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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı
İsrail Devleti Akdeniz’in en doğusunda yer alır. Lübnan, Suriye, Ürdün ve 
Mısır’la kara komşusudur. İsrail Devleti’nin bulunduğu topraklar esasında 
Filistin halkına aittir ve devletin kurulduğu günden bu yana İsrail Devleti-
Filistin halkı arasında savaş sürmektedir.

2021 Dünya Bankası verilerine göre İsrail nüfusu 9,3 milyondur. Nüfus artış hızı 
%1,6 olan ülkede doğurganlık oranı 2,9’dur. Nüfus yoğunluğunun km2 başına 
426 kişi olduğu ülkede ortalama yaşam süresi kadınlarda 85, erkeklerde 81, 
nüfusun genelinde ise 83’tür. Ülkenin en büyük şehirleri işgal altındaki Kudüs 
(yaklaşık 1 milyon), Tel Aviv (460 bin) ve Hayfa’dır. (285 bin) 4

2 https://www.state.gov/reports/2021-report-on-international-religious-freedom/
israel-west-bank-and-gaza/ (Veriler İsrail Merkezi İstatistik Bürosu’na aittir.)

3 Yeni hükümet kurulma aşamasındadır.
4 https://www.statista.com/statistics/526701/largest-cities-in-israel/
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Resmî Adı İsrail Devleti

Başkenti
Tel Aviv (1980 yılında Kudüs ülkenin ebedi başkenti 
ilan edilmişse de bu durum geniş bir uluslararası 
tanınırlık kazanmamıştır.)

Dili Resmî dilleri İbranice ve Arapçadır.

Dini
Resmî dini yoktur. %73 Yahudi, %18 Müslüman, %2 
Hristiyan, %1,6 Dürzi, %5 diğer inançlar.2

Nüfus 9.364.000

Nüfusun Etnik 
Dağılımı

Etnik gruplar dine paralel olarak dağılmıştır. 
Yahudiler haricindeki din mensupları ağırlıklı 
olarak Arap’tır.

Meryem SEZGİN 1

Yüzölçümü 22.070 km2

Para Birimi İsrail şekeli

Yönetim Şekli Çok partili parlamenter cumhuriyet

Hükûmet
Cumhurbaşkanı: Isaac Herzog
Başbakan: Yair Lapid 3
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Siyasi Yapısı
İsrail’in resmî adı İsrail Devleti’dir ve devlet 1980 yılında Kudüs’ü ebedi başkent 
ilan etmiştir. Fakat bu ilan uluslararası kabul görmemiş ve Kudüs’ü İsrail’in 
başkenti kabul eden devletlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmemiştir.

İsrail Cumhurbaşkanı, parlamento (Knesset) tarafından yedi yıllığına seçilir 
ve genel itibarıyla sembolik bir role sahiptir. Cumhurbaşkanı, Knesset’teki 
en büyük parti veya koalisyonun liderini başbakan olarak seçer. Başbakan, 
dört yıllığına görev yapar ve Knesset tarafından onaylanmak üzere kabineyi 
oluşturur.

İsrail Parlamentosu tek kamaralıdır ve Knesset adını alır. 120 sandalyeli 
Knesset’in üyeleri kapalı liste nisbi temsil sistemi ile dört yıllığına seçilir. 
Bütün adaylar tüm ülkeyi kapsayan bir seçim bölgesinden seçilirler. Knesset 
başbakan tarafından feshedilemez, ancak üyelerin çoğunluğunun güvensizlik 
oyu ile feshedilebilir. İsrail siyasi yapısında %3,25’lik bir seçim barajı bulunur 
ve partiler genel olarak tek başlarına iktidar olamazlar. Bu sebeple hükûmetler 
genellikle koalisyon hükûmetleridir. İsrail’deki ana siyasi oluşumlar sağ-
milliyetçi Likud, merkez liberal Mavi-Beyaz, merkez sol Siyonist Birlik Partileri 
ve Arap partilerinden oluşan Ortak Liste’dir.5,6

İsrail siyaseti yıllardır istikrarsızlıkla çalkalanmakta ve ardı ardına yapılan 
seçimlerin ardından bir türlü istikrarlı hükûmetler kurulamamaktadır. 
Bunda ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı ve en güçlü politikacısı 
Benjamin Netanyahu’nun yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla yargılanması ve 
koalisyon ortaklarının onu terk etmelerinin etkisi bulunmaktadır. Fakat Kasım 
2022’de yapılan seçim farklı olmuştur ve aşırı sağcı koalisyon ortaklarıyla 
120 sandalyeli Knesset’in 64 sandalyesini kazanarak mutlak çoğunluğu 
alan Netanyahu, İsrail siyasetindeki en aşırı sağcı hükûmeti kurmaya 
hazırlanmaktadır.7

Netanyahu’nun koalisyonununda bulunan Yahudi Gücü Partisi ve lideri Ben-
Gvir, seçim sonrası dikkatleri çeken isim olmuştur. İsrail siyasetinde sağcıların 
bile aynı safta olmak istemediği radikal bir sağcı olan Ben Gvir, yakın zamana 
kadar önemli bir aktör olarak görülmemiştir. Fakat bir önceki seçimde 
Knesset’e girebilen ve bu defa da Netanyahu’yla beraber iktidara yürüyen Ben-
Gvir, “İsrail’in ‘sadakatsiz’ Filistinli vatandaşlarını kovmak” gibi uç görüşleriyle 
Filistinliler için daha zor zamanların ufukta olduğunu göstermektedir.8

Ekonomik Yapısı

Kaynak: Dünya Bankası 2021

İsrail Devleti’nin ilk kurulduğu dönemde özellikle Avrupa ve Kuzey 
Amerika’dan gelen iyi eğitimli Yahudiler ekonominin gelişimine öncülük 
etmiştir. Dünya Yahudilerinden bir kısmı hediye olmak üzere önemli miktarda 
sermaye elde eden İsrail, buna Almanya’dan Nazi suçları karşılığı aldığı 
para, ABD hükûmetinden aldığı yardım ve ülkeye yeni gelen Yahudilerin 
getirdiği sermayeyi de eklemiştir.9 İsrail ekonomisi, günümüzde OECD ülkeleri 
içerisinde en iyi performans gösterenlerden biridir. 

İsrail, bölgedeki en yüksek hayat standartlarından birine sahiptir. Kişi başı 
GSYİH’i Belçika, Almanya, Kanada gibi ülkelerle benzer olan ve ortalama 
yaşam süresi nüfusun genelinde 83 yıl olan İsrail’de ortalama bir maaş Avrupa 
seviyesindedir. Fakat İsrail’de eşitsizlik son derece yüksektir ve nüfusun %25’i 
fakirlik içinde yaşamaktadır.

COVID-19 salgını, tüm ülkelerde olduğu gibi İsrail’de de büyümeyi 
durdurmuştur. 2019’da %3,4 oranında büyüyen ekonomi 2020’de -%2,2’ye 
düşmüştür. Fakat azaltılan önlemler, özellikle turizm sektöründeki 
iyileşme, gelişen teknoloji sektörü ve Körfez ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin 
düzeltilmesiyle ekonominin büyüme ibresi tekrar pozitife dönmüştür ve 
ilerleyen yıllarda da öyle kalması beklenmektedir.

5 https://www.electionguide.org/countries/id/106/
6 https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/israel/political-context
7 https://www.aljazeera.com/news/2022/11/3/analysis-the-fall-and-rise-of-israels-

benjamin-netanyahu
8 https://www.aljazeera.com/news/2022/11/1/far-right-ben-gvir-emerge-as-key-

player-in-israel-election
9 https://www.britannica.com/place/Israel/Industry
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GSYİH 481,59 milyar dolar

Kişi Başı GSYİH 51.430 dolar

GSYİH Büyüme Hızı %8,1

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı %6,5

Millî Gelir (Atlas Metodu) 464,12 milyar dolar

Millî Gelir Büyüme Hızı -%2,6

Kişi Başı Millî Gelir 49.560 dolar

Kişi Başı Millî Gelir Büyüme Hızı -%4 (2020)

Enflasyon %1,5

Resmî Döviz Kuru 3.23 İsrail Şekeli ~ 1 ABD Doları

İşsizlik Oranı %4,3

Genç İşsizlik Oranı %7,9

İşgücü 4.212.663
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İsrail farklı sektörlerle çeşitlendirilmiş ve teknolojik olarak gelişmiş bir 
ekonomidir. Tarım sektörü işgücünün %1’ini barındırırken GSYİH’in de %1,2’sini 
karşılamaktadır. Ana zirai ürünleri meyve-sebze ve tahıl olan ve tarım yapmak 
için çölü yeşerten ülke tarım teknolojilerinde lider ülkelerdendir. Fakat yine de 
gıda maddesinde neredeyse tamamen ithalata bağımlıdır. Sanayi sektörü 
işgücünün %17’sini barındırmakta ve GSYİH’in %18,6’sını sağlamaktadır. 
Ana sanayi ürünleri kimyasal ürünler, plastik ve yüksek teknoloji ürünleridir. 
İşgücünün çoğunluğu (%82) hizmet sektöründe çalışmaktadır ve hizmet 
sektörü, GSYİH’in %71,4’ünü sağlamaktadır.10

Dış Ticaret

Kaynak: ITC Trademap

İsrail’in ana ihracat kalemleri elektrikli makineler, değerli taşlar, çeşitli 
ekipmanlar ve plastiktir. Ana ihracat ortakları ise ABD, Çin, Hindistan, Birleşik 
Krallık ve Hollanda’dır.

Kaynak: ITC Trademap

İsrail’in ana ithalat kalemleri makineler, mineral yakıtlar, demiryolu harici 
araçlar ve değerli metallerdir. Ana ithalat ortakları ise Çin, ABD, Almanya, 
Türkiye ve İtalya’dır.

Kaynak: ITC Trademap

Türkiye-İsrail İlişkileri 
Türkiye, 14 Mayıs 1948 yılında kurulan İsrail Devleti’ni 28 Mart 1949’da 
tanıyarak İsrail’i ilk tanıyan ülkelerden biri olmuştur. İnişli çıkışlı bir yol 
izleyen ilişkiler, 1967 Altı Gün Savaşları’nda Türkiye’nin Arap ülkelerinden 
yana tavır almasıyla daha da gerilmiştir. İkili ilişkiler, 1 Ocak 1980 tarihinde 
büyükelçilik seviyesine çıkarıldıysa da İsrail’in aynı yıl 30 Temmuz’da Doğu 
Kudüs’ü ilhak ve Kudüs’ü bütün olarak ebedi başkent ilan etmesiyle beraber 
Türkiye, Kudüs Konsolosluğunu kapatarak Tel Aviv’deki temsil seviyesini en 
alt düzeye indirmiştir. 1986 yılında tekrar maslahatgüzar seviyesine çıkarılan 
ilişkiler, İntifada sürecinden sonra ancak 1992 yılında büyükelçilik seviyesine 
yükseltilmiştir. İkili ilişkiler aynı şekilde zikzak çizmeye devam ederken Ariel 
Şaron döneminde İkinci İntifada başlamış ve Ankara-Tel Aviv hattı tekrar 
gerilmiştir. 2009’da Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda 
dönemin başbakanı Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı Peres’e “one minute” 
tepkisi büyük yankı uyandırırken ilişkilerin kırılma noktası, İsrail’in Türkiye’den 
Gazze’ye gönderilen Mavi Marmara gemisine yönelik saldırısıyla olmuştur. 10 
Türk vatandaşının öldürüldüğü saldırı sonrası ilişkiler en alt düzeye indirildi 
ve İsrail tarafının 2013’te Erdoğan’ı telefonla arayıp özür dilemesine kadar 
gerginlik devam etmiştir. İsrail’in ödeyeceği 20 milyon dolarlık tazminata 
ilişkin anlaşma Ağustos 2016’da TBMM tarafından kabul edilmiş ve Eylül 
ayında tazminat tahsil edilmiştir. Bir süre normalleşen ilişkiler, 2018 yılında 
ABD’nin Kudüs’ü resmen İsrail’in başkenti olarak tanımasından sonra 
Filistinlilerin düzenlediği gösterilere İsrail’in kanlı müdahalesi sebebiyle tekrar 
bozulmuş ve büyükelçiler geri çekilmiştir. Şimdiki İsrail Cumhurbaşkanı Isaac 
Herzog’un 2021’de göreve gelmesi ve 2022 Mart’ında Türkiye’yi ziyareti 
ile beraber tekrar normalleşme kararı alınmış ve ilişkilerin karşılıklı olarak 
büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmalar başlatılmıştır.11

10 https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/israel/
economical-context

11 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/turkiye-israil-iliskilerinin-seyrinde-
yeni-donem/2663205
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  DIŞ TİCARET VERİLERİ (bin $)

2019 2020 2021

İHRACAT 58.488.466 50.153.246 59.828.554

İTHALAT 76.578.559 69.260.696 90.279.719

HACİM 135.067.025 119.413.942 150.108.273

DENGE -18.090.093 -19.107.450 -30.451.165

EN ÇOK İTHAL EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $)

Ürün 2019 2020

Toplam 69.260.696 90.279.719

Elektrikli makineler ve parçaları, ses 
kayıt cihazları ve televizyon

8.516.285 11.288.581

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer 
reaktörler vb. ve parçaları

9.404.466 10.775.635

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
ürünleri

5.586.424 9.059.960

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

5.849.468 7.619.215

Doğal ya da kültüre edilmiş inciler, 
değerli taşlar ve metaller

3.235.852 5.223.948

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $)

Ürün 2020 2021

Toplam 50.153.246 59.828.554

Elektrikli makineler ve parçaları, ses 
kayıt cihazları ve televizyon

8.361.066 10.168.264

Doğal ya da kültüre edilmiş inciler, 
değerli taşlar ve metaller

5.972.953 9.528.393

Optik, fotoğrafi k, sinematografi k, 
ölçüm, kontrol, hassasiyet, tıbbi ya 
da cerrahi ekipmanlar

5.628.293 7.354.611

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer 
reaktörler vb. ve parçaları

4.372.119 5.065.099

Plastik ürünler 2.734.571 3.246.449
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Ülke Tarihi
Filistin bölgesi, 1917’ye kadar Osmanlıların elinde iken bu sene İngilizler 
tarafından ele geçirilmiş ve Balfour Deklarasyonu ile Filistin’de bir Yahudi 
devleti kurulması fi krine destek verilmiştir. 19. yüzyıldan beri bölgeye 
gelen Yahudilerin göçü, Holokost ile beraber daha da hız kazanmıştır. 1947 
yılında BM Filistin’in birer Arap ve Yahudi devletine bölünmesi tavsiyesinde 
bulunmuş, hemen akabinde 14 Mayıs 1948’de İsrail Devleti bağımsızlığını ilan 
etmiştir. Bölgenin asıl halkı olan Filistinliler ve Arap ülkeleri buna karşı çıkmış 
ve 1948-49 savaşları sonucu İsrail, bölünme planında öngörülen araziden 
daha fazlasını, Batı Kudüs dahil olmak üzere elde etmiştir.

İsrail, 1956 yılında İngiltere ve Fransa ile anlaşarak Sina Yarımadası’na asker 
çıkarmıştır ve bunun sonucunda Süveyş Kanalı’nın İsrail gemileri tarafından 
kullanılmasına izin verilmiştir. 1967 yılında gerçekleşen Altı Gün Savaşları 
sonrasında İsrail Kudüs’ün geri kalanı, Batı Şeria’nın tamamı, Gazze, Golan 
Tepeleri ve Sina’nın kontrolünü elde etmiştir. 1977 yılında Kudüs’ü ziyaret eden 
dönemin Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat İsrail’in Sina’dan çıkışı sürecini 
başlatmış ve 1978 yılı Camp David Anlaşması ile Mısır İsrail’i resmen tanımıştır.

1978’de Güney Lübnan’ı işgale başlayan İsrail, 1982 yılında İsrail Londra 
büyükelçisine yönelik suikast girişimini bahane ederek Filistin Kurtuluş 
Örgütü’nün kökünü kazımak amacıyla Beyrut’a kadar tüm Lübnan’ı işgal 
etmiştir. İsrail destekli Hristiyan milisler Sabra ve Şatilla kamplarındaki 
yüzlerce Müslümanı öldürmüştür. 1985 yılında Lübnan’ın çoğundan çekilen 
İsrail işgali 2000’e kadar sürmüştür.12

İsrail, 1987 yılında Gazze Şeridi’nde patlak veren Birinci İntifada’da sadece 
taş kullanan Filistinlilere aşırı güç kullanarak karşılık vermiştir. Yüzlerce 
kişinin öldüğü ve binlercesinin yaralandığı Birinci İntifada altı yıl sürmüş 
ve Şeyh Ahmed Yasin liderliğinde Filistin İslami Direniş Hareketi HAMAS 
kurulmuştur. İntifada FKÖ’nün İsrail’le Oslo Anlaşması’nı imzalaması ve Filistin 

Ulusal Yönetimi’nin kurulmasıyla sona ermiştir. Süreçte etkili
olan dönemin başbakanı Rabin, Filistinlilere çok taviz verdiği

gerekçesiyle Tel Aviv’de suikasta uğrayarak öldürül-
müştür.13 2000 yılında Ariel Şaron’un Mescid-i Aksa’yı
provokatif ziyareti ile başlayan İkinci  İntifada’da İsrail
yönetiminin orantısız güç kullanımı ile binlerce insan

ölmüş ve Şeyh Ahmet Yasin başta olmak üzere
Filistinli liderlere suikast düzenlenmiştir.

İkinci İntifada İsrail’in Gazze’den 2005’te çekilmesiyle son bulmuştur.14

2006’da Hizbullah saldırısına karşılık olarak İsrail’in Lübnan’a tekrar girmesiyle 
başlayan İkinci Lübnan Savaşı beş hafta sürmüştür. 2008’de Gazze’yi abluka 
altına alan İsrail, 2010 yılında Türkiye tarafından gönderilen Mavi Marmara 
gemisine uluslararası sularda saldırmış ve on Türk vatandaşının ölümüne 
sebep olmuştur.15

Ülkede İslamiyet
İsrail’in bulunduğu Filistin toprakları İslam medeniyetinin en önemli 
merkezlerinden biridir. İslam’ın üç önemli mescidinden Mescid-i Aksa, 
İsrail işgali altındaki Kudüs’te bulunmaktadır. İsrail istatistiklerine göre ülke 
nüfusunun %18’i Müslümandır ve bu Müslümanların çoğu Sünni Arap’tır. 
Filistinli Müslümanlardan İsrail vatandaşlığı olanlar ikinci sınıf vatandaş 
muamelesi görmektedirler ve ülkede Müslümanlara yönelik zulüm devam 
etmektedir.

COVID-19
İsrail’de ilk COVID-19 vakası 21 Şubat 2020’de tespit edilmiştir ve Mart’la 
beraber COVID-19 önlemleri alınmış, 19 Mart’ta İsrail vatandaşlarının evden 
sadece istisnai durumlarda çıkmasını öngören olağanüstü hal ilan edilmiştir.16

COVID-19 aşılarının üretilmesiyle birlikte bir aydan biraz fazla bir zamanda 
nüfusunun üçte birinin aşılarını tamamlayan İsrail, aşılama sürecindeki hızıyla 
takdir kazanmıştır fakat aynı dönemde, Ocak 2021, vakalarda ve ölümlerde 
ciddi artış gözlenmiştir.17 Diğer tüm ülkeler gibi son dönemde koronavirüs 
salgınının etkisini kaybetmesine paralel olarak tedbirleri azaltan İsrail’de 
DSÖ verilerine göre 25 Kasım 2022 itibarıyla 4.713.253 vaka ve 11.828 ölü 
kaydedilmiştir.

12 https://www.reuters.com/world/middle-east/war-decades-lebanon-israel-edge-
towards-rare-deal-2022-10-11/

13 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/fi listinde-israil-isgaline-karsi-baslayan-birinci-
intifadanin-uzerinden-34-yil-gecti/2442849

14 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israile-karsi-2000-yilinda-baslayan-ikinci-
intifadanin-uzerinden-21-yil-gecti/2377014

15 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-29123668
16 https://www.jpost.com/Breaking-News/529-Israelis-have-been-diagnosed-with-

coronavirus-Health-Ministry-621536
17 https://www.nbcnews.com/news/world/israel-s-handling-coronavirus-seems-

success-residents-tell-different-story-n1256835
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Ulus devletlerin kuruluşu ile ortaya çıkan yeni sınırların, homojen yapıları 
kapsadığı varsayımı üzerinden yapılan kimlik inşası süreçleri farklı ülkelerde 
farklı şekilde yaşanmıştır. Meselenin Afrika’ya bakan yönü elbette Avrupa ile 
kıyaslanmayacak şekilde ilerleyen dönemleri kapsamaktadır. Kıta ülkelerinin, 
“ulus devletlerin” sömürge yönetimlerinden bağımsızlıklarını almaları ile 
başlayan dönem, yeni kurulan devletlerin kuruluş sancılarının ulus inşası 
zorlukları ile karıştığı zor zamanların başlangıcı olarak nitelendirilebilir.
1 UGSAM Afrika Araştırmaları Direktörü

Sosyolojik faktörlerin göz önüne alınmadığı yeni sınırların oluşturduğu pek 
çok sorun, ekonomik anlamda zaten zorlanan ülkelerin aynı zamanda etnik 

temelli problemlerle de baş etmesi gerekliliğini beraberinde getirmiştir. 
Yüzlerce farklı dilin ve kabilenin aynı ülke sınırları içerisinde yaşaması,

 yeni yönetimlerin homojen toplum oluşturma çabalarının önünde
engel oluşturmuştur. Pan-Afrika düşüncesi ile etnik temelli
ayrımların sonlandırılması ihtimali düşünülse de böylesine

büyük bir idealin gerçekleşmesinin zorluğu bu çabaların işe
yaramamasının nedenlerinden biri olmuştur. Örneğin Burkina

Faso’da Mossi kabilesinin baskın durumu, kendisi de bir Mossi olan
Thomas  Sankara tarafından değiştirilmek istenmiş ve Burkinabe kimliği öne  
çıkarılmıştır. Ulus inşası kapsamındaki bu adım, kültürel ve siyasi alandaki 
birçok reformla desteklenmiştir. Benzer hamleleri diğer Afrika ülkelerinde de 
görmek mümkündür. 

Ulus inşası süreci, etnik anlamda farklı ortak bölge insanlarını birleştirme 
amacı güderken, kıtadaki kıta dışı yerleşim dinamikleri; yani hem etnik olarak 
farklı hem de “bölge insanı olmayanların” konumu da tartışmaya açılmıştır. 
Bilindiği üzere sömürge döneminin bitişini müjdeleyen bağımsızlıklar 
sonrasında kıtada beyaz yerleşimcilerin varlığı sürmüştür. Bazı ülkelerde 
ellerinde bulundurdukları toprakların kamulaştırılması sonucu dönmek 
zorunda kalan beyaz azınlıklar olduğu bilinmekte. Dönenlerin aksine, yeni 
bağımsız devletlerin kalmalarına izin verdiği pek çok “yabancı” da kıta 
ülkelerindeki yaşamlarına devam etmişlerdir.
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Avrupa ülkelerinin vatandaşları
geçmişin izleri kapsamında

daha farklı değerlendirilirken,
kıtanın farklı bölgelerinde

bulunan Hint, Arap gibi etnik
kimliklere sahip insanlar ise

nispeten  daha az göze batmıştır.
Nitekim bağımsızlıklar sonrasında

çifte vatandaşlığı bulunan kişiler
de her iki ülkede dönemsel olarak

bulunmaktadır.

Bölge dışı orijinli insanların pek çok alanda
aktif bir şekilde bulunması, özellikle ekonomik

alanda bulundukları ülkeye katkı vermeleri
olumlu izler bırakmıştır. Bu kapsamda

Uganda’nın dönüşümünde farklılıkların
oluşturduğu etkinin incelenmesi, küçük ölçekli bir veri

olmasıyla beraber diğer ülkelerin gelişimine dair de kayda
 değer ipuçları verebilir.

Uganda Siyasi Tarihi
Uganda, Winston Churchill’in 1907’deki ziyaretinde

“Afrika’nın İncisi”, “Kara Kıtanın Kalbi” olarak tanımladığı,
Doğu Afrika’da Nil Havzası’nda yer alan ülkelerden

biridir (Lubega, 2016). İsmini içerisinde bulundurduğu
Buganda Krallığı’ndan alan ve Victoria Gölü’ne geniş
bir kıyısı olan ülke, farklılıkları bir arada barındırması

ve turistik ziyaretlerde sıkça tercih edilen bir yere
dönüşmesi sebebiyle bilinirliğini gitgide artırmaktadır.

Güney Uganda’dan geçen Ekvator çizgisi turistik ilgiyi daha
da ön plana çıkarmaktadır. Bölgeden çekilen İngilizlerden  1962

yılında bağımsızlığını kazanan ve yeni bir ülke olarak dönemin zorluklarını 
yaşayan Uganda, belli zaman aralıklarındaki siyasi krizlerden (ayrılıkçı 
hareketler, askeri  müdahaleler) derin etkilenmiş  ve sahip olduğu genç 
nüfus ve doğal kaynaklara yönelik potansiyelini yeteri kadar kullanamamıştır. 
Ülkenin kuzeyindeki siyasi karışıklıkların silahlı şiddete dönüşmesi, 
Ruanda’daki krizin Uganda’da da etkisini göstermesi gibi nedenler, ülkenin 
daha çok iç sorunlarla boğuşmasına ve enerjisini genellikle siyasi krizleri 
çözmeye harcamasına neden olmuştur. 

1860 yılından başlayarak bölgeye gelen kâşifler Uganda’nın en iç noktalarına 
kadar giderken, aynı tarihlerde gelen misyonerler ise Uganda’nın 
hızla Hristiyanlaşmasını sağlamışlardır. Bu ziyaretlerin sonucu olarak 
değerlendirebileceğimiz Kenya demiryolu bağlantısının yapılması sömürge 
faaliyetleri için büyük önem taşıyan bir adım olmuş ve bölge İngilizlerin 
olduğu Kenya ile raylar üzerinden birleştirilmiştir. Uganda resmi olarak 1894 
yılında Britanya Krallığı’nın yönetimi altına girmiştir. Bu tarihten sonra bölge, 
Londra’da bulunan Koloni Ofisi tarafından atanan vali tarafından yönetilmiştir. 
Kenya ve Zanzibar ile beraber Uganda’nın da İngilizlerin elinde olması bölgede 
bulunan Alman güçleri için bir baskı unsuru olmuş, nitekim ilerleyen süreçte 
bölgenin tamamında yalnızca İngiliz yönetimi görülmüştür. 1950’li yıllara 
gelindiğinde İngilizlerin sömürge yönetimi ile bölge halkı arasındaki iletişim 
oldukça kötü bir seviyeye gelmiştir. İngilizlerin oluşturmaya çalıştığı ulus 
devlet sistemi, farklı kabilelerin ve sosyal yapının dikkate alınmamasının 

etkisiyle başarısız olmuştur. 

Kıtanın pek çok yerinde artan bağımsızlık hareketleri Uganda da görülmeye 
başladığında halk siyasi olarak örgütlenmeye başlamış ve siyasi partiler 
kurulmuştur. Halkın isteği ve mücadelesi ile beraber yeni bir siyasi söylem 
meydana gelmiştir. Bunu söylemin eyleme geçmesi ile birlikte, bölgenin diğer 
iki önemli ülkesi Tanganyika ve Kenya ile beraber Uganda da Britanya’dan 
bağımsızlığını kazanmıştır. Böylece Doğu Afrika’da Tanzanya, Uganda ve 
Kenya bağımsız ülkeler olarak sahneye çıkmış ve bölgedeki İngiliz sömürgesi 
resmi anlamda ortadan kalkmıştır. 9 Ekim 1962 tarihinde bağımsız olan 
Uganda’nın ilk devlet başkanı da, Buganda Kralı olan Frederick Mutesa 
olmuştur. Kurulan hükümetin başına da Milton Obote seçilmiştir.

Obote’nin sosyalizmi Uganda’ya refah getirmemiştir. Üstelik millileştirme 
sonrası bölgede yatırımı olan diğer ülkeler de Uganda’dan çekilmiştir. Obote’nin 
başlattığı projelerin çoğu maddi yetersizlikler sebebiyle tamamlanamamıştır. 
İlerleyen süreçte çok güvendiği ordu da Obote karşıtı bir konum alarak darbe 
yoluyla iktidara el koymayı seçmiştir. 25 Ocak 1971’de Idi Amin liderliğindeki 
ordu, Obote ülke dışındayken yönetimi ele geçirmiştir. Yakın dost olan Obote 
ve Amin’in arası darbeden önceki dönemde oldukça açılmış hatta Obote, 
Amin’i bir hafta boyunca ev hapsinde tutmuştur (Lofchie, 1972: 33). Darbenin 
nedenlerine yönelik ortaya atılan pek çok iddia bulunmaktadır. Bunlardan en 
fazla konuşulanı ise Uganda’nın sosyalist iktidarının bölgede Sudan ve Mısır 
gibi ülkelerle ittifak yapma ihtimali ve bunun İsrail, İngiltere, ABD gibi ülkeleri 
tedirgin etmesidir. Darbeden sonra Amin’in liderliğini ilk tanıyan iki ülke İsrail 
ve İngiltere olmuştur. 2018 yılında ortaya çıkan belgelere göre, İngiltere 
Amin’in Commonwealth üyeliğinden ayrılma tehdidine karşı Uganda’ya 
1972-1975 dönemlerini kapysayacak şekilde on milyon sterlin değerinde 
destek sözü vermiş, ayrıca askeri eğitime yönelik olarak da uzman bir ekibi 
Uganda’ya göndermeye karar vermiştir (Curtis, 2018: 20). Batı ittifakına 
olumlu sinyaller yollayan Amin hükümetinin ilk bütçesinde de hatrı sayılır 
miktarda Uluslararası Para Fonu desteği olmuştur. The Times’da darbenin 
ardından çıkan “General Amin’e Bol Şans” başlığı başını İngiltere’nin çektiği 
Batı bloğunun tutumunu göstermektedir (Mwakikagile, 2010: 315).

Idi Amin’in darbeden sonra ülkenin yeni lideri olması ve kurduğu devletlerarası 
ilişkiler bugün hala tartışılır durumdadır. Ülkenin kötüye giden ekonomisine 
çözüm bulmak için uygulamaya koyduğu emperyalistlere karşı ekonomik 
savaş politikasının namlusunu başta Hintler olmak üzere, Asyalılara 
yöneltmiştir. Asya kökenlilerin ülkede yerel düzeydeki ticarette etkinliği ve 
sonrasında yerel düzeyin uluslararası ticareti de kapsaması Amin’i rahatsız 
etmiştir. 12 Ekim 1971’de yapılan nüfus sayımı sonrasında Asyalıların bir kısmı 
ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlardır (Adams, 1974: 190). Bu bağlamda 
pek çok esnaf ve tacir ülkedeki işlerini bitirmek zorunda kalmıştır. Amin’in 
Asyalılara karşı uyguladığı baskı, Obote’nin döneminde başlatılan milliyetçi 
politikalara benzemektedir. Asyalıların ülkeden gidişi, uluslararası arenada 
Uganda’ya duyulan güveni azaltmış ve ülke ekonomisi daha kötüye doğru 
gitmiştir. 
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Afro-Asyalılar ve Asya Etkisi
Uganda’nın ekonomik dönüşümünde Asyalıların rolü üç farklı dönemde 
incelenebilir. Bunlardan ilki, bağımsızlık yılı olan 1962 ile Asyalıların ülkeden 
gönderildiği 1972 arası dönem, ikincisi 1981-1999 arası dönem ve üçüncüsü 
de 2000 yılı sonrasındaki dönemdir. İlkinde Asyalıların ellerindeki tüm 
varlığın devlet tarafından alınarak ülkeden gönderilmeleri söz konusuyken, 
seksenlerin sonunda bu sürecin tersine döndüğü görülmektedir. İki binler 
sonrası ise çeşitli teşviklerle hepsinin yeniden Uganda’ya davet edilme 
sürecidir.

Meselenin özüne inmek için tarihte biraz daha geri gitmek ve Uganda’daki 
küçük Asya ekonomisini tahlil etmek gerekmektedir. Bu tahlil de yine üç farklı 
süreçte yapılabilir. Bunlardan ilki, İngiliz sömürgesi döneminde Uganda’daki 
Hintlerin şehirlerdeki ticarette son derece etkin olduğu dönemdir. İkinci 
dönem, sömürgecilerin ülkeden ayrılması ve sonrasındaki süreç olarak 
tanımlanabilir ve üçüncü dönem ise, doksanlar sonrasında Hindistan’dan 
gelen işgücü, kapital ve yatırımların artmasıdır (Huntle, 2018: 287).

Sömürge dönemindeki ekonomik yapıya baktığımızda Asyalıların içerisinde 
bulunduğu alanların İngilizler tarafından kabul gördüğü anlaşılmaktadır. 
Asyalıların ticari faaliyetlerde etkin rol alması ve sonucunda Ugandalıların 
ticaret dışında tutulması düşüncesi sömürge yönetimi için önemlidir 
(Mamdani, 1976: 71). Diğer sömürge ülkelerinde olduğu gibi hedef, Afrikalıların 
yalnızca tarımsal faaliyetlerle sınırlı tutulmasıdır. Tarımla sınırlandırılmaması 
ve özellikle ticari alanda aktif olmaları, yerlileri sömürgeye karşı koyabilecek 
özgüvene ve yeteneğe ulaştırabilirdi. Bu durum aynı zamanda yerli burjuvanın 
ortaya çıkma olasılığının önüne geçmiş ve Asyalıların etkin rolü onlara küçük 
bir burjuva sınıfı olma fırsatı vermiştir.

Bağımsızlık sonrasında Uganda’daki “move to the left” nosyonu baskın bir 
şekilde tüm politikalarda etkisini göstermiştir. Milton Obote’nin başkanlık 
dönemi ile başlayan bu hareket, ülkede farklı gruplar arasında çeşitli krizlere 
de neden olmuştur. 1968-1971 yılları arasındaki bu sosyalizm hareketi, katı bir 
devletleştirmeyi de beraberinde getirmiştir. Ekonomik gücün Asyalılardan 
Afrikalılara, aynı zamanda zengin Afrikalılardan fakir Afrikalılara geçişi 
meselesi 1971 yılında Idi Amin tarafından yapılan darbeyle daha farklı bir 
boyuta taşınmıştır. Sosyalizme doğru olan hareket durdurulmuş ve liberal 
ekonomi politikalarının tercih edileceği açıklanmıştır. Amin’in en kritik 
hamlelerinden biri, ülkedeki Asyalı ve Avrupalılara karşı başlattığı ekonomik 
“savaş”tır. 4 Ağustos 1972’deki bir kararname ile Amin, ülkedeki elli bin 
Asyalının (İngiliz pasaportlular) ülkeden ayrılmasını istemiştir. Sonrasında 
kapsam genişletilerek Uganda vatandaşlığı sahibi olmayan altmış bin 
Asyalıya ülkeden ayrılmaları için doksan gün müddet tanınmıştır (BBC, 1972). 
1969 yılında Uganda’daki Asyalı nüfusun yaklaşık yetmiş beş bin olduğu 
düşünülmektedir (Read, 1975). 

Pek çok Afrika ülkesinde olduğu gibi, Uganda’nın da bağımsızlık sonrası 
iktidarlarının darbeler tarafından belirlendiğini atlamamak gerekir. Bu 
bağlamda seksenlerde başlayan liberal politikalar ve özellikle Amin 
sonrasındaki dış yardımlarla beraber ülkedeki Asyalı karşıtı politikanın da 
değiştiğini söylemek mümkündür. Obote’nin ikinci kez göreve gelmesiyle 
beraber Asyalıların Uganda’ya ilk dönüşleri de başlamıştır. Doksanların 
ortasında Başkan Museveni’nin yurtdışında yaşanan ve daha önce Uganda’da 
yaşamış Asyalıları ülkeye davet etmesi dönüşleri hızlandırmıştır. Farklı 
ülkelerden gelen Asyalıların geldikleri ülkelerin (İngiltere, Kanada, ABD) 

pasaportlarına sahip olmaları Uganda’ya gelip gidişlerini kolaylaştırırken yeni 
iş fırsatlarını da beraberinde getirmektedir.

Son dönemde Güney Asya’dan Uganda’ya olan göçün geçmişten daha farklı 
olduğunu görmekteyiz. Ülke ile eskiden bir bağı olmayan, yani daha önce 
akrabaları veya tanıdıkları Uganda’ya yerleşmiş Asyalılardan farklı olarak, 
herhangi bir geçmiş bağı olmaksızın göç eden pek çok kişi bulunmaktadır. 
Bunların çoğunluğu ülkede uzun süreli kalmayı planlarken, daha az bir kısmı 
da başka bir yere göç için duraklama noktası olarak görmektedir. Hindistan, 
Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka gibi ülkelerden gelen göçmenler çoğunlukla 
turist vizesi ile gelen bekâr erkeklerden oluşmaktadır. Bu göçmenlerin ülkede 
gerekli şartları sağlayarak uyum sağlaması ve uzun süreli kalmaya karar 
vermesi halinde vize statülerini değiştirerek eşlerini de yanlarına aldıkları 
görülmektedir. Böylece bu yeni göçmenlerin çocukları Uganda’da doğmakta, 
büyümekte, eğitim almakta ve ülkedeki “yeni Güney Asya şehir burjuvası”na 
katılmaktadırlar.

Ülkede giderek artan Asyalı nüfusu ve özellikle Hint göçü, devletler arasındaki 
ilişkileri de etkilemektedir. Hindistan ile Uganda arasındaki ilişki hem 
ekonomik hem de kültürel anlamda giderek gelişmekte ve Hint diasporasının 
etkinliği artmaktadır. Çoğunlukla Kampala ve Jinja’da yerleşik olan Hintlerin 
sayısının yaklaşık otuz bin olduğu düşünülmektedir. Yarıdan fazlası Hindistan 
pasaportu sahibi olmakla beraber geri kalanı Uganda, Birleşik Krallık ve 
Kanada pasaportu taşımaktadır. Hindistan her yıl Ugandalı öğrencilere burs 
sağlamakta, askeri anlamda eğitimler düzenlenmekte, ticaret ve yatırım 
alanlarında işbirliği devam etmektedir.  Hindistan aynı zamanda Uganda’nın 
ikinci en büyük yatırımcısı konumundadır. 

Sömürge dönemi ile bugüne bakıldığında, Afro-Asyalıların iki önemli 
dönüşümde etkili olduğunu söylenebilir. Bunlardan ilki, İngilizlerin lokal 
olmayan bir elit oluşturma çabası kapsamında bölgedeki şehirlerin ticaretini 
ayakta tutmaları, diğeri ise bağımsızlık sonrasında, anti-Asya politikasının 
sona ermesi ve yeni yerleşimlerle beraber dış yatırımların Uganda’ya 
çekilmesindeki yerleridir. Ticari bağlantıların ve yatırımların olumlu yönünün 
yanında iş gücü etkisi, yer yer olumsuz bir etki yapabilmektedir. Tüm etkiler 
değerlendirildiğinde Uganda’nın dönüşümünde Afro-Asyalıların ve sonradan 
yerleşik hale gelenlerin etkisi büyüktür. Bununla beraber Çin gibi daha kısa 
ve orta vadeli bazı yerleşimlerin uzun vadeli etkisinin nasıl olacağı yönündeki 
kaygılar sürmektedir.

— BBC. (1972, Ağustos 7). 1972: Asians given 90 days to leave Uganda. BBC 
World: http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/august/7/
newsid_2492000/2492333.stm adresinden alındı

— Huntle, A. K. (2018). African Asians and South Asians in neoliberal Uganda: culture, 
history and political economy. J. Wiegratz, G. Martinello, & E. Greco içinde, The 
Dynamics of Neoliberal Transformation (s. 285-301). London: Zed Books.

— Lubega, H. (2016, Ocak 25). When Churchill visited Uganda. Daily Monitor: 
https://www.monitor.co.ug/Magazines/PeoplePower/When-Churchill-visited-
Uganda/689844-2600754-mm2thhz/index.html adresinden alındı

— Mamdani, M. (1976). Politics and Class Formation in Uganda. London: Review Press.

— Read, J. (1975). Some legal aspects of the expulsion. M. Twaddle içinde, Expulsion
of Minority: Essay on Uganda Asians (s. 193-209). London: Athlone.
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İran toprakları başta olmak üzere hassasiyet artarak yükseliyor ve bölgesel 
tüm gelişmelere de İran hassasiyet gösteriyor. Daha önce ABD dış politika 
söyleminde fark edilen bir uygulama, aralarında herhangi bir illiyet bilinmese 
de İran devlet dili tarafından da yaygın bir şekilde kullanılıyor. Diplomatik ve 
siyasal şaşırtma amacı taşıyan düşük dil diplomasisi. Farklı branş ve alanlarda 
pek çok devlet ve siyaset aktörü ülke içi ve dışı konularda birbirinden farklı 
düzlemlerde ve sertlik derecelerinde açıklamalar yapıyor. Hangi söylemin 
tam olarak İran siyasal aklını temsil ettiğini anlamak için biraz yakın takip 
gerekiyor ve en doğru ismin açıklamasına odaklanmak gerekiyor.

Değişimin Etno-Politiği
İran’da bir zamandır devam eden toplumsal değişim talepleri, İran devlet dili 
tarafından da gündeme taşındığı şekliyle bir etnik tehdit yaratma yolunda. 
Bağımsız uzmanlar ve İran mütehassıslarına göre ise bu süreç çoktan başladı. 
Geçen hafta kaleme aldığım yazımda özellikle Sistan-Belucistan bölgesinde 
yaşanan gelişmeleri belli boyutları ve yapısal dinamikleri ile tartışmıştım. Bu 
yazımda tekrar bu konuya dönmek istemiyorum, merak eden okuyucular 
yazıyı ilgili linkten okuyabilirler. (http://www.muslimport.com/yazardetay.
php?yazaryazi_id=422)
1 USSAP

İran bağlamında öncelikli olarak Sistan-Belucistan meselesini gündeme 
almamızın sebebi, yaşanan süreç ve müdahaleler neticesinde 120’yi aşkın 
insanın vefat etmiş olması ve oldukça belirgin bir biçimde etno-mezhepsel 
temelde ortaya çıkan taleplerin bir örgü, sistem, lider ve söylem gücüne 
ulaşması ve özellikle olayların geldiği noktada taleplerin billurlaşarak 
bir referandum talebine dönmesi. Açıkçası eğer İran toplumsalını etno-
mezhepsel temelde tartışacaksak bir bedel ödeyen ve söylem geliştiren 
Sistan-Belucistan halkını öncelikle tartışmak işin edebinin bir gereği.

İran Konuşurken Etik Sınırlar, Ölçüler ve Nezaket
Burada bir hassasiyet ve titizliğimizi de ifade etmek zorundayım. Bizler İran 
konusunu yazarken ilmi hassasiyetler yanında İslami hassasiyetler, ideolojik 
titizlik ve devlet terbiyesini de elden bırakmamaya çalışıyoruz. İstikrarlı bir 
komşu, adaletli ve dingin bir ülke bizim her zaman arzumuz olur. Tabii son 
dönemde artan İran devlet seçkinleri tarafından ülkemiz ve milletimiz karşıtı 
söylemin bizi tahrik etmesine müsaade etmeden yaklaşımlarımızı ortaya 
koymayı başarmamız gerekiyor. Fakat takdir edileceği üzere millet, din, 
tarih ve yazgı bağlamında kardeşimiz olan müminlerin içine girdiği zorluk ve 
cendereyi de anlamak ve hatta bunun için çözümler sunmak istiyoruz. Fakat 
son dönemde artan İran odaklı karşı söylemin bu konuda çözüm konusunda 
daha agresif yöntemlere yönelmesi ile üzülüyoruz. 
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ETNOPOLİTİK HASSASİYETLER TEMELİNDE
İRAN’DAKİ SOSYAL HAREKETLİLİK II
Zengezur Koridoru Meselesi & Batı/Orta Azerbaycan Türkleri



KASIM

Alt grupları ile küçük etnik, dinsel/mezhepsel gruplar bağlamında İran’da 
Farslar, Türkler, Kürtler, Araplar ve Beluçlardan bahsedilebilir. Bugün İran ana 
devlet aklının kültürel ve siyasal odağının merkezinde olan Farslardır. Bir ulus 
devlet olarak kendini kodladığı görülen İran’da diğer etnik gruplarda bu ulus 
devlet bilincini kuşandıkları müddetçe sistem içinde yer alabilirler. Tam bu 
cümlenin ardından hangi etnik gruplar dışarıda ve sistemi kabul ettikleri oranda 
içeridedirler şeklinde sorulduğunda çok kabaca şöyle bir tanım yapabiliriz. 
Türkler, Kürtler, Araplar ve Beluçlar. Ben bu yazımda hassas İran Türkleri “Batı 
ve Orta Azerbaycan ve Irak-ı Acem” meselesini birkaç boyutuyla tartışmak 
istiyorum.

İran Ulus Devletinin Ötekisi “İran’da Türkler”
Aslına bakılırsa ve dikkatle incelenirse İran, 
Kaçarlardan iktidarı alan Pehleviler tarafından 
Fars ulus devleti olarak odaklanırken Pers tarihsel 
kimliği üzerinden bir bağlama oturtulmuştur. Yakın 
zamanda olan bu hassas yeni devlet odaklanması 
neye odaklandığı kadar, nereden uzaklaşması 
gerektiği konusunda da ustalık içinde bir rejim 
“sistem” yapılandırmıştır. En temel anlamda uzak 
kalınması gereken odak, rejimin bir önceki sahibi 
olan Kaçar hanedanıdır. Bir Türk devlet ekolü olan 
Kaçar Hanedanı artık feshedilmiş ve yerine bir Fars 
ulus devleti kurulmuştur. Aynı zamanda bugünkü 
yazımıza esas olan ikinci tehdit bir Selçuklu emaneti 
olan; yüksek siyaset ve örgüt kültürüne sahip 
olan Tebriz merkezli Türk kültürüdür. Kendisinden 
önceki yaygın sistemin odağı olan Türk varlığı 
yeni İran ulus devletinin en ihtiyatlı davrandığı 
ötekidir. Hatta antropolojik, tarihsel ve sosyolojik 
bir arka plan üzerinden bakıldığında en tehditkâr 
öteki olarak kontrol altında tutulması gerektiğine 
inanılır. İran fars devlet modeli için, psikanalitik bir 
karabasan gibi duran İran Türkleri sayısal, kültürel 
varlıkları ile dikkatle takip edilmesi gereken bir 
topluluktur. Özellikle son dönemde artan sert ve 
saldırgan reaksiyon bu arka plandan beslenir. Ülke 
içindeki pek çok konuda daha dikkatli davranan İran 
elitlerinin Zengezur meselesi ile ilgili oldukça reaktif 
tutumlarının arka planında da bu tarihsel boyut 
yatar. Süreç içerisinde İran resmi ideolojisinin erittiği ve kontrol altına aldığı 
Türk Milli söylemi en temel tehdit olarak algılanmaktadır. Son iki yıldır verilen 
reaksiyonlar bunun güçlü bir göstergesi olmuştur.

Şah rejimini seküler bazı boyutları ile yıkan İmam Humeyni yerine bir İslam 
rejimi oluşturmakla birlikte kendi içtihadı üzerine inşa ettiği bir teokratik model 
kurmuştur. Kum, Necef ve Tebriz uleması ile düştüğü derin ihtilaf ve özellikle 
yeni tip Şia modeli etrafındaki tartışmalar yakın dönemin “Şii kelam, fıkıh ve 
sistem tartışmaları temelinde” en güçlü tartışma odağını oluşturur. Bugün 
bazı Şii bölgelerindeki farklılık ve itirazların kökenine bakıldığında da bu derin 
tartışma yatar. Ali Şeriati’nin tabiriyle yeni form bir Safevi Şia’sı söz konusudur. 
Özellikle Ebul Kasım El Hoi, Muhammed Kazım Şeriatmedari gibi İsimler ile 
girdiği tartışmalar siyasal sistemin mezhepsel kodları ve dönüşüm başlığı 
altında ele alınabilecek konulardır. İmam Humeyni tarafından var edilen bu 
dönüşümle yeni bir siyasal Şia anlayışı ortaya çıkmıştır.

Kısaca Şah ile ulusal devrimini, Humeyni ile dinsel, mezhepsel devrimini yapan 
İran bugün mezhep odaklı bir ulus devlet görünümündedir. Bu durum hassas bir 
toplumsal dengeyi ve bu denge içinde bir yönetim sürecini zorunlu kılmaktadır. 
Bu hassas dengenin sürdürülebilmesi açısından bazı hassasiyetlerin dikkatle 
takibi gerekir. Bu hassas dengenin en kritik aktörü 35 milyonluk devasa bir 
nüfusa sahip olan Türklerdir.

Bizzat bu toprakların yerlisi olan ve bir önceki devlet kimliğinin sahibi ve 
özellikle Batı Azerbaycan’daki muazzam tarihsel, sistemik arka planları ile 
dikkatle takibi icap eden bir topluluktur Türkler. Allah’tan yeni İran için en büyük 
avantaj ülkesindeki Türklerin büyük bir kısmı mezhepsel olarak Şia mezhebine 
tabidir. Bu, kimliğin güncel tamamlayıcı unsuru olan çok güçlü bir noktadır ve 

endoktrinasyonu kolaylaştırmaktadır. Özellikle İran 
Devrimi ve Humeyni için en önemli bir diğer nokta 
Pehlevi Hanedanı ile özellikle Batı Azerbaycan halkı 
arasındaki tarihi düşmanlıktır. Kaçar Hanedanı ile 
de ihtilaflı olan Batı ve Orta Azerbaycan Türkleri 
Şah’ın gelişini bir Milli Hükümet fırsatı olarak 
görmüşlerse de, kendisi için Türk varlığını ve Milli 
bir Hükümeti tehdit olarak gören Şah, ABD destekli 
orduları ile Tebriz’i yakıp yıkmıştır. Bu sebeple 
Şah’tan istediğini alamayan ve birde ağır bir 
saldırıya muhatap olan Türkler İran İslam Devrimi’ni 
de bir fırsat olarak görmüşler ve Humeyni’ye 
destek olmuşlardır. 

Son iki yüz yıllık dönem dikkatle incelendiğinde 
Tebriz merkezli tüm hareketlerin ortak talebi 
Milli Hükümet’tir. Çıkardıkları tüm liderlerin ortak 
söylemi Milli “Bölgesel” Hükümet söylemidir. Bunun 
genel olarak İran içinde bir kültürel ve siyasal varlık 
çabası olduğunu söylemek gerekir. Settar ve Baqır 
Han’lar, Hıyabani, Pişeveri,  Şeriatmedari’ye kadar 
olan tüm aktörlerin ortak çabası bu olmuş ve 
hepsi oldukça sert bir sona muhatap olmuşlardır. 
İran bölgesel tarihini okuyan herkes görür ki; Türk 
toplumu, İran için kurucu aklın sahibidir fakat buna 
rağmen son 200 yıl bir var oluş mücadelesi ile 
geçmiştir.

İmam Humeyni’nin iktidara geliş sürecinde de bundan önceki süreçlerde 
olduğu gibi Milli Hükümet’in kuruluşu için bir imkân oluşmuştur. Şah’ın 
zulmünün hesabını sormak amacıyla Humeyni’ye destek veren Türkler, bu 
desteğin hatırına Milli Hükümet talebini dillendirmişlerdir. Fakat çok geçmeden 
Humeyni’de bölgeyi askeri olarak kuşatacak ve İran Hava Kuvvetlerine bölgeyi 
bombalama talimatı verecektir. İnkılaba destek vermiş bir şehir bombalanacak 
iken Tebriz Halkının tartışmasız lideri Şeriatmedari kendi sonunu hazırlama 
pahasına geri çekilmiş ve bir zaman sonra çok dramatik bir şekilde vefat 
etmiştir. Bir Milli Hükümet talebi daha hüsranla neticelenmiştir.
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    Ülkemizin İran ve Kafkasya 
konusunda itidalli bir yaklaşımı 
bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan 
tüm yapıların da bu itidali benimsemesi 
ve buna uygun davranması beklenir. 
Titiz dış politikanın ve diplomasisinin 
örselenmesine yönelik Diasporik 
çalışmalar uygun olmayacaktır. 
Üçüncü ülkeler eliyle ülkemizde 
konumlanan Diasporik oluşumların 
kontrol dışı davranışlar ortaya 
koyması kabul edilebilir değildir. 
Yakın çevremizde ortaya çıkan 
savaş ve gelişmeler sebebiyle 
ülkemizde onlarca ülkeden yüzlerce 
Diasporik oluşum bulunmaktadır. Bu 
oluşumların ülkelerindeki gelişmeleri 
ifade etmeleri, muhalif söylemlerini 
belli bir makuliyet içinde sürdürmeleri 
anlamlıdır. Bu çalışmaları yaparken 
Türkiye’nin dış politika hassasiyetlerini 
göz ardı etmemeleri beklenir.
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Kısa bir zaman sonra başlayan Irak-İran Savaşında aktif görev alan Türk’ler bu 
savaş sonunda daha sakin bir vaziyet alarak yeni İran sistemine uymuşlardır. 
Bir kısmı muhalif ideolojik söylemler etrafında kümelenen Türklerin büyük bir 
kısmı da İran’ın yeni sistemine nispeten uyum sağlamışlardır. Şii karakterleri 
sebebiyle bu uyum sürecinin nispeten kolay olduğunu söyleyebiliriz. İran 
Türklerinin bu süreç içerisinde etnik, kültürel ve dil temelli talepleri İran 
Hükümeti tarafından ustaca bastırılmış, halkın gündeminden uzaklaştırılmıştır. 
Savaş esnasında rejimle vatan müdafaası odağında yakınlaşan Türkler ağır ağır 
sistemin bir parçası haline gelmişlerdir. 

İran Devrimi sonrasında Türk nüfusun Türk dünyası ile özellikle Türkiye 
ile olan ilişki süreci çok dikkatle takip edilmiştir. Türkiye’de eğitim gören 
öğrencilere ihtiyat içinde bir yaklaşım ile bakıldığı bilinir. İran Türk Dünyasının 
Rus hegemonyasında olmasını bir avantaj ve fırsat olarak algılamıştır. Rus 
hegemonyasında oldukça kendisi için bir tehdit olarak görmediği Türk Dünyası 
Rusya’nın yıkılışının ardından İran için bir tehdit olarak yakın takibe alınmıştır. 
Özellikle Azerbaycan’da Elçibey önderliğinde yükselen ses İran’ı oldukça 
rahatsız etmiş ve kısa bir zaman içinde bölgede başlayan Azerbaycan, 
Ermenistan savaşında taktik konum almıştır. Bazı askeri ve İstihbari unsurlar 
Azerbaycan yanında vaziyet alırken bir taraftan da Ermenistan’a destek 
verilerek Karabağ’ın işgali sağlanmış ve Nahcivan ile Azerbaycan kopartılmıştır. 
Bu duruma İran açısından bakılırsa tarihi nitelikteki Zengezur hattı kapatılarak 
Türkiye, Azerbaycan ve Türk Dünyası kopartılmış ve Aras sınırı ile Güney 
Azerbaycan adeta yalnızlaştırılmıştır. Bu tutum geleneksel İran siyaseti ile 
oldukça uyumlu bir durumdur. Rusya, ABD ve İran bu sonuçtan memnun olduğu 
için bu konu İkinci Karabağ Savaşına kadar kanayan bir yara olarak öylece 
durmuştur. 

Karabağ’ın Kaybı ve Azerbaycan Türk Milli Kimliğinin Oluşumu
Kaybedilen ilk savaşın ardından Azerbaycan’da büyük bir kitlesel göç ortaya 
çıkmıştır. Bu savaşın yarattığı travma ve toprak kaybı Azerbaycan halkında 
milli kimlik anlayışının bir yükselme mottosuna dönüşmüştür. Şer gibi 
görünen durum bir hayra dönüşmüş ve her Azerbaycan Türkü’nün gönlünde 
Karabağ özlemi pekişmiştir. Bir Azerbaycan askerinin ilk savaşta anlattığı 
hatıra manidardır. “Biz Ermeni ilen savaşırken bize hücum ettiklerinde Türklere 
ölüm diye haykırıyorlardı. Biz o gün Azeri değil Türk olduğumuzu anladık.” 
Bu sebeple Karabağ’ın işgali ve kurtarma motivasyonu Azerbaycan Türkleri 
için milli kimliğin olgunlaşma fırsatı olmuştur. Bu dönemde iktisadi imkânlar 
yanında, askeri kapasitenin artırılması konusunda ciddi çalışmalar yapılmıştır. 
SSCB askeri modelini terk eden Azerbaycan ordusu TSK’dan aldığı destek ile 
dönüşümünü tamamlamıştır. Askeri bilgi ve kültür, nitelikli bir teşkilat modeli 
yanında teknoloji ile desteklenmiştir. Hazır hale gelen Azerbaycan ordusu ikinci 
defa yapılan Ermeni saldırısına karşı askerlik tarihinin görmediği bir hücum ve 
operasyon hâkimiyeti ile büyük bir zafer elde etmiştir. Operasyon gücü yanında, 
mukavemet becerisi ve taktik gücü itibariyle tam bir TSK modeli haline gelmiş 
olan ordu tüm dünya’ya adeta parmak ısırtmıştır. Türkiye tarafından verilen 
İHA ve SİHA gücü ile Azerbaycan ordusu, Batı destekli Ermenistan ordusunu 
çok kısa bir zamanda yenmiş ve ağır kayıp verdirmiştir. Kısa zaman içinde 
Azerbaycan ordusunun Erivan’a kadar gideceğini gören Rusya, Batı ile fazla 
iç içe geçen Erivan Hükümetine verilen bu cezayı yeterli görecek ki, sürece 
müdahil olmuş ve Karabağ’ın bir kısmı kalmak üzere savaşı noktalamıştır. Barış 
ve görüşme süreçleri neticesinde Karabağ’ın bir kısmı ve özellikle Şuşa şehri 
başta olmak üzere zaferin kazanıldığı teyit edilmiştir. 

Bu süreçte Türkiye titiz bir vaziyet ve mesafe ile konumlanmıştır. Bu savaş 
Azerbaycan üzerinden Türk askeri kapasitesinin dünya kamuoyuna bir kısa 

nümayişi olmuştur. Türkiye’nin süreci yakın takibe alarak verdiği destek 
Azerbaycan ve Türkiye’de çok büyük bir millet, devlet bütünleşmesine sebep 
olmuştur.

II. Karabağ Savaşı; Zafer ve Zengezur’a Giden Yol
Savaş sürecinin en şaşırtan (aslında şaşırtmayan) durumlarından biri İran’ın 
aldığı pozisyon olmuştur. Ermenistan lehine vaziyet alan İran’ın Ermenistan’a 
verdiği destek özellikle Tebriz ve sınır hattından yapılan yardımlar açık 
kaynaklara düşmüş ve ifşaa olmuştur. Bu süreç İran’ın neredeyse yüz yılı 
aşkın zamandır bölgede yürüttüğü hassas politikanın bir izdüşümü olarak İran 
ulus aklına uygundur. İran hükümeti bu süreci saklama gereği duymamıştır. 
Fakat bu sürecin İran içindeki maliyetini öngörmek İran için de kolay değildir. 
Özellikle Erivan yanlısı hükümet politikası İran Türklerinde oldukça sert 
bir şekilde algılanmış ve kontrol altına alındığı düşünen Türk Milli söylemi 
yeniden gün yüzüne çıkmıştır. Tebriz, Erdebil, Urumiye vb. şehirlerde gençler 
Karabağ, Azerbaycan ve Türkiye lehine kitlesel eylemler gerçekleştirmişlerdir. 
Açık kaynaklar ve sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla İran hükümeti 
kınanmıştır.

Fakat bu sürecin kırılma noktası; Bakü’deki tarihi Zafer programı esnasında 
Türkiye Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aras Şiirinin 
okunması olmuştur. İran medyası adeta zembereğinden kurtulmuş gibi 
saldırıya geçmiş, bunu İranlı siyasetçilerin saldırgan tutumları izlemiştir. Uzunca 
bir zamandır İran’ı İslam Birliği ve İslam Devrimi sosyolojisi bağlamında pozitif 
bir algı içinde izleyenler için bu derin ve saldırgan psikanalitik oldukça şaşırtıcı 
olmuştur. Bu konuyu da o günün şartlarında kaleme almış ve bazı kardeşçe 
nasihatlerde bulunmuştuk. Fakat o günden bu güne süreç ve dil özellikle İran 
tarafında daha da keskinleşmiştir.

Sn. Cumhurbaşkanı tarafından okunan şiir adeta bir kırılma ve algı yırtılmasıdır. 
Bu sürecin ardından bölgede ciddi bir hareketlilik oluşmuştur. Ortaya çıkan 
bölgesel süreçleri kısaca hatırlatmakta fayda var. Şiir’in ardından Türkiye’de 
ve Azerbaycan’da Zengezur Koridorunun anlamı daha yoğun tartışılmaya 
başlanmıştır. Karabağ’ın hızla inşası sürecinde Türkiye’nin de verdiği destekle 
bir ihya ve iç göç süreci planlanmış, güçlü ve etkili diplomasi ile tüm dünya 
ile beraber Ermenistan da bu toprakların Azerbaycan toprağı olduğunu 
kabul etmiştir. Şuşa tarihi bir Müslüman şehri olarak ziyarete ve uluslararası 
kamuoyunun dikkatine açılmış, Zengilan’da açılan hava limanı bölgeyi birbirine 
bağlayacak önemli bir bağlantı noktası haline getirilmiştir.

BM başta olmak üzere Azerbaycan’ın haklı savaşı ve Karabağ konusu tüm 
dünya’ ya kabul ettirilmiştir. Türk Devletler Teşkilatı ülkeleri başta olmak üzere 
yaygın diplomasi sürdürülmüştür. Süreç Türkiye’yi Türk Dünyası ile bağlama 
yanında, Nahcivan ile Azerbaycan arasını da açacak bir sürece evirilmiştir. 
Özellikle yakın zamanda Zengilan’daki açılış esnasında Sn. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile kısa zaman içinde 
Zengezur Koridorunun açılacağı ilan edilmiştir. Bu açıklama yeri ve zamanı 
itibariyle çok kritik bir açıklama olmuştur.



KASIM

İran’dan Agresif Politik Tutumlar
Tüm bu süreçlerde İran Hükümeti’ de oldukça agresif bir dış politika diline 
yönelmiştir. Zengilan açılışları esnasında ansızın karar verdiği bir seri etkinlik 
oldukça sert mesajlar içermektedir. Aras Nehri üstünde yapılan tatbikata 
45.000 asker katılmış ve tatbikat mahiyeti itibariyle bir işgal görünümü 
içinde olmuştur. Aynı vakitlerde Erivan’a yapılan ziyaretlerde karşılıklı 
sınır şehirlerinde konsoloslukların açılması karara bağlanmıştır. Üstelik bu 
konsolosluk binasının Tebriz’de açılmasının duyurulması tam anlamıyla bir 
tahrik ve meydan okumadır.İran Hükümeti bu süreçte Erivan’a verdiği desteği 
açık hale getirmiş durumdadır. Paşinyan tarafından Tahran’a yapılan ziyarette 
karşılıklı işbirliği süreci tüm boyutları ile görüşülmüş ve İran-Ermenistan işbirliği 
dünya kamuoyuna açıkça takdim edilmiştir. 

Fakat bu açık ilanlara rağmen İranlı bazı propaganda unsurları İran ile 
Ermenistan arasında hiçbir ilişkinin olmadığı konusunda kamuoyuna bazı 
açıklamalar yapmaktadırlar. Yakın zamanda Kudüs TV’de Sn. Nureddin Şirin 
tarafından misafir edilen emekli asker ve istihbaratçı Mansour Hakikatpour 
tarafından yapılan açıklamalar İran’ın asla ve hiçbir zaman Ermenistan lehine 
vaziyet almadığı, almayacağı yönündedir. Kudüs TV’ye verilen röportaja soru 
sorma imkânı bırakılmadığı için bugün bu yazımız vasıtasıyla ifade ettiğimiz 
durumlara inşallah bir cevap almak mümkün olur. Açık kaynaklardan ve bizzat 
İran medyası tarafından servis edilen görüntüler 1992 yılından beri Zengezur 
Koridorunu açmamak üzerine odaklanmış bir Fars-Ermeni ittifakını ortaya 
koymaktadır. İki savaş dışında ortaya çıkan tüm krizlerde İran, Ermenistan 
yanında bir pozisyon almıştır. Tüm dünya İran hükümetinin tüm unsurları ile 
Ermenistan’ı desteklediğini bilmektedir.

Güney Kafkasya’da İsrail Varlığı ve Azerbaycan-İsrail İlişkileri 
Bu süreçte İran tarafının sıklıkla gündeme getirdiği bir konu vardır ki, o konu 
Türkiye ve Müslümanlar açısından da dikkatle takip edilmesi gereken bir 
konudur. Geçmişinde Azerbaycan’da yaşamış olan bazı Yahudiler eliyle İsrail 
Azerbaycan ile yakın bir ilişki içine sokulmuştur. Azerbaycan’ın tarihi ve 
stratejik konumu, Güney Kafkasya’nın hassas rolü, Türkiye ve İran’ın varlığı, 
Türkistan’ın kapısı ve özellikle fosil yakıtların varlığı sebebiyle İsrail bölgede 
etkin bir şekilde bulunmaktadır. Azerbaycan ile oldukça yakın bir ilişki ve 
etkileşim içinde olan İsrail’in Azerbaycan Türkleri ile yakından ilgilenmesi 
rahatsız edicidir. Azerbaycan yanında, İran Azerbaycan’ı ve Diasporada 
yaşayan Azerbaycan Türkleri ile ilgilenmesi önemli bazı tehditler içermektedir. 
Karmaşık İran-Ermeni etkileşimi adeta tersten Azerbaycan-İsrail etkileşimine 
meşruiyet kazandırmaktadır. Ermenistan’ı sınırsız bir iştahla destekleyen 
İran’ın, Azerbaycan’ı destekleyen İsrail konusunda isyan hakkı yoktur.  Bizler 
ise her iki dost ülkeye şunu söyleyebiliriz. Ermenistan ve İsrail işbirliği için 
doğru adresler değildir, iki ülkenin de bu işbirliğinden imtina etmesi bölge 
güvenliği açısından zarurettir.

Batı ve Orta Azerbaycan’daki Gelişmeler
İran’ın son dönemde artan Ermenistan etkileşimi ve özellikle Tebriz’de 
açmayı planladığı konsolosluk girişimi uzun süredir rahatsız olan Türk 
toplumunun rahatsızlığını artırmıştır. İkinci Karabağ Savaşı sonrasında 
İran’ın Ermenistan’a verdiği destek Batı ve Orta Azerbaycan’da çok büyük bir 
rahatsızlık oluşturmuş ve İran Devrimi sonrası nispeten daha stabil olan Milli 
Hassasiyet dili yükselmiştir. İran’da var olan toplumsal olayların da etkisi ile 
Milli Hassasiyet dili güçlenerek Mehsa Emini’nin ölümü sonrasında İran’da 
kullanılan slogan Türk bölgelerinde biçim değiştirerek “Azadlık, Adalet ve Milli 
Hükümet” şekline dönüşmüştür. Tam burada özgürlük talebi ve etnik talepte 

bir kesişme oluştuğunu söylemek mümkündür. Özellikle Türklerin yaşadığı 
bölgelerde özgürlük söylemi kadim söylemine dönüşme eğilimindedir. Tebriz 
tarih boyunca İran’ın toplumsal olaylarının kalbi durumundadır. Tebriz’de 
ortaya çıkacak güçlü bir dönüşüm söylemi tartışmasız çok büyük bir etki 
alanına sahiptir. 

Karabağ savaşı sonrasında İran ordusunda farklı kademelerdeki Türk soylu 
askeri personelin açık kaynaklardan ve özellikle sosyal medyadan Türk 
Milliyetçisi bazı görseller paylaştığı görülmektedir. Buna karşı İran ordusu 
bazı bölgelerde Türk soylu askeri personele yönelik yargılamalar yapmaya 
başlamıştır. Ordu içinde ortaya çıkan bu yeni ve güçlü etno-politik söylem 
dikkat çekicidir. Gelişmeler ve özellikle Kuzey’de ‘Karabağ ve Zengezur’da’ 
ortaya çıkan gerilim milli bilinç söylemini beslemektedir. 

Ülke içinde yaşanan süreç ile Karabağ Savaşı sonrasında ortaya çıkan yeni 
süreç arasında güçlü bir bağ oluşmuştur. İran’ın agresif tutumuna karşı 
Türkiye ise; makul, dingin devlet aklına yönelirken, İran’ın tehditkar diline karşı 
Azerbaycan sert sayılabilecek mütekabil davranışlar ortaya koymaktadır. İran 
tarafından yapılan tatbikata karşı, Azerbaycan Özel Kuvvetleri Güney’de bir 
tatbikat gerçekleştirmiştir. Teknik kapasitesi oldukça yüksek bu tatbikatın 
belli kesitleri kamuoyuna servis yapılmıştır. TSK Azerbaycan Komutanının da 
katıldığı tatbikat mütekabil bir cevap niteliğindedir. Karabağ Zafer kutlamaları 
yanında bu tatbikat esnasında da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sn. İlham 
Aliyev oldukça sert bir konuşma yapmıştır. Türk Devletler Teşkilatı Semerkant 
Toplantısı esnasında yaptığı konuşma ile Güzey Azerbaycan’a adeta selam 
göndermiştir. Yaptığı konuşmaların temel vurgusu Ermenistan’a destek veren 
ülkelerin asla unutulmadığı, saldırgan tutumlara karşı ise mücadeleye hazır 
olunduğu şeklindedir. Azerbaycan devlet medyası, haber ve etkileşim evrenini 
Güney Azerbaycan olarak ilan etmiş, yüksek bir özgüven ve rahatlık içinde 
yayın yapmaktadır. Bu yayınlardan bazılarında dikkat çeken noktalardan biri 
başörtüsü takmama konusundaki talep ile milli hassasiyeti birlikte servis 
etme yönündeki eğilimdir. Tebriz, Türk İslam düşünce ve yaşam tarzının 
önemli merkezlerinden biridir ve Türk halkı dini konularda oldukça hassastır. 
Bölgede, milli kimlik ve dini kimlik iç içedir. Tebriz için tasavvur edilen gelecek 
seküler bir modernleşme temayülü ise buna önce Tebriz Müslümanları itiraz 
eder. Settar ve Baqır Han’ı, Hıyabani, Pişeveri,  Şeriatmedari’yi tanımayan 
Tebriz misyonunu anlayamaz.

Reform arzusuna rağmen, İran’daki olayların aldığı seküler görünüm 
sebebiyle konunun dışında kalan kitlelerin tutumunu ve hassasiyetlerini 
örseleyecek yayınlar asla doğru değildir. Türk halkının dindarlığı, din ve 
örfi hassasiyeti, politik değil yapısaldır. TV programlarında tesettür başta, 
din adamlarını ve dini hassasiyetleri örseleyen dil asla doğru olmaz. Bu 
hassasiyetleri görmezden gelerek yapılan yayınlar İran Hükümetinin elini 
güçlendirmenin yanında dindar Türk toplumunun öfkesine muhatap olur. 
Bakü’den takdim edilen kültürel form seküler ve din dışı bir görünüm üzerine 
kurulamaz. İran’da yaşayan Türk topluluklarının hassasiyetlerini bilmeden 
yapılan yayınlar büyük zarar oluşturur ve çok dikkat edilmelidir.  

İran ile ilişkiler temelinde titiz diplomatik dil karşılıklı mütekabiliyet temelinde 
oldukça yükselmiştir.
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Türkiye’nin Diplomatik Tutumu
İran ve Azerbaycan karşılıklı olarak son yirmi gün içerisinde karşılıklı 
propaganda dillerini oldukça yükseltmişlerdir. Türkiye bu süreçte teeni ve 
makuliyet dilini tercih etmektedir. Bu sürece karşı kontrollü bir yaklaşım 
içinde kalmakta ve izlemektedir. Bu hassas süreçte ülkemize yönelik sert 
açıklamalara karşı da teenni ve diplomatik makuliyet içinde davranılmaktadır. 
İki dost ülkenin makuliyet içinde bu süreci sürdürmesi beklenirken, Karabağ 
topraklarının Azerbaycan’ın hakkı olduğu ve Zengezur Koridorunun 
Azerbaycan’ın Batı kısmı ile Nahcivan’ı birbirine bağlayacağını ve buna karşı 
agresif tutumların gereksiz olduğunu ifade etmektedir. 

İran ve Türkiye arasındaki sınır kadim bir sınırdır. Birbiri ile çatışmamış bu iki 
ülkenin bu geleneği sürdürecek bir ağırlık ve teenni içinde bulunması gerekli 
ve değerlidir. Fakat son dönemde İran Meclisinde Türkiye ve Osmanlı karşıtı 
sert, tezyifkâr sözler çok sık tekrarlanmaktadır. Ülkemiz; diplomatik, kültürel 
ve siyasi ilişkinin nezaketi ile davranmaktadır. Irak ve Suriye’de dahi İran ile 
temas içinde olan yapılar konusunda yüksek bir tolerans ortaya konmuştur. 
Terör unsurlarının bölgemizde yaratacağı etkiler sebebiyle bazı hassasiyetler 
titizlik içinde ilgililere bildirilmektedir. Özellikle sınır güvenliği konusunda 
ülkemizin sınır hattında alacağı pozisyon Tahran üçlü görüşmesinde ifade 
edilmiş ve terör konusunda asla tolerans gösterilmeyeceği ifade edilmiştir. 
Tahran’da gerçekleşen görüşme sonrasında İran’a müzahir aktörlerin 
davranış biçimleri dikkatle takip edimektedir.

İran’da yaşayan Türkler konusu tartışmasız çok önemlidir. Ülke içindeki 
gelişmeler milli bağımız sebebiyle bizleri de yakinen ilgilendirmektedir. 
Rahmetli Erbakan Hoca’nın İran ziyaretlerinde de gündem olan bu konuyla 
alakalı gelişmeleri izlemek ve doğru anlamak çok önemlidir. Milli varlıkların 
örselenmediği bir geçiş süreci yanında katılımcı ve farklılıkların tolere edildiği 
bir İran’a ihtiyaç vardır. Milli kimliğin ana unsuru olan Türkçe’nin yaşamın her 
alanında olması icap eder. İran Türklerinin yüz yılı aşkın süredir talep ettikleri 
haklarının verilmesi değerlidir. İran Hükümetinin Zengezur hattının açılması 
konusundaki tutumu agresif bir tutumdur ve kendisini çok ilgilendirmez. 
Nahcivan ve Azerbaycan birleşmek zorundadır, zira bu topraklar işgal 
edilmiştir. 

Güney Kafkasya’daki Süreç ve Diaspora Çalışmalarında Temel 
Hassasiyetler
İran, Azerbaycan ve Karabağ’da bu hassas sürecin diasporada da tartışılması 
doğaldır. Zira tüm İran muhalifleri diasporada yaşam sürmektedir. Diasporada 
yaşayan Türklerin tarihi talepler yanında daha özgür bir ülke talepleri anlamlı 
manidardır. Bu talepleri ifade ediş biçimleri kadar, çalışma biçimleri de 
değerlidir. Bugün dünyanın dört bir tarafında bu amaçla kurulmuş teşkilatlar 
bulunmaktadır. Bu yapıların İran’ın kendi sosyal gerçekliğine uygun bir söylem 
ve talep ile konumlanmaları anlamlıdır. Diasporada yaşam; organizasyonları, 
belli ülkelerin ve yapıların etkisine açık hale getirmektedir ki en dikkat 
edilmesi gereken nokta budur. Bölge gerçekliğinden uzak, karmaşık amaçlar 
etrafında konumlanan ülke ve yapıların tesir ve etkilerinden uzak durulmalı, 
temiz, meşru kaynaklar kullanılarak çalışmalar sürdürülmelidir. Açık 
kaynaklardan, makul talepler rahatlıkla ifade edilebilmeli ve buna yönelik ilmi, 
siyasi çalışmalar yapılabilmelidir. Eğer makul insanlar eliyle bu çalışmalar 
sürdürülmez ise kimliği belirsiz, bölge gerçeğini bilmeyen yapılar bazı 
devletler ve kuruluşlar tarafından manipüle edilebilirler. 

Diaspora çalışmaları üçüncü ülkeler eliyle manipüle edilmeye oldukça müsait 
olabilir. Bu konuda saha bilgileri pek çok İran’lı muhalifin ABD, İngiltere, 
Almanya, Fransa, Rusya, Çin ve İsrail lehine çalışmalar yaptığını; ajanlık ve etki 
ajanlığı yapabildiğini göstermektedir.

Ülkemizin İran ve Kafkasya konusunda itidalli bir yaklaşımı bulunmaktadır. 
Ülkemizde bulunan tüm yapıların da bu itidali benimsemesi ve buna uygun 
davranması beklenir. Titiz dış politikanın ve diplomasisinin örselenmesine 
yönelik Diasporik çalışmalar uygun olmayacaktır. Üçüncü ülkeler eliyle 
ülkemizde konumlanan Diasporik oluşumların kontrol dışı davranışlar ortaya 
koyması kabul edilebilir değildir. Yakın çevremizde ortaya çıkan savaş ve 
gelişmeler sebebiyle ülkemizde onlarca ülkeden yüzlerce Diasporik oluşum 
bulunmaktadır. Bu oluşumların ülkelerindeki gelişmeleri ifade etmeleri, 
muhalif söylemlerini belli bir makuliyet içinde sürdürmeleri anlamlıdır. 
Bu çalışmaları yaparken Türkiye’nin dış politika hassasiyetlerini göz ardı 
etmemeleri beklenir. Bir gün ansızın kalktığımızda Diasporada bir devlet ya 
da masa başında kurulmuş bir devletin temsilciliği ya da bir meclis kabul 
edilebilir olmaz.

Bölge ile uzaktan, yakından ilişkisi olmayan yapılara, bireylere kurdurulmuş 
naylon devlet ve oluşumlar; ülkelerin ve kurumların makul pozisyonlarını zora 
sokabilirler. Hassas dönemlerde bu ve benzeri adımların toplumda yaratacağı 
etki bazen telafisi imkânsız zararlar yaratabileceği gibi, atılacak meşru 
adımları da zora sokabilir. Bu sebeple ülkemiz bir demokrasi ülkesi olmakla 
birlikte ülkemiz birimlerinin haberi olmaksızın atılacak adımlar kriminal 
tehditler taşıyabilir. 

Literatürde fiili durum yaratmak olarak tanımlanan adımlarla bu kadar kadim 
meselelerde vaziyet almak yanlış olacaktır. Bir ülkeyi fiili durumlar yaratarak 
bir urumun, kararın içine sürüklemek yanlıştır ve müdahaleyi zorunlu kılar. 
Bu sebeple diasporada çalışma yapan kuruluş, organizasyon ve bireylerin 
çalışmalardaki makuliyet ve muvazeneyi sürdürmesi önemlidir. Bu konuda 
işin milli ve siyasi tarafı olan devlet ve kuruluşlar dışında kötü niyetler taşıyan 
ve Türk yurdu ile ilişkisi olmayan ülke ve kuruluşlarla mesafeli durmaları 
gereklidir.

Sonuç Yerine……..
İran’ın tümünde yaşayan 35 milyon Türk vatandaşı vardır. Bu devasa insan 
kaynağının haklı talepleri yanında, özellikle İran Azerbaycan sınırındaki 
hassasiyetler konusunda İran devlet aklının, bir makuliyet içinde davranması 
gereklidir. Sınır ötesindeki gelişmeler konusunda makul bir vaziyet alırken, 
adil bir diplomatik bakış açısına kavuşması beklenir. İran devlet aklının, ulus 
devlet reflekslerini gösterirken 35 milyonluk bir toplumu görmezden gelmesi 
kabul edilemez bir durumdur. Settar ve Baqır Han’dan, Hıyabani, Pişeveri,  
Şeriatmedari’ye kadar haykırılan Milli taleplerin dinlenmesi ve kabul edilmesi 
bir zarurettir.

Ülke bir reform sürecine zorlanırken bu reformdan mili toplulukların istifadesi 
bir zarurettir. Türkler, Kürtler, Araplar ve Beluçlar bölgesel ve milli taleplerine 
kavuşmalıdır. Özgürlük söylemi bir etno-politik kasırgaya dönerse kimse 
bunun önünde duramaz.  



Hz. İsa’nın Allah’ın oğlu olma iddiası, Hristiyanlık dünyası için, kaderin 
yeryüzünde ete kemiğe bürünmüş olduğunu anlama çabasıdır. Teolojik 
tartışmalar bir yana, Hz. İsa’nın Yaradan’ın bir parçası olarak yer yüzünde 
dolaşması, Allah’ın somut olarak algılanmasına en pratik ve anlamlı 
bir cevaptı. Cismani bir Tanrı tasavvuru; henüz entelektüeller arasında 
tanınan Platon’u idealarıyla toplumdan dışlayan Hristiyanlık, ezilmiş toplum 
kesimlerine yeryüzünde Allah’ın kendi parçasını göndererek bizzat müdahale 
ettiğini anlatıyordu. Hz. İsa’nın göklere, Allah’ın katına çıkmasıyla meydana 
gelen boşluğu Vatikan’daki Papalar ve Patrikler doldurdu. 

Oysa İslam, Hz. İsa’nın Allah’ın oğlu olmasını, dolayısıyla Allah’ın yeryüzünde 
fiziki olarak var olduğunu, mutlak şekilde reddediyordu. Çünkü kader, 
akıbeti Allah tarafından hükme bağlanmış insanların hayat hikayeleri değildi. 
İnsanlara irade veriyor ve yaptıklarından veya yapmadıklarından sorumlu 
tutuyordu. Yani cüzi irade kulun Allah’tan koparıp aldığı bir hak değil, bizatihi 
Allah’ın nizamının sonucuydu. Peygamberimiz de kendisini bu yazgıdan beri 
tutmadı. En çok ibadeti o yaptı, en çok kurallara o uydu. Dini kuralları siyasi 
amaçlar için kullanmadı. Böylece dünya veya hayat, Hıristiyanlıkta olduğu 
gibi, Allah’ın tüm düşünce ve kavramları papa ve papazlar gibi kutsal insanlar 
eliyle kontrol ettiği bir formdan, İslam’la insanların akılla ve ahlakla (norm
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veya sosyal kurallarla) oluşturduğu toplumsal yapılara dönüştü. İyi ve kötü 
Allah veya O’nun adına racon kesenlerin iddialarından insanlar arasındaki 
ilişkilerde yaşanan çıktılara verilen ad oldu. Bu yüzden kul hakkı kutsandı. 
Allah’ın emirlerinin temel sebebi de Allah’ın keyfiyeti değil kullar arasındaki 
nizamı ve ahlakı koruma çabasına dönüştü.

Yukarıdaki açıklamayı yapmamın sebebi İran İslam Cumhuriyeti’nin İslam’la 
olan ilişkisini son zamanlardaki olaylar üzerinden sorgulamaktır. Batı ülkeleri 
(Türkiye dahil) -ki ekseriyetle Hıristiyan’dır – devlet veya toplum yapılarını 
dinden uzaklaşarak inşa ettiler. Doğru veya yanlış ayrı bir tartışma, ancak 
ülke menfaati cümlesini kuran bir insanın zihninde dini hükümlerin olmadığı 
açıktır. İran’a baktığımızda, siyasi iddiasını kötülükle kavga üzerine inşa 
ettiğini görürüz. ABD hegemonik güç olarak (İran’a göre büyük şeytan) gerçek 
kötülüktü. Onun Ortadoğu’daki partneri veya küçük şeytan İsrail’di. Savaş 
meydanı Filistin’di ve İran’ın Filistin’e desteği İslam’ın emriydi. Bu söylemlerle 
2020’ye kadar, bizleri olmasa da kendi halkını ikna etmeyi başardı. Ancak 
2020’deki 2. Karabağ Savaşı İran’ın elinden ve dilinden İslam kelimesini söküp 
aldı ve yerine soğuk reel politiğe bıraktı. Halk bir anda elitlerin yaşamlarıyla 
kendi yaşamlarını kıyaslamaya ve dini söylemlerle halkı manipüle edenlerin 
reel politikte ABD’ye taş çıkarttıklarını ve hiçbir ahlaki kurallarının olmadıklarını 
görmeye başladı.

2. Karabağ Savaşı ve İran’ın Tutumu
2. Karabağ Savaşı sonuçları açısından çok önemli bir savaştır. Azerbaycan’ın 
mutlak zaferiyle sonuçlanan bu savaş 21. yüzyılı anlamak için en önemli 
laboratuvardır. İran bu savaşta çok kötü bir sınav vermiş ve Ermenistan’ı 
destekleyerek 42 yıldır sürdürdüğü İslam devleti olma iddiasını reel politiğe 
kurban etmiştir.
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Azerbaycan Müslüman bir ülkedir. İslam iddiasındaki bir devletin, kurumlarının 
ve politik aklının İslam hassasiyeti üzerinden, en kötü ihtimalle, tarafsız olması 
beklenirdi. Ancak İran Ermenistan’ın tarafını tutarak iddiasını boşa çıkarmıştır. 
Hatta İran daha ileri giderek tırlarla Ermenistan’a yardım yapmaya çalışmış, 
bu yolla halkı galeyana getirmiş, yollarda tırların önü kesilmiş ve İranlı karar 
alıcılar üzerinde kamuoyu baskısı oluşmuştur. Bu sebeplerle İran, kerhen de 
olsa Azerbaycan’ın haklı davasında yanında olduğunu açıklamış ancak kendi 
kamuoyu tarafından gerekli itibarı görmemiştir.

Azerbaycan’ın 2. Karabağ Savaşındaki haklılığı o bölge insanı tarafından o 
kadar iyi biliniyor ki, Ayetullah olmasa Ali Hamaney bile gösteri düzenler, 
Ermenistan’a giden tırlara saldırırdı. Çünkü Azerbaycan toprakları işgal 
atındaydı ve milyondan fazla insan öz vatanlarından sürgündü. Yemen, 
Suriye, Lübnan, Filistin vs. ülkelerdeki çatışmacı politikasını İslam üzerinden 
meşrulaştıran İran, Müslüman Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarına 
kavuşma sürecinde onun düşmanını destekliyordu. Bu tam bir zihni yıkımdı. 
İran İslam Cumhuriyeti, vatanı işgal edilmiş Müslüman bir ülkenin en haklı 
savaşında Müslüman olmayan işgalci ülkeyi destekledi. Bu desteğini 
abartarak sınırda askeri operasyonlar yaptı. Zihindeki savaşı kaybeden 
rejimlerin sahadaki tankları birer teneke yığınıdır. İran’ın Ermenistan’a açık 
desteği ve Azerbaycan’ı düşman gibi görmesi İslam üzerinden motive ettiği 
zihinlerde büyük gedik açtı. 

İran’ın reel politik olarak da bir kazancı olmadı. Azerbaycan İsrail’le dost oldu 
ve Azerbaycan üzerinden Türkiye ve İsrail yakınlaştı. İsrail’in Azerbaycan’a 
açık desteği ABD’deki ve Avrupa’daki Ermeni lobisinin elini kolunu bağlarken 
İran’ın desteği uluslararası arenada Ermenistan’ı kötülerin ittifakına itti. Türkiye 
ve Azerbaycan arasındaki askeri angajman sebebiyle, değil Nahçıvan’da, 
Hazar denizinde dahi Türk askeri gücünün nefesini hissederken Kafkasya’da 
savaş kazanmış muzaffer Azerbaycan Ordusu’nu karşısına almış oldu. Çünkü 
Azerbaycan Ordusu son elli yılın en temiz zaferini kazanan ordudur. Avrasya 
üzerine kafa yoran herkesin ve her devletin hesaba katması gereken bir 
Azerbaycan ve askeri gücü var. Bu güç özellikle İranlı elitlerinin uykularını 
kaçırmaktadır.

Ukrayna-Rusya Savaşı ve İran’ın Tutumu
Rusya’ya muhtaç olmayıp da Ukrayna’ya saldırmasını kınamayan var mı? 
Tabi ki bazı büyük oyun çözücüleri saymazsak. Kışkırtıldığı için Rusya’yı haklı 
görenlerden tutun ABD destek veriyor diye Ukrayna’ya düşman olanlara 
kadar, pek çok insan Rusya’yı destekliyor. Ancak İran’ın desteğine reel politik 
artı İslami ehliyet lazım. Madem devrim konseyi ve her şeye cevaz veren 
Ayetullah makamı var, İran’ın Rusya’ya desteğinin dini bir zemine ihtiyacı 
vardır.

Ancak görünün o ki İran dini ehliyeti elinden bırakalı çok olmuş. İlkönce İran’ın 
Rusya’ya nasıl destek verdiğini bilmek gerekir. İran Rusya’ya uluslararası her 
alanda tam destek vermektedir. Özellikle Birleşmiş Milletler oturumlarında 
Rusya aleyhine her türlü karara karşı çıkmaktadır. Siyasi desteğin yanında 
en can acıtıcı destek ise silahlardır. İran özellikle dron ve füze teknolojisiyle 
Rusya’ya destek vermekte, sınırlı olan Rus silah kapasitesini artırmaktadır. 
O kadar ki şeytanlıkla suçladığı ABD’nin ahlaki çizgisini kat be kat öteye 
taşımakta, askeri birlikler için kullanılan değil doğrudan sivillere yapılan saldırı 
silahları temin etmektedir. İran silahlarını Rusya sivil yerleşim birimlerini 
vurmak için kullanmaktadır. Oysa ABD ve Batı’nın silah desteği tamamen 
askeri amaçlıdır. Böylece İran ahlaki üstünlüğünü baştan kaybetmekte, 

emperyalist iddiasındaki devletlerden daha vahşi davranışlar sergilemektedir. 
İran dronları elektrik üretim ve dağıtım merkezlerini, içme suyu şebeke ve 
depolarını; kısacası şehirlerin alt yapılarını hedef almaktadır. Ayrıca dronlar 
sivil yerleşim yerlerini vurmakta ve çoluk çocuk demeden onlarca insanın 
ölmesine veya bu kış günlerinde evsiz kalmalarına sebep olmaktadır. İran 
dronları saldırıları sonrası Ukrayna Başkanı Zelenski ülkenin %30’unun 
elektriksiz kaldığını söylemiştir. İlerleyen günlerde evlerinde donarak ölmüş 
yaşlı insan fotoğrafları görmemiz kaçınılmaz olacaktır.

Yine reel politiği bir kenara bırakarak olayı izah etmeye çalışalım. İran İslam 
iddiasındaki ülke olarak sivil yerleşim birimlerine saldırmaktadır. Hem de 
özel olarak hiçbir hesabı olmadığı Ukrayna’ya. Dini olarak bu davranışın ve 
bu katliamın açıklaması olamaz. İslam dinine mensup herkes bilmektedir ki 
mazlumun dini yoktur. Hangi dinden olursa olsun zulme uğrayan insanlara 
sessiz kalmak veya zulmün parçası olmak kabul edilemez. İslam referanslı bir 
yapının şehirleri bombalaması veya bombalayana yardım etmesi, çocukları 
ve kadınları, yaşlıları öldürmesi anlaşılır değildir.

Değerlendirme
İran’ın Ermenistan ve Rusya’yı desteklemesi ve bu desteğin mutlak zulme 
dönüşmesi sadece bizim değil İran’da yaşayan insanların da anlamadığı bir 
şeydir. İranlılar şunu anlamaktadır: İslam bizim devlette bitmiş. Elimizde İslam 
isimli ama kavga ettiği devletlerin vahşetine rahmet okutacak kadar vahşi bir 
devlet var. Başı açık diye ahlaken eleştirilen bir genç kızın devlet memurları 
tarafından öldürülmesi uluslararası arenada kendini göstere-miye-n 
İslam’ın akıllara gelmemesinin farklı bir uygulamasıdır. İslami düşünceyi 
umursamadan Azerbaycan’da ölen askeri ve Ukrayna’da ölen çocuğu 
alkışlayan, hatta o ölenlerinin kanını elinde taşıyan İran, saçı gözüktü diye 
bir genç kızın ölümüne de sebep olacaktır. Çünkü İslam’ın hükümleri, kimi 
görüşlere göre saçın gözükmesini günah saysa da bir insanın öldürülmesini 
en büyük günah saymaktadır. En büyük günahı küçük günahın amortisi 
sayan elitlerin, halkla bağları çoktan kopmuşken, halkla kesiştikleri İslam’la 
da ilişkileri kalmamıştır. Ancak İslam Allah’ın yeryüzünde dolaşan bir varlık 
olmadığını belirtmekte ve Peygamberimiz bize kendisinin de normal insan 
olduğunu söylemektedir. Bu yüzden tarih boyunca Haçlı Seferleri çıktı ama 
İslam Seferleri çıkmadı. Çünkü akılla göremediğimiz hiçbir kaderi ve imanı 
durumu başkasına havale etmedik Müslümanlar olarak. Ancak bugün İran 
İslam’ın tüm öğretilerine inat çapsız reel politiğine İslami kaftan biçmeye 
çalışmaktadır.

İran halkı hem Azerbaycan hem de Ukrayna üzerinden devletlerinin İslam’la 
ve elitlerinin zeka dolu! politik anlayışlarıyla alakaları olmadığını öğrendi. Saçı 
gözüken genç kızdan korkan İran iktidarı Ukrayna’da uyuyan çocuğun odasına 
bomba temin eder, vatana dönmeyi gözyaşıyla bekleyen Azerbaycanlı kadına 
süngü çeker oldu. Peygamberin öğretisine yedi yüz yıl zaman kaybettiren 
elitler, halkına, “bize inanın zira biz Allah’ın lafzıyız” diyorlar. Ancak çok 
geç. İran iç karışıklığına dış güçler arasın dursun. Eski Sovyetlerdeki iki 
hatası iç içlerinin de sebebi oldu. Azerbaycan ve Ukrayna üzerinden yapılan 
politik hatalar, hatada ısrarın sürmesi sebebiyle bedeli ödenen sonuçlar 
doğuracaktır. Sadece uluslararası arenada korkması gereken Azerbaycan, 
Ukrayna ve Batı yok, ayrıca İslam iddiasını halkı gözünde kaybetmiş bir İran 
var. Tarih İran’ı yeniden şekillendirecek ve bu şekillendirmede mevcut elitlerin 
kaybedeceği kesin gözükmektedir.



NATO Tankları Dedeağaç’ta Raydan Çıktı
Yunanistan Dedeağaç’taki askeri sevkiyata yönelik, Yunanistan Başbakanı 
Kiryakos Miçotakis başta olmak üzere birçok kesimden eleştiri gelirken, 
sevkiyat için kullanılan demiryolunun Fransız İstasyonu olarak adlandırılan 
kısmında, NATO tanklarını taşıyan vagonların raydan çıktığı bildirildi.
OdaTV’nin Yunan basınına dayandırdığı haberine göre; tanklarda ve zırhlı 
araçlarda maddi hasar olup olmadığı belirtilmedi.
Miçotakis Ne Demişti?
Yunan basını, Başbakan Miçotakis’in “Rusya ile savaş halindeyiz” açıklamasını 
hatırlatarak NATO tanklarının Yunanistan üzerinden Doğu Avrupa’ya ve 
Ukrayna’ya sevk edilmesinin “çok tehlikeli” olduğunu yazdı. 
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Rus Muhalif İlya Yaşin’in Mahkemedeki Sözleri Gündem Oldu
5 Aralık’ta yapılan son duruşmaya, İlya Yaşin’in yaptığı “sanığın son sözü” 
konuşması damga vurdu. Cezaevine de girse “susturulamayacağını” 
söyleyen Yaşin’in konuşması Mediazona tarafından yayımlandı ve Rusya’da 
en çok konuşulanlar arasına girdi. Yaşin, Ukrayna’da Kiev çevresinde 
Rus ordusunun yaptığı katliam hakkındaki söylemleri sebebiyle gözaltına 
alınmıştı.  Kararın çarşamba günü açıklanması bekleniyor.

Azerbaycan İle İran Arasında İpler Gerildi
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, yaptığı yazılı 
açıklamada, Azerbaycan’a yabancılar tarafından yapılacak ziyaretlerin 
ülkenin yasaları kapsamında belirlenen kurallara, egemenlik ve toprak 
bütünlüğü ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.
“Yanit Bekleniyor”
Ermeni nüfusun yaşadığı ve Rus güçlerin geçici olarak konuşlandığı bölgeye 
14 İran vatandaşının kanunla belirlenen sınır geçiş noktalarının dışında bir 
noktadan girdiği yönündeki haberlere ilişkin Hacızade, “İran vatandaşlarının 
yasa dışı olarak topraklarımıza geçişine ilişkin bilgilerin netleştirilmesi 
amacıyla İran’ın Bakü Büyükelçiliğine ilgili nota gönderilmiştir. Karşı tarafın 
yanıtı beklenmektedir.” bilgisini paylaştı. 

Yunanistan, Rodos Adasında Silahlı Tatbikat Yaptı: Tepkiler Gecikmedi
Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, “Kolossos” isimli tatbikatta, 
adadaki tüm sistemler “alarm” pozisyonuna getirilerek, herhangi bir tehditte 
alınması gereken pozisyonlar belirlendi.
Tatbikata, zırhlı araçlar, motorlu piyade birlikleri, özel harekat birimleri 
ve hava kuvvetlerine bağlı birimler de katıldı. Rodos’un da dahil olduğu 
Oniki Adalar’ın uluslararası anlaşmalar gereği gayri askeri statüde kalması 
gerekiyor.
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Akar’dan Yunanistan’a Kritik Çağrı: Gerginliği Artırmaktan Vazgeçin
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Harekatı hakkında 
açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, “491 terörist etkisiz hale getirildi. 
Terör koridoruna müsaade etmedik, etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Akar 
ayrıca, “Tek hedefi miz teröristler, mücadelemiz bu şekilde sürüyor” şeklinde 
konuştu.
“Yunanistan İle Problemleri Diyalogla Çözelim”
Yunanistan ile ilişkilerde son dönemde yaşanan gelişmelere de değinen 
Bakan Akar, “Yunanistan ile münasebetlerimizde son derece sabırlı, 
uluslararası hukuka uygun, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, Ege’nin 
zenginliklerinin adil şekilde paylaşılması için yapılması gerekenlerin 
diyalog ile yapılması konusunda teklifl erimizi her zaman ortaya koyuyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Yemen İç Savaşı Hastaları Vurdu
Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen’de savaş birçok sektörü 
olumsuz etkiliyor. Ülkede yaklaşık 8 yıldır devam eden iç savaşın günlük 
yaşama etkileri sağlık sektöründe de ciddi şekilde hissediliyor.
Böbrek hastaları başta olmak üzere tıbbi takip ve tedaviye ihtiyaç duyan 
tüm hastaların, ilaç yetersizliği ve birçok sağlık kuruluşunun kapanması gibi 
sebeplerle çektiği sıkıntılar her geçen gün katlanıyor.
Sağlik Kurluşlari İşlevini Yitirdi
Uluslararası kurumların verilerine göre çatışmalar ve yoksunluk nedeniyle 
ülkedeki sağlık kuruluşlarının neredeyse yarısına yakını kapandı. Sağlık 
kuruluşlarının yetersiz kalması hastaların çektiği acıları arttırıyor. Bir yandan 
hastalıkla diğer yandan ülkenin içinde bulunduğu insani krizle mücadele 
eden hastalar, ciddi boyuta ulaşan sağlık krizi nedeniyle ölümle pençeleşiyor.

Rusya’dan Açıklama Geldi: Erdoğan-Esad Görüşmesi İçin Çalışıyoruz
Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında görüşme 
düzenlemeye çalıştığını açıkladı. 
Dubai merkezli yayın kuruluşu Al Arabiya’ya konuşan Lavrentyev, Esad ile 
Erdoğan arasında olası bir görüşmeye ilişkin, “Bu tür görüşmelerin genel 
olarak olumlu ve faydalı olduğuna inanıyorum ve bu yönde ilerlemek isterim. 
Çalışmaya devam ediyorum” dedi. 
Geçmişte organize etme olasılığını bile düşündüm. Ancak, Türk tarafının 
gerekli şartların henüz oluşmadığına inandığını bir kez daha belirtmek 
isterim. Ancak bu tür toplantıların bilgilendirici ve sembolik olabileceğine 
inanıyoruz ve bu yönde çalışmaya devam edeceğiz.

Rusya’nın Üç Havalimanı Vuruldu: 3 Ölü, 8 Yaralı
Rusya’nın iki askeri havalimanında patlama meydana geldi. Patlamaların 
insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu meydana geldiğini iddia edildi. İki 
bölge de Rusya-Ukrayna sınırından yüzlerce kilometre içeride yer alıyor.
Engels Askeri Havaalanı’ndaki patlamada 2 kişinin yaralandığı ve Rusya Hava 
Kuvvetleri’ne ait 2 adet Tu-95 tipi bombardıman uçağının hasar gördüğü 
aktarıldı. Uçaklardaki hasarın küçük boyutlarda olduğu ifade edildi.
3 Ölü, 8 Yaralı
Saratov Bölgesinin Valisi Roman Busargin tarafından yapılan açıklamada, 
Dyagilevo Askeri Havaalanı’nda ise bir akaryakıt tankerinin patladığı ve 
3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi. Rusya Acil 
Durumlar Bakanlığı yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğunu bildirirken, 
olayla ilgili soruşturma başlatıldı.






