsal hayatta gerekse de eğitimde ve akademik hayatta 
İslam önemli bir yere sahiptir.9

6 https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/jordan/economical-
context

7  https://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-jordan.en.mfa 
8  https://islamansiklopedisi.org.tr/urdun 
9  https://www.state.gov/reports/2021-report-on-international-religious-freedom/

jordan/ 
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  DIŞ TİCARET VERİLERİ (bin $)

2019 2020 2021

İHRACAT 8.312.917 7.954.403 8.490.683

İTHALAT 19.336.709 17.034.953 18.203.185

HACİM 27.649.626 24.989.356 26.693.868

DENGE -11.023.0792 -9.080.550 -9.712.502

EN ÇOK İTHAL EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $)

Ürün 2019 2020

Toplam 17.034.953 18.203.185

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

1.264.084 1.909.442

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer 
reaktörler vb. ve parçaları

1.238.035 1.221.623

Plastik ve ürünleri 616.941 1.099.917

Elektrikli makineler ve parçaları, ses 
kayıt cihazları ve televizyon

1.015.259 1.008.411

Doğal ya da kültüre edilmiş inciler, 
değerli taşlar ve metaller

213.121 881.822

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $)

Ürün 2020 2021

Toplam 7.954.403 8.490.683

Örülmüş veya örülmemiş kıyafet ve 
giyim aksesuarı

1.576.278 1.744.179

Gübreler 908.750 1.270.157

İnorganik kimyasallar, değerli 
metallerin organik veya inorganik 
bileşikleri vb.

702.842 1.149.703

Doğal ya da kültüre edilmiş inciler, 
değerli taşlar ve metaller

499.794 666.849

Tuz, kükürt, taş, alçı materyalleri, 
kireç ve çimento

423.935 652.145



COVID-19
Ürdün’de ilk COVID-19 vakası 2 Mart 2020’de kaydedilmiştir. Tüm dünyanın 
vaka patlaması yaşadığı ilk dönemde Ürdün, düşük vaka ve ölü sayısıyla 
dikkat çeken ülkelerden olmuştur. Bunun sebebi, daha ülkeye COVID-19’un 
ulaşmamasına rağmen Ocak ayının sonunda, ilk vakanın kaydedilmesinden 
yaklaşık beş hafta önce, “Salgın Hastalıklar Komitesi’nin” kurulmuş olması 
ve ilk vakadan itibaren tüm tedbirlerin sıkı bir şekilde alınmasıdır.10 DSÖ 
verilerine göre 25 Ekim 2022 itibarıyla Ürdün’de 1.746.997 vaka ve 14.122 ölü 
kaydedilmiştir.

10 https://www.aljazeera.com/news/2020/4/22/
how-jordan-is-flattening-its-covid-19-curve 
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2000’lerin başından beri Kuzey ve Sahra altı Afrika dikkate değer sayıda 
Çinlinin yerleşim merkezi olmuştur. Buna rağmen bu alanda yapılan akademik 
araştırma sayısı fazla değildir. Ancak Çin-Afrika ilişkilerinin sorgulanmaya 
başladığı son dönemde, Afrika’daki Çin diasporasının anavatanları ile ilişkisi 
ve bu ilişkinin yaşadıkları kıtaya yansıması üzerine birtakım araştırma 
başlatılmıştır.

Göç, dünya gündemindeki insani sorunların en fazla odaklanılan 
başlıklarından biridir. Savaşlar, çatışmalar, insan yaşamı için asgari şartların 
bulunmadığı bölgelere yol açmakta ve stabil, nispeten güvenli alanlara göçü 
doğurmaktadır. Yakın geçmişte haberlere sıkça konu olan, Kuzey ve Sahra altı 
Afrika’dan Avrupa’ya doğru olan göç serüvenleri sırasında çok sayıda Afrikalı 
denizde boğulmuş, geri kalan kısmı da güvenlik güçleri müdahalelerine 
maruz kalarak sınır dışı edilmiştir. Hedeflerine ulaşmayı başaranlarsa berbat 
şartlarda yaşam mücadelesi vermektedir. Ekonomik ve sosyal şartlara uyum 
sağlayamayan pek çok kişi gittikleri ülkelerde çeşitli suçlara karışmıştır. 
Avrupa Birliği’nin önlemleri bu göçü durdurmuş ve bitirecek boyutlara 
getirmiştir.
1 UGSAM Afrika Araştırmaları Direktörü
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Buraya kadar doğal bir süreç olarak görünse de Avrupa’ya göç girişiminde 
bulunanların arasında çok sayıda Çinlinin bulunması, durumu yalnızca Afrika-
Avrupa ekseninde kalmaktan çıkarmaktadır. Çünkü yapılan araştırmalarda 
ortaya çıkan sonuç çok sayıda Çinlinin Afrika ülkelerini bir geçiş güzergâhı 
olarak kullandığını ortaya çıkarmaktadır. Buna göre Çin uyruklu kişiler sınır 
güvenliği ve göç mevzularında nispeten daha gevşek kuralları olan ülkeleri 
tercih etmektedirler. Bunların başında da Afrika ülkelerinin gelmesi şaşırtıcı 
değildir.

Çin vatandaşlarının göç konusunda rağbet gösterdikleri ülkeler çeyrek asırdır 
Asya’nın güney kesimlerinde bulunan ülkeler olmuştur. Güney Asya’da yer 
alan bu ülkeler başka yerlere göçün kolaylaştırıcı destinasyonları olarak 
görülmüştür. Özellikle 1970’ten başlayıp yirmi yıl süren bir dönem boyunca 
Kamboçya, Vietnam, Laos gibi ülkeler Çin asıllı yaklaşık dört milyon insanın 
Kuzey Amerika, Avustralya ve Avrupa’ya göçmeden önceki durakları 
olmuştur. Seyahat eden ve göçen Çinlilerin en büyük kısmı işçilerdir. Bunun 
yanında üç farklı kesim daha başka ülkelere gitmektedir. Bunlar arasındaki ilk 
kesimi öğrenciler ve yüksek eğitimli göçmenler oluşturmaktadır. Çin Eğitim 
Bakanlığı 1985’ten başlayarak yirmi yıl süren dönemin verilerini açıklayarak 
yurtdışında eğitim amaçlı bulunan Çinli sayısını sekiz yüz on beş bin olarak 
açıklamıştır (Ma, 2008: 93). Turistik amaçlı çıkışlar yıllık yaklaşık beş milyon 
kişi civarındadır. Üçüncü kesim, Çinli firmaların projelerinde kısa dönemli 
çalışmak üzere başka ülkelere gidenlerdir ki sayıları yaklaşık bir milyona 
yakındır. Bunların kontratlı olarak çalışanlarının sayısı 2016 yılında iki yüz 
otuz bine yakındır (China-Africa Research Initiative, 2018). Afrika özellikle bu 
üçüncü grubun sıkça adresi olmaktadır. Afrika özelinde Çin göçünün en fazla 
dikkat çektiği nokta, Çin’in iş alanı ihracatı ile işçi ihracatını birlikte yapıyor 
olmasıdır.

Afrika çok uzun zamandan beri Çin diasporasının bulunduğu bir kıta özelliği 
taşımaktadır. Halk Cumhuriyeti’nin 1949 yılındaki kuruluşundan sonra, 
daha önceki bölümlerde tahlil ettiğimiz Üçüncü Dünya söylemi ve bunun 
emperyalizme karşı ortak savunusu ile beraber, kıtaya giden Çinli sayısı 
da artmıştır. 1960’tan başlayarak yirmi yıl süren evrede, çoğu alanlarında 
uzmanlardan oluşan yüz elli bin kişi kıtaya gitmiş ve tarımdan altyapıya, 
karayollarından tren yollarına kadar geniş bir yelpazedeki projelerin 
gerçekleştirilmesi için çalışmışlardır (Perret, 2007). 2001’de yüz kırk 
bine yakın olarak tahmin edilen kıtadaki Çinli sayısı, 2007’de dört yüz bini 
bulmuştur. Önceden Çin’in güney ve batı bölgelerinden kıtaya gelenler 
artık ülkenin tüm bölgelerinden Afrika’ya gelmektedirler. Çoğu kalıcı olma 
amacıyla olan bu yolculuklar kıtaya Çin’den gelişin altmış ve yetmişlerdeki 
şeklinden farklı bir hal aldığını göstermektedir. Çin ve Afrika arasında artan 
uçuşların da bu hareketlenmede büyük payı bulunmaktadır (Jacques, 2016: 
430). Tüm kıtadaki, Çin diasporası sayısının altı yüz bine kadar çıktığı tahmin 
edilmektedir. Bunlara her yıl kısa süreli Afrika seyahati yapan çeşitli meslek 
gruplarından kişiler de eklenmektedir. Çin göçünü üç farklı kategoriye 
ayırabiliriz. Bunlardan ilki geçici işlerde çalışmak üzere kıtaya gelen Çinlilerdir. 
Daha çok kısa süreli kamu işlerinde ve inşa işlerinde çalışmaktadırlar. İkincisi 
girişimciler ve daha çok tüccarlardır. Çoğu zaman Çin’den gelmekle birlikte, 
farklı diasporalardan da bu gruba katılanlar olmaktadır. Üçüncü kesim ise, 
Kuzey Amerika ve Avrupa’ya geçiş imkânı arayan kişilerden oluşmaktadır.

Tahminlere göre bugün Afrika’da aktif olarak çalışan on bin civarında Çinli 
şirket bulunmaktadır. Bunların bin kadarı Afrika’daki yerel Çinli şirketlerdir 
(Kartik, Sun, & Kassiri, 2017: 11). Şirketler genellikle hammadde ticareti ile 

altyapı projelerinin uygulanması konularıyla ilgilenmektedir. Doğu Afrika 
gibi bölgelerde bu sektörlere özellikle kamu işleri ve telekomünikasyon da 
eklenmektedir. Elektrik dağıtım şirketlerinin özel sektöre satılışları genellikle 
Çinli firmaların bu alanda da olmasını sağlamaktadır. Bugün Çinli firmaların 
işlerinde çalışan yaklaşık yüz bin Çinli’den bahsedilmektedir. Tamamına 
yakını Çin hükümeti tarafından sağlanan hizmetlerle Afrika pazarında bulunan 
bu şirketler, geçici işçi göçünün de en büyük etkenleridir.

Çinli şirketler daha önceki bölümde de değinildiği üzere sektörleri ile ilgili 
işçileri, yöneticileri ve varsa gerekli malzemeleri kendi ülkelerinden kıtaya 
getirmektedirler. İşçiler, sözleşmelerinin sonunda genellikle ülkelerine 
dönmektedir. Bununla beraber, aralarında Tanzanya, Kenya ve Uganda gibi 
ülkelerin bulunduğu birtakım yerlerde Çinli işçilerin kalmaya karar verdiğini 
görmek de mümkündür. İşçilerden kalanlar, genelde kendilerini küçük 
girişimci olarak tanımlamakta ve ticaret, yemek gibi işlerle uğraşarak, 
bu ülkelerdeki geçimlerini sağlamaktadırlar. Günde ortalama yirmi dolar 
kazanan işçiler, Çin’de kazandıklarının iki katını kazanmanın mutluluğu 
içerisinde Afrika’yı önemli bir fırsat olarak görmektedirler.
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Çin göçündeki kilit nokta, göçenlerin durumu değil, Çin hükümetinin göçe 
verdiği destektir. “Kuşak ve Yol” kapsamında önemli bir konumda bulunan 
Doğu Afrika’da, Çinli sayısının artması Çin Komünist Partisi tepe yönetimi 
tarafından da istenen bir durumdur. Afrika’nın bağımsızlık sürecinde üçüncü 
dünya dayanışması başlığı altında teşvik edilen göç, sonrasında çeşitli siyasi 
ve ekonomik amaçlar için teşvik edilmektedir.

Günümüzde pek çok bölgede olduğu gibi Doğu Afrika bölgesi başta olmak 
üzere, kıtanın hemen her bölgesinde “Çin Kasabaları” kurulmaktadır. 
Hatta Güney Afrika gibi bazı yerlerde bu kasabaların “Çin Şehirleri” olarak 
adlandırılacak şekilde daha büyük yapılara evirildiğini görmek mümkündür. 
Bu şehirlerin ya da kasabaların oluşmasında yeni göçenlerin payı olduğu 
kadar, daha önce kıtaya yerleşip, bulunduğu ülkenin vatandaşlığını da alan 
Çinlilerin payı da vardır. Yeni göçenler, bu ülkeleri tercih sebeplerinin yıllar 
önce oraya yerleşen akrabaları olduğunu belirtmektedirler (Ma, 2008: 98). Bu 
durum göç sistematiğinin de son yıllarda değiştiğini göstermektedir. Çünkü 
yeni göçen bu insanlar, gittikleri ülkelere yanlarında sermaye yapabilecekleri 
kadar parayla gitmektedirler. Çoğunun asıl amacı Avrupa’ya göçmek olan 
bu insanlar, “Çin Kasabaları” içerisinde ticaret yapmakta ve hatta yerlileri 
çalıştırarak malları onlara sattırmaktadırlar. İçlerinden bir kısmı yerleşik 
düzene geçerek temelli kalmaya karar vermekte ve kendilerinin yanına 
benzer amaçlarla gelecek akrabaları için bir liman olmakta, yeni göç düzeni 
de bu şekilde devam etmektedir. Çin diasporası yeni Çin göçünde önemli bir 
etken olmaktadır.

Afrika’ya göçen Çinliler, çoğunlukla ülkelerinden getirttikleri tekstil ürünleri, 
ayakkabılar, elektronik aletler, bisikletler gibi ürünlerin satışı ile geçimlerini 
sağlamaktadırlar. Girdikleri ticaret alanları genellikle Afrika insanının en 
fazla ihtiyacı olan ürünlerin en ucuz maliyetle satılabileceği alanlardır. Batı 
ülkelerinden ithal edilen ürünlerin yarışamayacağı fiyatlarda olan bu ürünler 
çok tercih edilmektedirler. Araba alabilecek durumda olmayan ortalama bir 
Afrikalı, elli-yüz dolar arasında satılan bir Çin bisikletini kolaylıkla alabilmekte 
ve Çinli misafirlerinin ticaretine katkı sunmaktadır. Küçük gibi görünse de 
bunun gibi örnekler Çin hükümeti tarafından destek görmektedir. Çünkü göç 
ile önemli sayıda Çinlinin kıtaya yerleşmesi, tüm kıtada faaliyetler ve projeleri 
bulunan Çin için aynı zamanda maliyetsiz iş gücü anlamına gelmektedir. Bir 
diğer avantaj da göç vesilesi ile Çin diasporasının güçlenmesi ve bunun da 
diaspora-Çin ilişkilerini olumlu etkilemesidir.
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Bölgemizdeki yoğun hareketlilikten İran’da nasibine düşeni aldı. Mahsa Emini 
isimli bir geç kızın tartışmalı ölümü sonrasında İran adım adım artan bir 
hareketli sürecin içine girdi.

İlk olarak İran’a 1995 yılında genç bir sosyoloji öğrencisi olarak gitmiştim. 
İran devrimi ve sosyolojisini gözlemlemek amacıyla yaptığımız bu mesleki 
ziyarette pek çok not alma ve bunları bölümde sunma ve tartışma imkânı da 
bulmuştuk. Sınırlı ve tarafgir bilgilerin yaygın olduğu bir dönemde bu ilmi ve 
sosyolojik gezi çok değerli olmuştu.En çok dikkatimizi çeken noktalardan biri 
bir devrim yaşanmış olan İran’daki ekstrem insan gruplarının hangi değerde 
birleşiyor olduğunu anlamaya yönelik gözlemlerimizdi. Birbirinden oldukça

1 Uluslararası Siyasal, Sosyal Araştırmalar Platformu ( USSAP) Başkanı

farklı özellikler taşıyan insanların bir arada yaşama imkânı ve çerçevesini 
anlamak için pek çok soru ürettiğimizi ama yeterince cevap alamadığımızı 
ve yaklaşık bazı yorumlar yaptığımızı hatırlıyorum. O zaman meslektaşlarımla 
özellikle Muhammed Aydın Bey ile yaptığımız değerlendirmelerde İran’ın 
gelecek hikâyesinin ya da kırılma noktasının da birbirinden farklı yaşam 
kültürlerine sahip toplumsal grupların hangi değer noktasında ve nasıl 
bulaşacakları olduğunu konuştuğumuzu iyi hatırlıyorum. İnkılabı yücelten 
dindar gruplar yanında, İstanbul’da göremeyeceğiniz savruk hallere sahip 
insan tiplerini bir arada görebileceğiniz bir görünüme sahipti İran. İran devlet 
ve ideolojik sisteminin toplumsal bütünleşmeyi temin ve ortak İslami bilincin 
oluşması konusunda bir gayret ortaya koyduğunu ve buna yönelik çalışmalar 
yaptığını biliyorum. Davet ve ikna çalışmalarının yaygın olarak tüm kurumlar 
eliyle gerçekleştiğini tahmin ediyorum. Belli ki bu çalışmalara rağmen İslami 
rejime bağlı bir toplumsal taban yanında, seküler bir toplumsal yapı varlığını 
güçlü şekilde idame ettirmiş oldu. İdeolojik bir problemden ziyade İslam 
ve İslam karşıtlığı olarak tezahür eden bu yapıyı görmemek için kör olmak 
lazım. Ara ara belli vesilelerle varlığını güçlü şekilde ilan eden seküler İran 
toplumu İran güvenlik birimleri eliyle bastırılıyor. Temel anlamda bir hak ihlali 
zemininde küresel sisteme takdim edilen kitlesel olayların küresel yansıması 
hızla bir rejim tartışması olarak biçim buluyor. İran karşıtı küresel sistem bu tip 
olayları içeride yeterince manipüle edemese de dışarıdan bu sürece güçlü bir 
küresel destek sunuyor.
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Bu olaylar belli aralıklarla ortaya çıkıyor ve belli ki bu olayları var eden bir 
durum var. Peki, bizler İran’da ortaya çıkan bu olayları nasıl algılayacak ve 
nasıl konumlanacağız. 

Aslında herkes nerede duracağını yaklaşık olarak belirlemiş durumda. Sol, 
seküler çevreler bu konuda bulundukları değer dünyası üzerinden destek 
verip, molla rejimi olarak tarif ettikleri rejimin devrilmesinin bir fırsatı olarak 
algılayıp, yönetiyorlar. Milliyetçi, ulusalcı çevreler meseleye parçalı bir 
görünüm içinde bakıyorlar, bazıları için İran kusurlu iken özellikle Ulusalcı, 
Avrasyacı gruplar için bu tip olaylar ABD oyunu olarak algılanıyor.

İslamcılar ve muhafazakârlar da kendi içlerinde birkaç parçaya bölünerek 
konuyu ele almaya çalışıyorlar. Bu gruplar için İran’ın Şii kimliği ve yayılmacı 
eğilimleri de konuyu algılarken belirleyici oluyor ve bazen kantarın topuzu 
kaçabiliyor ve seküler gruplardan bile daha sert bir okuma ortaya çıkabiliyor.

Artık çerçevesi belli hale gelen kategorik bakışlar mevcut İran’daki 
gelişmelere. Fakat bu son olaylarda nispeten bazı değişiklikler var. Son 
olaylarda konuyu hak temelinde ele alan yaklaşımlarla, seküler bir devrim 
çağrısı yapanların sesleri birbirine giriyor. Birde konu ölen kızın Kürt kimliğine 
sahip olduğu ortaya çıkınca Kürt soylu isimler ideolojik konumlarını da 
görmezden gelerek etnik temelli bir İran karşıtı algı 
ve söyleme yöneliyorlar. Bu haliyle son yaşanan 
olaylarla ve ortaya çıkan dinamik süreç içinde, fark 
edilir bir dönüşüm yaşanıyor. Kategorik bakış açısında 
değişimler yaşanıyor ve her bireyin konuyu ele alma 
biçiminde farklılıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Burada 
olgular kadar algılarda etkili olmaya başlıyor.

Benimde bu konuda pek tabi bir bakış açım var ve olayı 
farklı boyutları ile ele almaya çalışıyorum. Bütüncül 
ve kategorize etmeyen bir bakış yada metodolojiyi 
temeli itibariyle benimsiyorum. Rahmetli Erbakan 
Hoca’nın İran algısındaki makuliyeti sürdürmeye gayret 
ediyorum. Rahmetli Hoca İslam İnkılabını bir değer 
olarak algılarken, İslam kardeşliğinin değer yargıları 
ile konuyu algılama eğiliminde hareket etme yolunu 
seçti. İşlevsel perspektifini ise İslam Birliği çalışmaları 
üzerinden inşa etti. Kendisinden sonra gelenler bu 
süreci sürdürme konusunda gayretli oldular. Tabii 
bu hassas ilişki sürecini bugün ortak bir bağlam var 
ederek sürdürmek yüksek medeniyet ve siyaset 
perspektifini zorunlu kılıyor.

İran İnkılabı 1995 yılında gördüğüm ve kırılma noktası 
olarak tanımladığım noktada duruyor. İnkılap bir vaat 
ortaya koymuş olsa da bugün buna ulaştı mı? İçeriden 
yapılan öz eleştiriler ve açık kaynaklardan yaptığımız 
gözlemler bu vaadin gerçekleşemediğini önümüze koyuyor. Gayretlerine 
rağmen içeride azımsanmayacak miktarda bir muhalif kitle var ve bu insanlar 
kendi vatandaşı. Belli ki rejim içeride muarız bir kitleyi üretecek nitelikte 
bir süreç içinde. Bu politik bir görünümden ziyade dini bir alan üzerinden 
karşımıza çıkıyor ve hızla politik bir görünüm kazanıyor. Bazen mücadeleyi 
zorunlu kılacak bir sert görünüm ortaya çıkabiliyor. Bu durumla mücadele 
etmek için kullanılacak devlet dilinin ve yöntemlerin de mutlaka makul, adil 

ve hukuk sınırları içerisinde ve pedagojik ölçüler yanında İslam’ın nezahet 
ve zarafetine uygun olması gerekiyor. Tüm bu gayretlere rağmen niyeti 
bozuk süreçlerle mücadelenin de profesyonel ve makul bir çerçeveye sahip 
olması gerekiyor. Hızla devlet ve hükümet düşmanlığına dönen bu olayları bir 
profesyonellik içinde sürdürmek ve özellikle kurumların iyileştirilmesi her 
zaman bir ihtiyaç.

Burada bilinmesini istediğim ve buradan bakıldığında görülmeyen bir nokta 
var. İran devleti, vatandaşlarından dindarlık ve ahlakilik temelinde minimum 
düzeyde taleplerde bulunuyor aslında. Her devletin talep ettiği meşru, makul, 
ahlakilik ölçüleri yanında, kriminal konular olan narkotik, kumar ve fuhuş 
gibi konularla mücadele ediyor. İran’a gittiğimde en çok dikkatimi çeken 
şey devrime rağmen İran toplumunun rahat ve seküler yaşam tarzı olmuştu. 
Yaşam içinde kadının özgür hali, iş ve yaşam içindeki var olma cesaret ve 
becerisi, yaşama dair kararlarda güçlü İran kadını olgusu beni çok şaşırtmıştı. 
İran’da kadın erkek ilişkilerinde sadece erkek değil kadında ilişkilerin şeklini 
ve geleceğini belirleyebilir. Bugün İranlı kadınların sokakta olması İran’da 
kadınlara bırakılan oldukça geniş opsiyonların bir sonucu. Devletin tahdit 
ettiği şeyler her makul devletin tahdit ettiği şeyler. Burada önemli nokta 
ortaya çıkan kriminal ihlallerde; süreçle, olay ve kişi ile konumlanma biçimi 
ve bu müdahaleyi yapacak kurumların pedagojik kabiliyeti ve bunun açık bir 

süreç olarak yönetilmesidir. Umarım bu olay 
bir ders olur ve süreç yönetimi daha şeffaf ve 
makul bir boyut kazanır.

Ben aslında bu süreci diğerlerinden 
ayıran noktanın ve ipuçlarının daha 
küresel boyutlarda aranması gerektiğini 
düşünüyorum. Dünyanın bir kısmı diğer 
kısmı ile hasım olmuş durumdadır ve bu 
hasımlık ilişkisi (kendi içlerinde işbirliği 
olmasına rağmen) tüm ülkeleri taraf olmaya 
zorlamaktadır. İran’da bölgesel özellikleri, 
İslam rejiminin karakteri, Fars kimliği, Şii 
karakteri ve özellikle Ortadoğu’da son 
dönemde aldığı vaziyet ve özellikle Şangay 
İşbirliği Teşkilatı üyeliği sebebiyle Rusya 
ve Çin ile kurduğu ilişki süreci ile güncel 
gelişmeler arasında güçlü bir ilişki olduğunu 
düşünüyorum.

ABD, Batı blokuna karşı Rusya ve Çin eliyle 
oluşan diğer blok Soğuk Savaş dönemi 
dikotemisinden çok daha güçlü durumdadır. 
Ukrayna Savaşı da süreci oldukça somut bir 
noktaya taşımış ve sert bir süreç işlemektedir. 
Avrasya blokunun dinamik ve güçlü işbirliği 
yapısı ve operasyonları sebebiyle İran’ın 

yapısal sorunun tahrik edilerek depreştirildiğini düşünüyorum. Basit gibi 
görünen bir toplumsal olayın bu kadar geniş bir zeminde biçim değiştirerek 
ve hatta geleneksel ittifakları bozarak bir rejim tartışmasına döndürülmesinin 
rastgele olmadığını düşünüyorum. (İran ve PKK-PEJAK ittifakı bu süreçte ABD 
eliyle bozdurulmuştur.)
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İran tartışmasız kadim bir ülkedir ve 
kadim bir coğrafyada kurulmuştur. 
Kültürü ve devleti var eden hikâye 
ve müktesebat ile savaşılmaz, 
mücadele edilmez. İran kendini var 
eden değerler ile en güçlü şekilde 
barışmalı, İslam İnkılabının kendi 
toplumu ve dünya nezdinde doğru 
algılanması ve Silm ve adalet 
üreten bir sistem var edebilmesinin 
imkânına konsantre olmalıdır. 
Ayrıştıran ve kopuşları izleyen bir 
epistemoloji yerine bütünleştiren, 
İrfani ve medeniyet kurucu bir 
modele halkının, Müslümanların ve 
dünyanın ihtiyacı olduğu gerçeğini 
hatırlamalıdır.  
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Bu yaşanan süreci sadece küresel bir operasyona bağlamak pek tabi olayı 
eksik algılamak olur. Burada İran’ın toplumsal kapasiteyi inşa etmemesi, kendi 
sınırları ve komşu hatlarında var ettiği düşmanlıklar ve hatalı ilişkilerinde bu 
sürece sebep olduğunu ifade etmek istiyorum.

Örneğin PKK, YPG ve YPJ gibi terör unsurları ile ilişkisini bir türlü 
berraklaştırmayan ve açık, güçlü bir reddediş ile terörü reddetmeyen İran’ın, 
bugün olaylarda terör gruplarının varlığını görüp bir düşünmesi gerekiyor.

İran bünyesinde çok geniş bir Türk nüfus barındırıyor. Buna rağmen ülkede 
dikkat çeken Fars milliyetçiliğini dengelemek yerine Türk nüfusu sindirmeye 
yönelik bir politika tercih ediyor. Türk soylu İran vatandaşları kendilerini rahat 
hissetmedikleri gibi sürekli bir sindirilme baskısını yaşıyorlar. Özellikle İran’ın 
Kafkasya politikası bu bölgedeki Türk varlığını görmezden gelen bir politika 
ve ara ara sarf edilen cümleler Türk toplumunu rencide etmekte başka bir işe 
yaramıyor. En büyük endişem olaylara müdahale sürecinde İran devletinin bu 
olayların dışında olan Türk toplumuna bu faturayı kesmesi olur ki bunu kabul 
etmek asla mümkün olmaz. Zira Güney Azerbaycan meselesi bu süreçlerden 
bağımsız bir mesele olarak ele alınmalıdır ki daha önce bu konuyu kaleme 
almıştım.http://www.muslimport.com/yazardetay/lacin-turkusu-ve-iran-
psikanalitiginde-kafkasya-ve-azerbaycan/157

İran devletinin ülkesindeki hassas sosyoloji ile konumlanma biçimini yeniden 
göz önüne alması gerekiyor. Toplumun dönüşümü ve dinin toplumsal hayata 
ikamesi konusunu yeniden tartışması ve nezahetli bir üslubu, şeffaf olarak 
tanımlaması gerekiyor. Kriminal düzeydeki ahlaki ve davranışsal problemlerle 
yüzleşme ve mücadele dili yanında bu konudaki personel temsil ve niteliğinin 
kapasitesinin artırılmasını sağlaması gerekiyor.

Sonuç Yerine…..
Son gelişmeleri algılama konusunda ülkemizdeki kafa karışıklıklarına rağmen 
biz Türkiyeli Müslümanlar; din kardeşliği, komşuluk hukukunun gerekleri ve 
diplomatik nezahet temelinde gelişmeleri ele almak zorundayız. Makul ve 
yapıcı bir yaklaşımla konuya bakmayı sürdürmek her zaman değerli. 

Bu bağlamda bizim baktığımız noktadan İran’a kardeşçe önerilerimiz kısaca 
şunlar olabilir.

—  İran’da dinin ruhuna uygun nezahetli bir dilin ve üslubun oluşması ve bunun 
ülke içi kadar ülke dışına da gösterilmesi zarurettir. Kapalı bir görünüm, sert ve 
meydan okuyucu bir temsil çok uygun gözükmemektedir. Bu süreç zamanla 
sistem kadar bir insan tipide var etmektedir. Diplomasiden, spora kadar ülke 
dışı temsillerde sistem agresif bir insan tipi ortaya çıkartıyor. (Son İslam 
Oyunlarında bizzat gözlemlediğim şey; İranlı sporcuların diğerlerinden farklı 
agresif, sosyaliteye kapalı hatta yer yer saldırgan tutumları idi. Bu manzarayı 
neredeyse tüm spor branşlarında gördüm ki çok üzücü bir durum. Bu agresif 
üslubun hiçbir faydası olmadığı gibi İran’ı sistem dışına itmektedir.)

—  İran denincem İslam değil Şia’nın akla ve gündeme gelmesi ilginç bir 
durumdur. Bu İran kadar Sünni topluluklardan kaynaklanmakla birlikte, 
İslam’ın genel temsil ve var oluşu ile mezhebi temsil arasındaki denge 
kaybolmuştur. Kimse Türkiye, Malezya, Pakistan deyince Sünnilik akla 
gelmiyor iken bu kadar tarihi müktesebata rağmen niçin İran denince niçin 
Şia akla gelmektedir. Bu çok önemli ve hassas bir konudur. Bu konudaki 
hassas denge noktası aranmalıdır. Bir ilahiyat meselesi olmanın ötesinde bir 
devletin kimlik ve varlığının temel parametresinin mezhebi olması tartışılması 
gereken bir noktadır.
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— İslam İnkılabı dünya Müslümanları için bir beklenti var etmekle birlikte, 
oldukça içe kapalı bir sürece hapsedilmiştir. Kapalı bir rejim görüntüsü 
ile dünya Müslümanlarının ve insanlığın tartışmaya açtığı bir model ve 
medeniyet temsili ortaya konmuş değildir. Bu algı küresel Siyonizm’in de 
katkı sağladığı bir negatif propagandanın da ürünü olmakla birlikte, asıl sebep 
İran’ın odaklandığı nokta, temsil tipi ve kullandığı dilde aranmalıdır. İran’ın da 
buradan çıkarması gereken dersler vardır.

— İslam’ın temsilinde fıkıhtan önce güçlü bir inanç, meşruiyet ve adalet 
esastır. Adalet ve Hak konusunda rejim tekâmül seyrini tamamlamalı; kurum 
ve insan modelini var etmelidir. Yoksa tüm dünya için yanlış bir model olarak 
tartışılmaya devam edecek ve dünya Müslümanları için maliyet yaratır bir hal 
alacaktır.

— Hiçbir coğrafyada devlet temsiline ulaşmış bir yapı Müslüman kanına 
giremez. Devlet temsili yücelik, olgunluk gerektirir. Devletler,  gayrı meşru 
yardımcı enstrümanları ve terör unsurlarını varlıklarının ve menfaatlerinin 
devamı için kullanamazlar. Bu sebeple sınır ülkelerdeki İran varlığının 
meşruiyet ve sınırlarında, devlet ağırlığı ve İslami esaslar belirleyici olmalıdır. 

— Var oluşunu salt Farslık ya da Şiilik üzerinden var kılan bir devlet temsilinin 
ötekileri olacağı gibi meşruiyeti tartışmalı hale gelecektir. Sınır ötesinde 
Sünni bölgelerin Şiileştirilmesine yönelik kaynaklar İslam olmayan halkların 
İslamlaştırılması için kullanılmalıdır. Ülke içindeki meşru etnik. mezhepsel 
çeşitlilik korunmalıdır. Devletin şefkat ve koruyucu tutumu esastır. Bu 
koruyucu tutum zaman içinde kalpleri yumuşatır; makuliyet ve tevhidi var 
kılar.

— İslam ülkesi Silm “Barış” ve adalet ülkesidir. Düşmanın bile adaletinde 
şüpheye düşmediği bir nizam esastır. Sürekli hak ihlalleri ve adalet üzerinden 
tartışılmak anlaşılır bir durum değildir. (Mahsa Emini süreci çok kötü 
yönetilmiş ve insanların bir kısmı bu kötü süreç yönetimi sebebiyle muhalif 
pozisyon almıştır.) 

— Rejime ve dine karşı yapılan taarruz ve saldırılarda devletin vazifesini 
yapması esastır. Sürece müdahale devlet ağırlığına yakışır şekilde olmalı, 
adil ve şeffaf bir yargılama süreci olarak yönetilmelidir. Herkes süreçten emin 
olmalıdır.

— Mahsa Emini müdahale ve ihmal sebebiyle öldü ise suçlulara ceza verilmeli 
ve diyet ödenmelidir. Devlet hata yaptıysa özür dileyebilmelidir.

— İran karşısında ABD merkezli küresel yapı dünyanın pek çok ülkesinde 
ahlaksız süreç yönetimleri yapmaktadır. ABD ve Batılı ülkelerin İran’daki 
kitlesel olaylara verdiği destek aşikârdır. Medya ve propaganda desteği 
yanında CIA eliyle de benzer olaylara destek vererek rejimleri yıkmaya 
çalışmaktadır. Hiç kimse ABD’nin bu şımarık tutumunu sorgulamamaktadır. 
İran bu küresel isihbarat operasyonunu faş etmeli ve delilleri ile kamuoyunun 
önüne sunmalıdır. Bu alçak müdahale biçimine karşı tüm devletler ortak 
tutum sergilemelidir. İran’da yaşanan sürecin arkasındaki ABD, Batı ittifakı 
görmezden gelinmemelidir.

— İran bir ulus’un devleti değildir. Azınlıktaki Fars toplumu haricinde çok 
yüksek düzeyde bir Türk nüfusu bulunmaktadır. İran toplumu içinde var olan 
Türk nüfus konusunda İran makul bir vaziyet almalıdır. Bunun yanında Kürt, 

Arap ve diğer toplulukların hakları da gözetilmelidir. Benzer bir durum ülkede 
bulunan Sünni gruplar içinde geçerlidir. Sünni gruplar huzur ve güven içinde 
yaşamlarını sürdürmeli, dini varlıkları ve özel hukukları (fıkıh, sosyoloji ve 
örgütlü varlıkları) korunmalıdır.

— İran kendi içinde rahat bir yaşam çeşitliliğine sahiptir. Kendi tecrübelerim 
yanında, yakın zamanda izlediğim bir Alman belgeselinde de gezgin, hayretler 
içinde bunu itiraf edebilmiştir. İran’ın dış dünyadaki imajı ise bundan farklıdır. 
Bu kapalı görünüm bir politika ise bile yanlıştır. Belli ilkeler etrafında güçlü bir 
imaj, propaganda ve tanıtım çalışması zarurettir. Bu bir tercih olmaktan öte 
zarurettir. Pek çok sorunun kaynağı tam olarak kendisini ifade etmemesi ve 
kapalı bir rejim görüntüsü vermesidir. Bu konuda bir özgüven dönüşümüne 
ihtiyaç vardır.

— Türkiye ile İran ilişkileri ve diplomasi tarihi çok eskidir. İki millet arasında 
binlerce yıllık bir bağ ve ilişki vardır. En uzun süreli sınırlar yanında 
savaşmazlık akdi var gibidir. Türkiye İran algısında bu kurumsal gerçekliğe 
riayet etmektedir. İran’ın da Türk ve Türkiye algısı konusunda makul, sabırlı 
ve güven verici bir pozisyon alması gerekir. Sn. Cumhurbaşkanı tarafından 
Bakü’de okunan Aras şiirine karşı gösterilen reaksiyon ve saldırgan dil İran 
Psikanalitiği yanında güncel durumu görmek açısında çok rahatsız edici 
olmuştur.  İran’ın Türkiye’yi rahatsız eden her konuda dostluğunu göstermesi 
beklenir. Özellikle PKK terörü ve Ermenistan’ın saldırgan tutumu konusunda 
titiz davranması beklenir. Özellikle Suriye ve Irak’ta iki ülkenin karşılıklı olarak 
birbirinin hukukunu koruması beklenir. Suriye’de Türkiye sınırına yakın 
bölgelerdeki ısrarcı tutumlar kırıcı ve incitici bir pozisyon oluşturabilmektedir.

— Ve son olarak; İslam Birliği ve bölgesel birliğin teminine yönelik olarak; 
siyasi, bölgesel, askeri, ekonomik, ilmi ve kültürel işbirliğinin tam olarak 
sağlanması ve samimi bir iletişim zeminin oluşması ve gizli ajandaların 
işletilmemesi en büyük ihtiyaçtır.

Büyük güçlerin kontrolündeki kriz bölgeleri olan Suriye, Yemen, Irak ve 
özellikle Zengezur’da bu işbirliği yapılmalıdır. İslam dünyasındaki vahdet 
sorunu tüm politik sorunların yegane kaynağıdır. İslam toplumları arasındaki 
güçlü iş birliği ise pek çok sorunun temel çözümüdür.

İran tartışmasız kadim bir ülkedir ve kadim bir coğrafyada kurulmuştur. 
Kültürü ve devleti var eden hikâye ve müktesebat ile savaşılmaz, mücadele 
edilmez. İran kendini var eden değerler ile en güçlü şekilde barışmalı, İslam 
İnkılabının kendi toplumu ve dünya nezdinde doğru algılanması; Silm ve 
adalet üreten bir sistem var edebilmesinin imkânına konsantre olmalıdır. 
Ayrıştıran ve kopuşları izleyen bir epistemoloji yerine bütünleştiren, İrfani ve 
medeniyet kurucu bir modele; halkının, Müslümanların ve dünyanın ihtiyacı 
olduğu gerçeğini hatırlamalıdır. Böylece kendi topraklarından başlayarak bir 
barış ve ihtida sürecinin oluşması mümkün olacaktır.

13



2022

14

D-8 Nedir?
15 Haziran 1997 tarihinde Çırağan Sarayında İstanbul Deklarasyonu ile resmi 
olarak kuruluşu ilan edilen D-8 (Gelişmekte olan 8 ülke), 54. Türkiye Hükümeti 
Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın öncülüğünde Türkiye, İran, Pakistan, 
Bangladeş, Nijerya, Malezya, Endonezya ve Mısır dahil edilerek kurulmuş hem 
bölgesel hem de küresel nitelik taşıyan uluslararası bir örgüttür. 

D–8 teşkilatlanması resmi olarak 22 Ekim 1996 tarihinde Çırağan Sarayında 
yapılan “Kalkınmada İş birliği Konferansı” ile başlamıştır. Bu toplantıya katılan 
sekiz ülkenin hemfikir olması neticesinde bir teşekkülün oluşturulmasının 
uygun olabileceğinde karar kılınarak, İzmir ve Antalya’da yapılan toplantıların 
ardından İstanbul zirvesi ile kuruluşunu tamamlamıştır.2

1 İÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

15 Haziran 1997 tarihinde ise D-8 Örgütünün resmi kuruluşu Çırağan 
Sarayından tüm dünyaya ilan edilmiştir. Bu toplantı dünyada büyük 
yankılara sebep olmuştur. 1 milyara yakın bir nüfusla kurulan, tamamı 
Müslüman ülkelerden oluşan D-8 Örgütü kurulmuş ve bu küresel örgüt 
başta Müslümanlar olmak üzere tüm dünyaya umut vadeden bir kuruluş 
olarak vücut bulmuştur. Kurulduğu yılda nüfusu yaklaşık bir milyar olan 
D-8 Örgütünün toplam nüfusu 2021 yılı itibarıyla iki milyara yaklaşmıştır.

D-8 Örgütünün kurulmasını müteakip bazı basın yayın organlarınca D-8’in 
G-8’e karşı kurulduğu iddia edilmiştir. Fakat D-8’in temel prensipleri 
incelendiğinde bu iddianın gerçeklikten uzak olduğu alenen ortaya 
çıkmaktadır. Aksine D-8’in temel hedeflerinden biri, içerisinde G-8 örgütünün 
de bulunduğu uluslararası örgütlerin bir araya gelerek birlik ve beraberlik 
içerisinde yeni dünya düzeninin temellerini atmaktır. Necmettin Erbakan 
bu hedefini ‘’2. Yalta Konferansı’’ olarak açıklamaktadır. 2. Yalta konferansı 
G-8’ler ile D-160’ların bir araya gelerek yeni dünya düzenini birlikte kurmalarını 
sağlayacak büyük bir hedeftir. D-8 hiçbir kuruluşa karşı kurulmamıştır 
bilakis savaş değil barış şiarıyla dünyaya barış getirmeyi hedeflemektedir.

2 Bülent Alan, D-8 Yeni Bir Dünya, s.178, 2001.
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Prof. Dr. Necmettin Erbakan “Geçen asırda dünya huzura kavuşamamış, 
ikinci cihan harbi ile milyonlarca insan hayatını yitirmiş, milyonlarcası sakat 
kalmışsa, bu bir şeylerin doğru olmadığının işaretidir. Teknoloji gelişmiş 
fakat bu gelişme insanların huzura kavuşmasına yetmemiştir. Temel sebep 
yanlış hak anlayışından kaynaklanmaktadır. Kuvveti ve menfaati hak sebebi 
gören Batı zihniyetinden bu dünyaya huzur getirmesi beklenemez. Savaşın, 
çatışmanın, sömürünün, çifte standardın, tekebbürün dünyaya huzur 
getirmesi mümkün değildir. Barışı, diyaloğu, adil bölüşümü, adaleti, eşitliği, 
insan hakları ve demokrasiyi esas alan yeni bir anlayışa ihtiyaç vardır. İşte 
D-8 ülkeleri 1997 Haziran ayının 15. gününde bir araya gelerek bu prensipleri 
hedef alıp, dünya barışına katkı sağlamaya karar vermişlerdir.”3 Diyerek D-8 
Örgütünün kuruluşunun öneminden bahsetmiştir. D-8 Örgütünün kuruluşuyla 
dünya ülkelerinin bilhassa sömürge durumunda olan ülkelerin haklarını 
savunacak yaklaşık bir milyar nüfuslu bir örgüt kurulmuştur. Gücü hak 
sebebi sayanlara karşı, haktan başka haklılık sebebi tanımayan bir örgüt 
var olmuştur. D-8 Teşkilatı adeta yeni dünya düzeninin mihenk taşı olarak 
tasarlanmıştır. Binaenaleyh D-8 Örgütü sadece ekonomik nitelik taşıyan 
bir örgüt değildir, öncelikli olarak D-8 Örgütüne üye olan ülkelerin ekonomi, 
eğitim, sağlık, kültür, bilim, teknoloji alanlarında iş birliğinin sağlanmasını 
daha sonra ise bu ilişkilerin yine Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın bir projesi olan 
D-60’a yani tüm Müslüman ülkelerin bir araya gelerek kuracağı uluslararası 
örgüte evrilmesi daha sonra ise D-60’a ek olarak tüm dünyadaki İslam 
ülkelerinin etrafında toplanmış 100 ezilmiş ülke daha eklenerek D-160’ın 
kurulması hedefl enmektedir.

D–8 Örgütünün Kuruluş Amacı
D–8 örgütünün kurulmasındaki amaç, genç ve kalabalık nüfusa sahip, 
bünyesinde büyük ekonomik potansiyel barındıran ve doğal kaynak 
bakımından zengin olan dünyanın çeşitli bölgelerinde dağılım göstermiş 
büyük İslam ülkelerini çeşitli ortaklıklar için bir çatı altında toplamak ve her 
türlü münasebetleri azami düzeye çıkarmaktır. Bu büyük birliktelik sayesinde 
D-8 ülkelerinin uluslararası alanda etkinliklerini artırmaları amaçlanmaktadır. 
D-8 Örgütü ekonomik temelli bir örgüttür. Öncelikli olarak D-8 üye 
devletlerinin ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi ve ardından üye ülkeler 
arasında bilim, teknoloji, sanayi, sağlık gibi temel alanlar başta olmak üzere 
her türlü münasebetlerin artırılmasını hedefl enmektedir. D-8 Örgütünün; üye 
devletlerinin hayat standartlarını yükseltmek, yaşam kalitelerini artırmak ve 
teknolojik faaliyetlerini desteklemek gibi mühim amaçları da bulunmaktadır. 

Necmettin Erbakan İslam ülkelerinin mutlaka kurması gereken beş temel 
kuruluşu da D-8 Örgütünün amaçları arasına eklemiştir ve bu oluşumların bir 
an önce kurulmasının büyük önem arz ettiğini belirtmiştir.
Bu kuruluşlar: 
— İslam Ülkeleri Birleşmiş Milletler Teşkilatı
— İslam Ülkeleri Ortak Pazarı
— İslam Ülkeleri Ortak Savunma Paktı
— İslam Ülkeleri Kültür İş birliği ve
— İslam Ülkeleri Ortak Para Birimi’dir.4

Necmettin Erbakan, İslam aleminde BM, NATO, AT, UNICEF ve IMF gibi 
batının her sahada gerçekleştirdiği temel organizasyonların yerine ikame 
edebilecek ve üstelik sadece İslam alemine ait olacak nitelikte söz konusu 
organizasyonların kuruluşunun önemini dile getirmiştir. Necmettin Erbakan’ın 
kurulmasını istediği bu organizasyonlar İslam alemi için bir kurtuluş reçetesi 
sayılabilecek kadar büyük önem arz etmektedir. Bu organizasyonların can 
bulması başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkeleri için adil düzen 
vadeden projelerdir.

D-8 her detayı büyük hassasiyetlerle ve stratejilerle hazırlanmış hedefl erle 
doludur. Bu hedefl ere ulaşmayı kolaylaştırmak için her bir D-8 ülkesinin 
potansiyeline uygun hedefl er belirlenmiştir. Temelde her ülkeye farklı 
sektörlerde görevler verilerek üye ülkelerin münasebetlerinin artması ve dış 
ilişkilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Belirlenen özel çalışmaları aşağıdaki 
gibidir;

— Türkiye sanayi, sağlık ve çevre
— Bangladeş kırsal kalkınma ve mikro- kredi
— Endonezya yoksullukla mücadele ve insan kaynakları
— İran bilim ve teknoloji
— Malezya fi nans, bankacılık ve özelleştirme
— Mısır ticaret
— Nijerya enerji
— Pakistan tarım ve balıkçılık ’tır.5

3 Mustafa uzun, Erbakan Risaleleri:8 Erbakan’ın İslam Birliği mücadelesi, s,110.
4 M. Mustafa Uzun- Erbakan’ın İslam Birliği mücadelesi- Erbakan risaleleleri 8, s.18, 

2017.
5 Tarım ve orman bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü, D-8 iş birliği 

alanları. 
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D–8 Örgütünün İlkeleri ve Özellikleri
D-8 Örgütünün temel ilkeleri Necmettin Erbakan tarafından 6 başlık altında 
toplanmıştır. Bu altı temel ilke D-8 Örgütünün bayrağında her ilkeye bir yıldız 
düşecek şekilde 6 yıldız olarak temsil edilmektedir. Bu altı ilke teşkilatın hangi 
mantıkla kurulduğunu, dünya üzerinde gerçekleştirmeyi istediği emellerini ve 
dünyadaki diğer uluslararası örgütlerden farklarını ortaya koymaktadır.

1. Savaş değil, barış,
2. Çatışma değil, diyalog,
3. Çifte standart değil, adalet,
4. Üstünlük değil, eşitlik
5. Sömürü değil, âdil düzen,
6. Baskı ve tahakküm değil, insan hakları, hürriyet ve demokrasi.

D–8 Teşkilatının ilk ilkesi Savaş değil, barış ilkesidir, bu ilke dünya 
üzerindeki gerek sıcak savaşları gerek soğuk savaşları önlemek, doğal  
kaynaklar ve her türlü zenginlik sebebiyle dünyada gerçekleşen savaşları 
önlemek, bu mevzuların barışçıl yollarla çözülebileceğini tüm dünyaya 
duyurmak ve kaynakların adaletli dağılımını sağlayarak sorunların çözüme 
kavuşturulabileceğini iddia etmektedir.

D-8 Teşkilatının ikinci ilkesi Çatışma değil, diyalog ilkesidir, Çatışma değil, 
diyalog ilkesi Necmettin Erbakan tarafından gerek dünya ülkelerinin 
birbiriyle olan münasebetlerini iyileştirebilmek gerek D-8 ülke üye devletleri 
arasındaki diyalogları menfi  olarak artırmak için altı temel ilkeden biri olarak 
belirlenmiştir.

Üçüncü ilkesi ise Çifte standart değil, adalet ilkesidir, bu ilke temelde adaletsiz 
gelir dağılımından menfi  etkilenen ülkelerin haklarını savunmak ve muhafaza 
edebilmek için belirlenmiştir. Adalet dünyamızın en çok ihtiyaç duyduğu 
âli bir mefhumdur. Güce dayalı değil adalete dayalı karar verilmesi, haktan 
başka haklılık sebebi olmaması hedefi yle çifte standart değil, adalet ilkesi D-8 
Örgütünün altı temel ilkesinin arasında kendine yer bulmuştur. Bu ilke özellikle 
zulüm gören, güçsüzlüğünden dolayı haksız çıkarılan birey, toplum ve ülkeler 
için kurtarıcı bir ilke niteliği taşımaktadır. 

Dördüncü ilke olarak Üstünlük değil, eşitlik ilkesi benimsenmiştir. Üstünlük 
yerine eşitlik hâkim olduğunda dünyamız daha yaşanabilir bir hal alacaktır. 
Gücün hak sebebi sayıldığı dünyamızda üstünlük yerine eşitlik ilkesi adeta 
bir adalet reçetesi görevi görecektir. Üstünlük değil eşitlik ilkesi uluslararası 
ilişkilerde de dikkate alınması gereken önemli ilkelerdendir. 

Beşinci ilke Sömürü değil, iş birliği ilkesidir. Birinci Dünya Savaşından sonra 
bölünen imparatorluklardan ayrılmak zorunda kalan ve ağırlıklı olarak etnik 
köken temelli birleşen topluluklar küçük devletler halinde ayakta durmaya 
çalışmışlardır. Bazı topluluklar bunu başarırken bazı toplumlar ise sömürüye, 
manda yönetimine maruz bırakılmıştır. Gelişmemiş veya gelişmekte olan 
ülkelerin sahip oldukları zengin kaynakları kullanımları kısıtlanmış ve bu 
kaynakların yönetimi güçlü devletlerin eline geçmiştir. Bu yüzden başta Afrika 
ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir tarafında sömürü düzeninin etkileri 
görülmektedir. Sömürü düzeni hasebiyle bazı dünya ülkeleri fakir olmaya 
mahkûm edilmiş ve adeta fakirlikten kırılacak duruma düşürülmüşlerdir. 
Sömürü değil iş birliği ilkesi en az diğer ilkelerin olduğu kadar manalı ve 
önemli bir ilkedir. Sömürü düzeninin yıkılması, iş birliği ve adaletin hâkim 
olması dünya için aciliyet arz etmektedir. Bundan dolayı sömürü değil, iş 

birliği ilkesi D-8 ilkleri arasında kendine yer bulmuştur.

Altıncı ilke ise Baskı ve tahakküm değil, insan hakları, hürriyet ve 
demokrasi ilkesidir. D–8 örgütünün temel hedefl erinden biri de baskı ve 
tahakkümü engellemek, insan hakları, hürriyet ve demokrasiyi hiçbir ayrım 
yapmadan tüm dünya ülkelerine ve dünya üzerinde vücut bulan her varlığa 
indirgeyebilmektir. D-8 Örgütü her ülkenin dünya üzerin de söz sahibi olduğu, 
adaletin tüm dünyaya hâkim olduğu yeni bir dünya kurmak gibi küresel 
amaçlar edinmiş ve ilkeleri arasında baskı ve tahakküm değil, insan hakları, 
hürriyet ve demokrasi ilkesine de yer vermiştir.

D-8’in Önemi
Tek ilah inancına dayalı semavi bir din olan İslam, aynı zamanda inananlara 
da birliği emreden barış dinidir. İslam dinine mensup tüm insanlar hiçbir 
ayrım yapılmaksızın kardeş ilan edilmiştir. Bu kardeşlik zaman, mekân ve 
nesep ayırt etmeksizin tüm Müslümanları kapsar. Bu kardeşlik, bölgesel 
ve halk kardeşliğinden üstündür. ‘Kur’an’ın birçok yerinde kâfi rlerden, 
sapıklardan, gazaba ve lanete uğrayanlardan kısaca Müslümanlardan başka 
bir topluluktan Müslümanlara dost ve sırdaş olamayacağı çok açık ve net 
bir şekilde, ısrarla ve önemle vurgulanıp müminler uyarılmaktadır. Buna 
rağmen dünyanın hemen her tarafında yaşayan Müslümanlar, uzun yıllardır 
her nasılsa başlarına getirdikleri iktidarlar tarafından, sanki başka hiçbir 
çareleri yokmuş gibi, kendi dışındakilerle dost ve müttefi k olma, ittifak etme 
ve beraber hareket edip beraber tavır alma yarışına girmişlerdir.’6 İşte D-8 
tüm bunları engellemek ve İslam Birliğinin kurulması için atılmış stratejik bir 
temeldir. 

Bazı düşünür kesimlerin Müslüman ülkeler arasında birlik ve bütünlüğün 
sağlanmasının mümkün olmadığını savunmalarının tutarlı bir tarafı yoktur. 
Yıllardır değerlerimize, çıkarlarımıza uygun mu değil mi diye düşünülmeden 
her istediği yapılan, uğrunda olmadık tavizler verilerek Avrupa Birliği’ne 
girmek için sarf edilen gayret ve çabaların yüzde biri bile İslam Birliği’nin 
tesisi için harcanmamıştır. Asıl hedefe odaklanmadan sadece eleştirilerek, 
olumsuz yönleri üzerinde tartışılarak hepten yok edilmeye çalışılan İslam 
Birliği fi krinin daha da canlanması, köklenmesi için gerek devletler nezdinde 
gerek toplumlar nezdinde stratejik adımlar atılmalıdır. 

6  Selahattin Çelik, İslam Birliği’ne Açılan Kapı: D-8, 2018
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Rusya Savaşı Kayıp Mı Ediyor? İlhak Ettiği Bölgeden Çekiliyor
Eylül ayının  başında Herson’u ilhak eden Rusya’dan dikkat çeken hamle 
geldi. Bölgede son aylarda ağır kayıplar veren Rus ordusu, Ukrayna’nın 
Herson şehrinden geri çekilme kararı aldı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Dinyeper Nehri boyunca Rus birliklerin 
geri çekilmesine başlamasını emrettiğini açıkladı. Şoygu, “Rus askerlerinin 
yaşamı ve sağlığı her zaman önceliktir” ifadelerini kullandı.

17

Çin’de Vakalar Arttı! Kapanma Kararı Alındı
Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’de vakaların artması üzerine kritik hamle 
geldi.  Çin’in üçüncü büyük şehri Guangcou, Kovid-19 salgınının başından 
bu yana karşılaştığı en büyük vaka artışını kontrol altına almaya çalışıyor. 
Ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi olan 18 milyonluk 
şehirde, son 24 saatte vaka sayısı 2500’ü aştı.
Şehrin büyük bölümünde toplu taşıma durduruldu, okullar tatil edildi. 
Guangcou’dan başkent Pekin ile diğer büyük şehirlere uçuşlar durduruldu.

Kuzey Kore’den ABD’ye Uyarı: O Tatbikatlara Karşılık Verilecek
Kore yarımadasını karıştıran ABD’ye Kim Jong-un yönetimindeki Kuzey 
Kore’den tehdit geldi.  Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore’nin, dış 
askeri tehditlere karşı ülkeyi savunmak için “gerekli tüm önlemleri” almaya 
hazır olduğunu açıkladı.
Açıklamada, askeri tatbikatlar nedeniyle ABD “barış ve güvenliği yok etmenin 
baş suçlusu” olarak gösterildi. Ortak askeri tatbikatların “potansiyel bir 
işgal için hazırlık” olarak nitelendirildiği açıklamada, “ABD ciddi askeri 
provokasyonlarda ısrar ederse, Kuzey Kore daha güçlü takip tedbirlerini 
dikkate alacaktır.” ifadesi kullanıldı.

Putin Imzayı Çaktı! Eş Cinsellik ‘Yıkıcı Değerler’ Kapsamına Alındı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rusya’nın Geleneksel Manevi ve Ahlaki 
Değerlerinin Korunmasına ve Güçlendirilmesine İlişkin Devlet Politikası 
Esaslarının Onaylanması” hakkındaki kararnameyi imzalamasıyla eş cinsellik 
Rusya’da “yıkıcı fi kir ve değerler” kategorisine girdi.
Eş cinsellik, Rus toplumu için “yıkıcı fi kir ve değerler” kategorisine alınırken 
daha önce de eş cinsellik propagandasının yasaklanmasına dair kararlar 
alınmıştı. Kararnamenin yürürlüğe alınmasıyla eş cinselliğin Rus toplumuna 
zarar verdiği vurgusu yapılarak, Rus toplumu için tehdit oluşturduğu aktarıldı. 



İran’dan Suudi Arabistan’a Çok Sert Açıklama: Sabrımız Sona Erebilir
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, ülkede ölümlere yol açan protestoların 
ABD, İsrail, İngiltere ile Suudi Arabistan’ın fi nanse ettiği medya tarafından 
kışkırtıldığını öne sürdü.
Hatib, “Suudi Arabistan’ın düşmanlığı devam ederse bu ülkeye karşı stratejik 
sabrının sona erebileceğini” belirtti.
“istikrarsizlik bulaşici olabilir”
Hatib, İran’daki olayların ABD, İsrail, İngiltere ile Suudi Arabistan’ın fi nanse 
ettiği medya tarafından kışkırtıldığını ileri sürerek,  “İran’ın bakış açısından, 
bölge ülkelerindeki herhangi bir istikrarsızlık bulaşıcıdır ve İran’daki herhangi 
bir istikrarsızlık da bölge ülkeleri için bulaşıcı olabilir” ifadelerini kullandı.
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İsrail’in ABD’deki En Büyük Gücü: Siyonist Hıristiyanlar
ABD’deki Siyonist Yapılanma: Yahudi Ve Evanjelik Örgütler” başlıklı yazı 
dizimizin ikinci bölümünü Evanjelist lobiler oluşturuyor. Hıristiyanlar esas 
olarak Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesi olayı üzerinden Yahudilerle geçmişten 
gelen karşıt bir pozisyona sahip bulunsa da Evanjelistlerin yani Hıristiyan 
Siyonistlerin Mesihçi anlayışlarının farklı olması, Yahudilerle Filistin üzerine 
aynı hedefl eri paylaşmalarına yol açıyor. Evanjelistlerin inanç sistemine 
göre, Hz. İsa’nın yeryüzüne tekrar gelmesi ve Armageddon ile birlikte Kudüs 
merkezli Tanrı’nın krallığının kurulması gerekiyor. Zira inanışlarına göre böyle 
bir durumda cennet kendilerine verilecektir. Bundan ötürü Siyonistlerin 
Filistin üzerindeki emellerine destek veren Evanjelistler, ABD içerisinde 
İsrail’in lehine lobi faaliyeti yürütüyor.

IMF Başkanı Açıkladı: Enfl asyonda Zirve Görüldü Mü?
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, tüketici 
fi yatlarındaki küresel artışın en yüksek noktaya yakın olabileceğini ancak 
yine de enfl asyonun kalıcı hâle gelebileceğini söyledi.
Mısır’ın Şarm El-Şeyh bölgesinde düzenlenen BM yıllık iklim değişikliği 
zirvesinde bulunan Georgieva Bloomberg Televizyonu’na verdiği röportajda, 
“Merkez bankalarının enfl asyonla mücadeleyi birinci öncelik olarak aldığını, 
haklı olarak bu konuda birlik içinde olduğunu görüyoruz. Başarısız olursak 
büyümenin temeli olan fi yat istikrarı çöker” dedi.
Zirve Görüldü Mü?
Ekim ayı ABD enfl asyonunun yüzde 8’e yakın çıkacağı tahmin edilirken 
Georgieva, “Verilerin önünden konuşmayacağım ama zirveye ulaşmamız 
çok olası” dedi. ABD’de Perşembe günü açıklanacak enfl asyon verisinin 
yüzde 8,2’lik rekor seviyeden yüzde 7,9’a gerilemesi bekleniyor.

İran Ile Rusya’dan Kritik Hamle: 4 Milyar Dolarlık Doğal Gazda Anlaştı
Batı’nın yaptırım uygulayarak yıkmaya çalıştığı Rusya ve İran işbirliğini 
artırıyor.  İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Petrol Bakanı Cevad Ovci, 
kabine toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, enerji konusundaki 
gelişmelere değindi.
Rusya’dan 4 Milyar Dolar Yatirim 
Bakan Ovci, “Doğal gaz sahalarının geliştirilmesi ve ihracatı için nakil 
hatları konusunda Rusya’yla 4 milyar dolar civarında bir anlaşma yaptık.” 
dedi. Rusya’nın devlet enerji şirketi Gazprom’la yaklaşık 40 milyar dolarlık 
ön anlaşma imzaladıklarını hatırlatan Ovci, bir diğer Rus enerji şirketi ZN 
Vostok’un da İran’da yatırım yaptığını açıkladı.






