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Coğrafi  Konumu ve Demografi k Yapısı
Birleşik Arap Emirlikleri, Arap Yarımadası’nda bulunur. Suudi Arabistan ve 
Umman’la kara sınırı bulunan ülke, yarımadanın Hürmüz Boğazı’nı oluşturan 
uç tarafında yer almaktadır.

2021 Dünya Bankası rakamlarına göre yaklaşık 10 milyonluk bir nüfusu 
bulunan BAE nüfusunun yalnızca yaklaşık %10’u BAE vatandaşı olup yaklaşık 
%90’ı yabancılardan oluşur. Nüfus artış hızı %1 olan ülke dünyanın en fazla 
net göç alan ülkelerindendir. Ülkede ortalama yaşam süresi kadınlarda 79, 
erkeklerde 77, nüfusun genelinde 78 yıldır. Nüfus yoğunluğu km2 başına 139 
kişi olan ülke nüfusunun %87’si şehirlerde, %13’ü köylerde yaşamaktadır. 
Ülkenin en büyük şehirleri Dubai (2,9 milyon), Şarika (1,3 milyon) ve Abu 
Dabi’dir (600 bin).
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Resmî Adı Birleşik Arap Emirlikleri

Başkenti Abu Dabi

Dili
Resmî dili Arapçadır ancak halk arasında İngilizce, Hintçe, 
Urduca gibi diller de konuşulur.

Dini
Resmî dini İslam’dır. Nüfusun %76’sı Müslüman, %10’u
Hindu/Budist, %9’u Hristiyan, %5’i diğer dinlere mensuptur.

Nüfus 9.991.083

Nüfusun Etnik 
Dağılımı

BAE nüfusunun yalnızca %11,6’sı BAE kökenlidir. Nüfusun 
%38,2’si Hintli, %9,4’ü Pakistanlı, %9,5’i Bangladeşli, 
%10,2’si Mısırlı, %6,1’i Filipinli ve %12,8’i diğer ırk kökenlidir.

Meryem SEZGİN1

Yüzölçümü 71.020 km2

Para Birimi BAE Dirhemi

Yönetim Şekli
Yedi emirliğin oluşturduğu ve bir federal danışma 
konseyi bulunan federasyon

Hükûmet Devlet Başkanı: Muhammed bin Zayed en-NehyanÜLKE RAPORU
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Siyasi Yapısı
Birleşik Arap Emirlikleri, yedi emirliğin birleşerek oluşturduğu bir nevi 
monarşiler federasyonudur. Bu yedi emirlik Abu Dabi, Dubai, Şarika, Acman, 
Füceyre, Ra’s el-Hayme ve Ümmü’l Kayveyn’dir. Bunların en büyüğü olan Abu 
Dabi ülke topraklarının dörtte üçünden fazlasına sahiptir ve ülkenin başkenti 
de bu emirlikte bulunan Abu Dabi şehridir.

BAE’deki en yüksek devlet kurumu Federal Yüksek Konsey’dir ve bu meclis, 
emirliklerin 7 emirinden oluşur. BAE devlet başkanı beş yıllık tekrarlanabilir 
dönemler için bu meclisin içinden, emirler tarafından seçilir. Federasyonda 
bulunan emirliklerin başında bulunan emirler, emirliğin en seçkin kabilesinden 
-genellikle babadan oğula geçiş suretiyle- seçilir.2

BAE’de danışma meclisi fonksiyonu bulunan Federal Ulusal Meclis bulunur. Bu 
meclisin 40 üyesinin 20’si emirler tarafından kendi emirliklerinin nüfusuyla 
orantılı olarak atanırken kalan 20 üye seçimle göreve gelir. Ülkede siyasi parti 
bulunmaz.3

13 Mayıs 2022’de 2004’ten beri devlet başkanı olan Şeyh Halife bin Zayed en-
Nahyan 73 yaşında vefat etmiştir. Esasında felç geçirdiği 2014 yılından beri 
neredeyse hiç toplum içine çıkmayan ve törensel bir rolü bulunan Halife bin 
Zayed’in yerini; kardeşi, ülkenin veliaht prensi ve uzun zamandır ülkenin de 
facto lideri olarak görülen Muhammed bin Zayed almıştır. Muhammed bin 
Zayed’in yönetimindeki BAE, Mısır’ın seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed 
Mursi’yi deviren darbeyi desteklemiş ve Müslüman Kardeşler’e destek veren 
Katar’a müttefi ki Suudi Arabistan ile beraber boykot uygulamıştır. Bunun 
yanında Yemen, Somali, Libya ve Sudan gibi bölgelerdeki savaşlarda rol alan 
BAE, 2020 yılında ABD arabuluculuğunda yapılan Abraham Anlaşmaları ile Arap 
devletlerinin on yıllardır süren İsrail’i boykot politikasını yıkmıştır. BAE, ufak bir 
ülke olmasına rağmen politikaları, petrol üretimi ve küresel şehirleriyle dünya 
ve özellikle Orta Doğu siyasi arenasında önemli bir aktördür.4-5

Ekonomik Yapısı

Kaynak: Dünya Bankası 2021

BAE kişi başı GSYİH’si en yüksek ülkelerden biridir ve oldukça gelişmiş bir 
sosyal yardım sistemine sahiptir. Ayrıca Orta Doğu’nun en düşük işsizlik 
oranına sahip olan ülkenin büyük şehirlerinden Dubai, %0,5 ile dünyanın en 
düşük işsizlik oranına sahiptir. Nüfusunun neredeyse %90’ı yabancılardan 
oluşan ülkenin iş gücü de benzer şekilde çoğunlukla yabancı işçilerden 
oluşur. İşgücünde yerli halkın oranını artırmak için “Emiratizasyon” isimli 
bir politika uygulamaya konduysa da yerli halkın işsizlik oranı, emirlikten 
emirliğe değişmekle beraber hâlâ yabancıların işsizlik oranına göre çok daha 
yüksektir.

BAE, son yıllarda azalan bir ekonomik performans sergilemektedir. Bu; 
kısmen OPEC anlaşmalarına bağlı olarak petrol üretimindeki azalma, 
devamlı kurumsal yeniden yapılandırmalar, kamu yatırımlarındaki azalma ve 
düşüşteki gayrimenkul fi yatlarından kaynaklanmaktadır. Bu iç nedenlere ek 
olarak yavaşlayan küresel ekonomi, jeopolitik sorunlar, COVID-19 pandemisi 
ve zayıfl ayan enerji talebi de ekonomik performansın azalmasında etkilidir. 

2 https://www.britannica.com/place/United-Arab-Emirates 
3 https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/united-arab-emirates/

political-context
4 https://www.aljazeera.com/news/2022/5/13/uae-president-sheikh-khalifa-bin-

zayed-al-nahyan-dies-state-media 
5 https://www.aljazeera.com/news/2022/5/14/who-is-sheikh-mohammed-bin-

zayed-al-nahyan-mbz-uaes-new-president
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GSYİH 415.02 milyar dolar

Kişi Başı GSYİH 44.315 dolar

GSYİH Büyüme Hızı %3,9

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı %3,1

Millî Gelir (Atlas Metodu) 387,96 milyar dolar

Millî Gelir Büyüme Hızı -%5,5 (2020)

Kişi Başı Millî Gelir 41.770 dolar

Kişi Başı Millî Gelir Büyüme Hızı -%6,3 (2020)

Enfl asyon -%2,1 (2020)

Resmî Döviz Kuru 3,67 BAE Dirhemi ~ 1 ABD Doları

İşsizlik Oranı %3,1

Genç İşsizlik Oranı %10

İşgücü 6.073.637
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COVID-19 pandemisinin hüküm sürdüğü 2020 yılında dünya ekonomilerinin 
neredeyse tamamı gibi daralan BAE ekonomisi; pandeminin yanında, azalan 
petrol üretimi ve düşen fi yatlar sebebiyle 2021 yılında derin ama geçici bir 
resesyona girmiştir. Fakat salgına vaktinde ve güçlü müdahale ve başarılı aşı 
kampanyası iç tüketimi artırmış, salgın sebebiyle Ekim 2021’e ertelenen Dubai 
Expo 2020 sayesinde de inşaat ve turizm sektörleri canlılık kazanmıştır.

Dünya Bankası’nın son verilerine göre ülke toprakları çoğunlukla tarım 
ve hayvancılığa müsait olmadığı için tarım sektörü GSYİH’nin %0,9’unu 
oluştururken iş gücünün sadece %1’ine iş sağlamaktadır. Dolayısıyla 
BAE’nin gıda ihtiyacının %85’i ithalattan karşılanır ve ülkede balıkçılık ve 
hurma yetiştiriciliği haricinde ciddi tarımsal aktivite bulunmaz. Sanayi 
sektörü GSYİH’nin %40,9’unu oluşturur ve iş gücünün %34’üne iş sağlar. 
Hizmet sektörü ise GSYİH’nin %58,2’sini oluşturur ve iş gücünün %64’üne iş 
sağlar. Petrol ve doğal gaz sektörünün GSYİH’deki oranı, ülkenin ekonomik 
çeşitlendirme çabaları sonucunda düşmüştür ve %30 civarındadır.6

Dış Ticaret

Kaynak: ITC Trademap

BAE’nin ana ihracat kalemleri mineral yakıtlar, değerli taşlar, makineler ve 
demiryolu harici araçlardır. Ana ihracat ortakları ise Tayvan, Suudi Arabistan, 
Hindistan, Irak ve Hong Kong’dur.

       
       
       
     

Kaynak: ITC Trademap

BAE’nin ana ithalat kalemleri değerli taşlar, makineler, demiryolu harici araçlar 
ve mineral yakıtlardır. Ana ithalat ortakları ise Çin, Hindistan, ABD, Japonya ve 
Türkiye’dir.

Kaynak: ITC Trademap

6  https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/united-arab-emirates/
economical-context
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  DIŞ TİCARET VERİLERİ (bin $)

2019 2020 2021

İHRACAT 315.942.728 335.296.908 425.159.906

İTHALAT 267.937.296 246.961.071 347.529.087

HACİM 583.880.024 582.257.979 772.688.993

DENGE 48.005.432 88.335.837 77.630.819 EN ÇOK İTHAL EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $)

Ürün 2019 2020

Toplam 246.961.071 347.529.087

Doğal ya da kültüre edilmiş inciler, 
değerli taşlar ve metaller

52.464.362 73.922.807

Elektrikli makineler ve parçaları, ses 
kayıt cihazları ve televizyon

33.194.202 41.844.533

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer 
reaktörler vb. ve parçaları

27.154.346 28.604.286

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

15.235.810 18.417.149

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
ürünleri

42.449.015 12.471.480

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $)

Ürün 2020 2021

Toplam 335.296.908 425.159.906

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
ürünleri

173.347.554 66.547.043

Doğal ya da kültüre edilmiş inciler, 
değerli taşlar ve metaller

45.111.021 61.564.513

Elektrikli makineler ve parçaları, ses 
kayıt cihazları ve televizyon

28.583.097 34.192.072

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer 
reaktörler vb. ve parçaları

16.579.754 18.618.069

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

10.049.595 11.681.616



2022

Türkiye-BAE İlişkileri
2011 yılında başlayan Arap Baharı sürecinde Türkiye’nin Arap halkları tarafında 
yer alması, BAE ve Suudi Arabistan gibi monarşiyle yönetilen ülkeleri rahatsız 
etmiş ve haliyle Ankara-Abu Dabi hattı gergin seyretmiştir. BAE; Yemen 
ve Suriye gibi savaş bölgelerindeki rolünün yanı sıra Katar’a uygulanan 
ambargoda Türkiye’nin karşısında önemli bir aktör olarak ön plana çıkmıştır. 
Doğu Akdeniz meselesinde de GKRY ve Yunanistan’la ilişkilerini geliştirerek 
yine Türkiye’nin karşısında yer almıştır. 2021 Körfez İşbirliği Zirvesi’nde 
Katar’a uygulanan ambargonun kaldırılmasıyla BAE-Türkiye ilişkileri yeni bir 
döneme girmiştir. 2021-22 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muhammed 
bin Zayed’in karşılıklı ziyaretlerinin yanında daha alt seviyelerde ziyaretler 
de gerçekleştirilmiş, çeşitli anlaşmalar imzalanarak ilişkilerin geliştirilmesi 
konusunda yol alınmıştır. Türkiye’nin Orta Doğu’daki Suudi Arabistan, Mısır, 
İsrail ve BAE gibi ilişkilerinin bozuk olduğu ülkelerle ilişkilerin düzeltilmesi 
adına yaptığı çalışmalar, bölge siyasetinde ve hassaten Doğu Akdeniz’de 
kendi alan ve nüfuzunu artırması açısından önemli adımlardır.7

Ülke Tarihi
BAE tarihinin ilk ve en önemli dönüm noktası, İslam’ın bölgeye ulaşması ve Hz. 
Ebubekir döneminde İslam topraklarına katılması olmuştur. Coğrafi Keşifler’le 
beraber konumu ile Batılıların dikkatini çekmeye başlayan bölgedeki 
emirlikler, 19. yüzyılda İngiltere ile anlaşma yapmışlar ve bölge “Ateşkes 
Devletleri” olarak isimlendirilmiştir. 1968’de İngiltere’nin bölgeden çekilme 
kararı almasıyla beraber 1971’de BAE kurulmuştur. BAE, 2006 yılında Federal 
Ulusal Meclis’in yarısını seçtiği seçimlerle tarihinin ilk seçimini yapmıştır. 
2011 Arap Baharı BAE’ye sıçramamıştır fakat ülke ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı 
uygulamalara giderek onlarca hükûmet muhalifini tutuklamıştır.8

Ülkede İslamiyet
BAE’nin resmî dini ve halkın çoğunluğunun dini İslam’dır. Müslümanlar 
çoğunlukla Sünni olsalar da Dubai ve Şerca’da Şii topluluklar bulunmaktadır. 
Ülkede şeriat hukuku geçerli olduğu için sihir, zina, Ramazan’da oruç 
tutmama, domuz eti ve alkollü içecek tüketimi gibi İslam’a aykırı uygulamalar 
suçtur ve ağır cezaları vardır. Kurallar ve cezalar Müslüman olmayanlar için 
değişmekte ve emirliklere göre de fark etmektedir.9

COVID-19
COVID-19 salgınının Orta Doğu’da çıkan ilk vakası, 2020 Ocak’ta Çin’in Wuhan 
kentinden BAE’ye gelen dört kişilik bir Çinli aile olmuştur.10 İlk vakaları takiben 
BAE hızlı bir şekilde tedbir almaya başlamış; sınırların kapatılması ve kapanma 
gibi tedbirler sıkı ve başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Pandeminin başından 
bu yana zorunlu tutulmuş olan maske kuralı, iki buçuk yıldan sonra Kasım 
2022’de kaldırılmıştır.11 DSÖ verilerine göre BAE’de 23 Aralık 2022 itibarıyla 
1.046.359 vaka ve 2348 ölü kaydedilmiştir.

7 https://www.insamer.com/tr/duzelen-turkiye-bae-iliskileri-ve-ortadoguya-etkisi.html 
8 https://www.britannica.com/place/United-Arab-Emirates/History 
9 https://www.state.gov/reports/2021-report-on-international-religious-freedom/

united-arab-emirates/ 
10 https://www.cnbc.com/2020/01/29/first-middle-east-cases-of-coronavirus-

confirmed-in-the-uae.html 
11 https://www.siasat.com/uae-lifts-all-covid-19-related-restrictions-2450971/ 
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İran çok hassas günlerden geçiyor. Karabağ savaşı sonrasında ortaya çıkan 
süreci ve İran devlet aklının bu konuyu ele alış biçimi ve özellikle Erivan’a açık 
desteğini kaleme almış ve uzun uzun bu konunun arka planını tartışma imkânı 
bulmuştum. Bu yazım sonrasında çok fazla kişi beni aradı ve kimi bu hassas 
konunun çerçevesini çizme gayretimiz dolayısıyla teşekkür etti tabi bazıları 
da İran İslam rejiminin asla böyle bir şey yapmadığına yapmayacağına bizi 
ikna etmeye çalıştı. Aslına bakılırsa son günlerde arka arkaya çıkan olaylar 
konuyu sübjektif olmaktan kurtarıyor ve herkesin açıkça görebileceği bir 
berraklığa doğru itiyor. Yoruma gerek kalmayacak netlikte bir süreç tüm 
kamuoyunun önünde gerçekleşiyor.

İran son iki aydır birden fazla olay ile aynı anda yüzleşiyor ve doğal olarak 
olayların akışı arasında ilişkilerde ortaya çıkıyor. Adeta yapısal, ontolojik ve 
tarihsel tüm olgular bir anda orta yere saçılıverdi. Bir sürü gelişme bir anda 
ortaya çıktı ve harekete geçti. Umut ediyorum ki, bu süreç bir makuliyet 
içinde seyreder.

1 Uluslararası Siyasal, Sosyal Araştırmalar Platformu (USSAP) Başkanı

Devasa İran bahsinde bir yazıda tüm konuları tartışmak mümkün olmadığı 
için önceki iki yazımla da mütenasip bir yazılar topluluğu halinde bu süreci 
tartışmak istiyorum. Daha önceki yazılarımda da ifade ettiğim gibi, komşu ülke 
İran’ın ülke bütünlüğü yanında tarihsel ve diplomatik ilişkinin hassasiyetini de 
elden bırakmak istemiyorum. Tabi daha önemlisi de Müslüman kimliğimiz 
sebebiyle sahip olduğumuz hassasiyetlerimiz. Fakat bu nezaket çabamın 
hassas gelişmelere kayıtsız kalmak gibi bir sonucu da getirmesini arzu 
etmiyorum.

Peki, kısaca İran’da şu an neler oluyor?
İran’da gençlerin özgürlük talebi etrafında seyreden bir toplumsal hareketlilik 
var. Fakat tüm sınıfsal yapılar, etnik ve mezhepsel yapılarla beraber rejim 
adeta psikanalitik bir dışavurum içinde. Yılardır her şeyi içine atan bir bireyin 
çok basit bir olay ile abartılı reaksiyon vermesi gibi bir analoji üzerinden 
gelişmeleri tanımlamak mümkün. Tüm toplumsal kategoriler bir olay 
üzerinden en sert dışavurumlarla hareket ediyor. Bu toplumsal anomiye, 
kuralsızlığa, uyum sorununa ve sistemik parçalanmışlık ve karmaşaya işaret 
etmekte. Bu kaos hali oldukça sert dışavurumlarla kendisini göstermektedir 
ki, devlet aklı çoğulcu, katılımcı ve istişari bir zeminde bununla yüzleşmeli. 
Devlet boyutunda ortaya çıkan (agresif) sert ve saldırgan tutum; kişi, kişiler 
kaynaklı mı yoksa yapısal, sistemsel temelli midir, bunu süreç gösterecektir. 
Bu süreçle birlikte seyreden reform söylemi bir refüze etme ve tasfiye süreci 
mi bunu da zaman gösterecektir.
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ETNOPOLİTİK VE MEZHEPSEL HASSASİYETLER TEMELİNDE 

İRAN’DAKİ SOSYAL HAREKETLİLİK I
“Sistan ve Belucistan Meselesi”

İsmail Mansur ÖZDEMİR 1
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Her şeyden önce bu süreç içsel mi, yoksa dışsal kaynaklı bir oluşum 
mudur? 
Aslına bakılırsa bugün hiçbir olayı tek başına içsel ya da dışsal sebeplerle 
açıklama imkânımız bulunmuyor. Her olay içsel dinamikler yanında biraz da 
dışsaldır. Bu dış boyut sadece içeriye yönelik; politik, İstihbari süreçler olarak 
okunmamalıdır. Bu sınır ötesinde gerçekleşen olayların ya da sınır ötesine 
yönelik tutum ve davranışların içsel yansıması olarak da okunmalıdır. Tüm 
ülke, genç hanımların vefatı ardından adeta yaydan fırlamış gibi harekete 
geçmiştir. Mehsa Amini ve Hadis Necefi’nin vefatı ardından ortaya çıkan kitlesel 
olaylar tüm ülke sathına yayılmış ve tüm etnik, mezhepsel topluluklar sürece 
destek vermişlerdir. Tüm sosyal sınıfların destek vermesine rağmen olaylar 
henüz kurumsal bir yapıya sahip olmadığı için bir lider çıkartmamış ve bir etik, 
ilkesel çerçeveye de oturmamış durumdadır. Bugün 
bu kitlesel eylemlerin, meşruiyet ve makuliyetinin 
bir sınırı olduğu gerçeği tartışılmaktadır. Zira ilke 
ve prensip zemininden, ya da kurumsal bir liderlik 
elinden çıkmadığı için olayların zaman içinde 
tezahür etme biçiminde ölçülerin kaçtığı ortadadır. 
Bu durum farklı meşreplerin ortada seyreden 
olayları kendi etki ve kontrolleri altına alma girişimi 
olarak ele alınabilir. Olayların bu belirsiz ve nispeten 
seküler bir formda ilerlemesi Araplar başta olmak 
üzere dindar fakat muhalif grupların kontrollü bir 
tutum içinde hareket etmesine sebep olmuştur. 
Son dönemde din adamlarına yönelen saldırı ve 
tezyifler; sarık düşürme gibi nobran davranışlar ve 
benzeri tutumlar özgürlük talepleri ile bağdaşmayan 
saldırgan tutumlar olarak görülmektedir. Bu 
süreçte İran hükümetinin olaylarda tehditkâr diline 
rağmen kontrollü bir tutum sergilediği gözlerden 
kaçmamaktadır. (Bu yorumlama biçimimle kitle 
eylemlerinde vefat eden 340 insanı görmezden 
gelmiyorum, sadece Zahedan’da bir gecede uzun 
namlulu silahlarla katledilen 100 masum ile durumu 
kıyaslıyorum ki tüm vefat edenlere rahmet olsun.)

Bugün yapılacak her İran analizinde toplumsal 
olayların güncel durumuna dokunmak bir zaruret 
iken, eş zamanlı gelişmelerde oldukça önemlidir. 
Hatta bu toplumsal olaylarla eş zamanlı olarak daha 
yapısal olaylarda ortaya çıkmıştır.

İran’da değişen Propaganda Söylemi:
Etnik Parçalanma Tehdidi
İran hükümeti son günlerde medya ve propaganda dilinde ısrarla bir etnik 
bölünme söylemini tercih etmektedir. Çok milletli İran’da bu dil oldukça 
dikkat çekici yeni bir boyuttur. Devlete yakın medya unsurları tarafından 
servis edilen yazı ve metinlerde ülkenin etnik gruplar eliyle bölünmesi 
tehlikesi yanında, dış mihrakların bu süreci beslediği, kitlesel olayların da bu 
sebeple ortaya çıktığı yönünde yaygın bir propaganda dili tercih edilmektedir. 
Olayların uluslararası boyutu ve destek süreci bulunmakla beraber tüm süreci 
dış mihrak vurgusuna kurban etmek çok anlaşılır ve kabul edilebilir değildir.

Bu hassas süreçte ortaya çıkan etnik temelli ve dışsal boyut aranan olaylardan 
ilki Sistan ve Belucistan’daki gelişmelerdir.

Etnik Kırılma Bağlamında Sistan ve Belucistan
En sıcak konu İran’ın Sistan ve Belucistan bölgesinde çıkan olaylardır. 
Doğal olarak öncelikli olarak konuşulması gerekende bu eyaletlerin hassas 
durumudur. Bölgedeki bir güvenlik mensubunun sebep olduğu olaylar bir 
anda şekil değiştirerek son yirmi günde 120’yi aşkın insanın vefat ettiği bir 
kitlesel imhaya dönmüştür. Beluçlar ülkenin güney doğusunda bulunan ve 
Sünni kökenli bir halktır. Yüzlerce yıldır bu bölgede yaşayan Beluç halkının 
akrabalarının bir kısmı da Pakistan, Afganistan topraklarında yaşamaktadır. 
Sınır halkı olmaları yanında sahip oldukları etnik, mezhepsel farklılık temeli 
ile İran siyasal sisteminin dışarıda tuttuğu bir halktır. Bölgenin refahtan aldığı 
pay yanında, devlet imkânlarından istifade anlamında da oldukça fakir bir 
durumda olduğu açıkça bilinmektedir. Beluçların İran içinde en dikkat çeken 

özellikleri Sünni bir halk olmalarıdır ve bu sebeple 
sistemin dışında bırakılmışlardır. Belli periyotlarda 
merkezi hükümet ile yaşadıkları krizler ilk defa 
son olaylarda kitlesel bir etnik isyana dönmüştür. 
Bu süreç bölgenin zor koşulları yanında etno-
mezhepsel farklılıktan kaynaklanmaktadır. 
Bölgedeki yüksek işsizlik, yoksulluk ve belirsizlik 
sürecin tamamlayıcı nedenidir. İran ordusu bu 
bölgede iki büyük ordu bulundurmaktadır ve bu 
ordunun gideri bölgedeki kalkınma maliyetlerinin 
iki katıdır. Yani kalkınma ve refah yolu ile 
sağlanacak istikrar ordu ve istihbarat yoluyla 
sağlanmaya çalışılmaktadır. İran devletinin 
bu yapısal krizi çözme ve bölgesel kalkınma 
konusunda herhangi bir çabası yoktur. Sistan ve 
Belucistan bölgesinin durumu diğer bölgelerle 
kıyaslanamayacak kadar kötüdür. Her hükümet 
seçim sürecinde bölgesel kalkınma için taahhüt 
ve sözler verse de bölge adeta kasıtlı olarak 
sorunlar içerisinde bırakılmaktadır.

İran araştırmacısı yazar Sn. Ramazan Bursa’nın 
son günlerde yazı ve araştırma raporlarında 
çokça gündeme getirdiği konulardan biri kimlik 
sorunudur. Bölgede çok konuşulmayan önemli 
bir problem başlığı da kimlik sorunudur. Bölgede 
yaşadığı halde kimlik sahibi olmayan on binlerce 
İran vatandaşı bulunmaktadır. Ülke içinde hareket 
edemeyen bu insanların herhangi bir yurttaşlık 
hakkı bile bulunmamaktadır. Bu manzara 

İran devleti için çok önemli bir imaj ve temsil krizidir. Bu insanların temel 
vatandaşlık haklarından yararlanamaması yanında ana sorun bu insanların 
yönetim sürecine katkı verecek şekilde seçme ve seçilme hakkından mahrum 
olmasıdır ki bu İran seçim sistemi yanında demokratik katılımcılık açısından 
önemli bir noksanlıktır. Yeni doğan Beluç çocukların bir kısmı da kimlik sahibi 
değildir ve bu sebeple Beluç halkının nüfusu da tam olarak bilinememektedir. 
Aslına bakılırsa etnik yapısı çeşitli olan ülkelerde, hükümetlerin nüfus sayımı 
konusunda bir isteksizlik mevcuttur. Etnik gücün varlığının ve fırsatlardan 
yararlanma imkânının ana noktalarından biri nüfus varlığıdır. Nüfus sayımı 
yapılmayan ülkelerde devletin var ettiği spekülatif bilgi belirleyici olacaktır. 
Bu sebeple ülkede reform sürecinin en önemli başlıklarından biri tarafsız 
gözlemciler ve etnik gruplarında takibi altında şeffaf bir sayımın yapılmasıdır.
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Yaşanan travmatik sürecin 
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ve bu süreç İran’daki etnopolitik 
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Kanlı Cuma ve Şiddetin Sonuçları
Geçen hafta Cuma günü başlayan olaylar neticesinde Mekki Camiinden 
çıkan insanlarla polis çatışmış ve silahsız Beluçlar uzun namlulu tüfeklerle 
vurulmak suretiyle katledilmiştir. Bölgeden canlı yapılan yayınlar esnasındaki 
manzaralar oldukça korkunç olup gün bitiminde ölü sayısı resmi olarak 100 
şeklinde açıklanmıştır. Bazı ölümlerin cami içinde olması ve namaz kılarken 
şehit edilen yaşlı kadınların varlığın tüm dünya’ da bir öfke yaratmıştır. Günlerdir 
Tahran, Kerec dahil ülke genelinde titiz davranan, silaha başvurduğunda 
saçma atan silahlar kullanan İran güvenlik güçleri, söz konusu olan bu bölge 
olduğunda ağır savaş silahları kullanmıştır. Bu süreç İran’ın Belucistan algısı 
ile doğrudan alakalıdır. Bu açık tahrik, saldırı ve vahşet halkı daha da tahrik 
etmiş ve cesaretlendirmiş ve bazı devlet görevlileri öldürülmüştür ki, bu süreç 
yönetimi açısından üzücü bir manzaradır. 

O günden bugüne bölgede devam eden olaylarda bir ismin inisiyatifi ele 

aldığı, halkını koruyan bir liderlik rolü üstlendiği görülmektedir. Mekki Camii 
İmamı Mevlevi Abdülhamid Kanlı Cuma’dan sonra Sistan ve Belucistan’daki 
halkın dili ve mücadelenin yüzü olmuştur. Açık ve net tutumu ile suçluların 
cezalandırılmasını ve bu yapılanları kabul etmeyeceklerini ifade ederken, 
güçlü bir siyasi adım atarak İran’ın en korktuğu referandum talebini 
seslendirmiştir. Bölge’deki bu referandum söyleminin ardından teknik 
olarak İran’da etnik kırılma süreci başlamıştır desek yanlış olmaz. Bu 
talebin iki sonucu bulunmaktadır. Bunlardan ilki Abdülhamid’e karşı sert bir 
propaganda, tezvirat ve ikincisi etnik söylemin yükseltilmesi. Ayrıca yükselen 
ve agresif Fars milliyetçileri Mevlevi Abdülhamid’e karşı çok sert bir söylem 
kullanmakta ve ağır hakaretlerde bulunmaktadır. 

Burada bilinmesi gereken nokta şudur, İran’da yoğun bir toplumsal 
hareketlilik vardır ve bu etnopolitik bir arka plandan bağımsız düşünülemez. 
Birbiri ile doğrudan ilişki içinde olmaksızın ortaya çıkan bu çok boyutlu 
hareketler Belucistan hariç henüz liderine kavuşmamıştır. Fakat Sistan ve 
Belucistan liderini bulmuştur. Bu lider tartışmasız Mekki Camii İmamı Mevlevi 
Abdülhamid’tir. Yaşanan travmatik sürecin ardından Zahedan’da on binlerce 
Müslümanın amin dediği duası sonrasında referandum ilan etmiştir. Bu İran 
hükümetinin hiç hoşuna gitmeyecek bir durumdur ve bu süreç İran’daki 
etnopolitik hareketliliğin işaret fişeğidir.

Sonuç Yerine...
Bu süreçte şimdiden Fars milliyetçi blokuna karşı; Türk, Arap ve Beluç bloku 
kurulmuştur. Fars milliyetçilerine karşılık ülkenin normalleşme sürecinde 
Türk, Arap ve Beluç blokunun tutumu çok önemlidir. Kürt eyaletleri henüz 
bu süreçte pozisyonunu parçalı olarak göstermektedir. Marjinal Kürt terör 
unsurları ile dindar kürtler farklı farklı vaziyet almışlardır. Son dönemde 
Kürt milliyetçiliği üzerinden yayılımcı odaklı bir konsilide etme süreci 
hissedilmektedir.

Beluç blok haricinde diğer etnik yapılar liderini ve söylemini bulabilmiş 
değillerdir. Bu sürecin titiz, teenni içinde yürümesi en büyük arzumuzdur. Biz 
İran’da yaşayan Müslüman kardeşlerimizin zarar görmesini istemiyoruz. Adil, 
müreffeh ve katılımcı bir ülke yanında; komşuları ile ilişkide makul ve dengeli 
bir ülke arzu ederiz. 

Tek bir makalede tüm başlıkları tartışmak istemediğim için birkaç gün 
sonra paylaşacağım kısımda Zengezur koridorunun açılması sürecine bağlı 
olarak ortaya çıkan sert diplomatik iklimi ve bunun bölgesel ve uluslararası 
yansımalarını yazacağım inşallah. Son dönemde artan Güzey Azerbaycan 
özgürlükçü söylemini, bölgesel diasporik süreçleri kaleme alacağım. 

İnşallah bir diğer yazımda da son dönemde artan manipülasyonlarla, var 
olan meşru tanımlı topraklar yanında Kürt bölgesini genişletmeye yönelik 
bazı adımlara vurgu yapacağım. Atılacak adımlara altlık oluşturmak amacıyla 
Erivan’dan Kasrı Şirin’e kadar olan bölgenin Kürt bölgesi olduğu iddiası ve 
propagandası yayılmaya çalışılıyor. Özellikle Tarih ve antropoloji temelli 
yayınlar yapılarak Türkiye ve Tebriz arasındaki hattın koparılması planlanıyor 
ve bölgedeki PEJAK, KDP ve PAK gibi terör unsurları bölgedeki dağlık 
bölgelerde mevzileniyor ve yoğun propaganda çalışmaları ile toplumsal zemin 
oluşturmaya çalışıyorlar. Ve görünen o ki, hayalleri sadece Kürt illeri üzerine 
değil. Bir diğer yazım da bu etki ajanlığı faaliyetini inşallah tartışacağım. 
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2022

Futbol, günümüzde dünya genelinde büyük bir ilgiyle takip edilen popüler 
bir spor olarak bir sektöre dönüşmüş ve başta turizm, ekonomi olmak üzere 
birçok alanda yansımaları gözlenebilir hâle gelmiştir. Bu anlamda futbol, 
yalnızca belli bir alanla ve zamanla sınırlı olarak yapılan basit bir bedensel 
faaliyetler bütünü olmanın çok ötesinde bir konuma sahiptir. Bu denli etkili 
bir faaliyet olan futbolun, bir spor olarak standart bir biçime kavuşmasını ve 
bir sektör olarak her alanda değerlendirilmesini sağlayacak bir organizasyon 
olarak Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) oluşturulmuştur.

FIFA’nın öncülük ettiği en önemli etkinlik; 1930 yılından beri dört yılda bir, 
farklı ülkelerde gerçekleştirilen FIFA Dünya Kupası etkinliği olmuştur. İlk kez 
düzenlenmesinden bugüne kadar geniş taraftar kitlelerinin ilgisine mazhar 
olan ve organizesini sağlayan taraflara çok ciddi bir ekonomik girdi sağlayan 
turnuvada, üç yıl süren hazırlık maçlarından galip çıkan millî takımlar 
FIFA tarafından belirlenen ülkenin/ülkelerin öncülüğünde mücadeleler 
gerçekleştirmekte ve bu mücadeleler sonucunda şampiyon takım belli 
olmaktadır.2

1 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, osmansezgin2003@gmail.com

Dünya Kupası’na katılım gösteren takımlar, ülkelerini temsil eden “millî” 
takımlar olduğu için Dünya Kupası’nda milletlerarası bir “kapışma” meydana 
gelmekte ve bu durumun siyasi bir boyutu ve yansımaları da olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz günlerde dünya gündeminin bir numaralı maddesini 
teşkil eden ve oldukça coşkulu bir biçimde başlayıp devam eden 2022 FIFA 
Dünya Kupası’nın, dünya siyasetindeki kutupların siyasi hamlelerinin en canlı 
bir şekilde yansıdığı bölge olan Orta Doğu’da, Katar’da gerçekleştirilmesi de 
bu yılki turnuvanın siyasi açıdan önemini ortaya koymaktadır. Zira bilindiği 
üzere yakın zamana kadar bölgede bir tarafına Katar ve Türkiye’nin, diğer 
tarafına da Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın öncülük ettiği bir 
kutuplaşma ve siyasi gerilim atmosferi mevcuttu. Böyle bir ortamda Katar, 
Arap ülkeleri tarafından siyasi anlamda tecrit edilmişti. Ancak değişen 
dinamiklerle birlikte söz konusu gergin atmosfer; tarafların bir araya gelmeleri 
ve karşılıklı ziyaretlerle etkisini kaybetmeye başlamıştı. Böyle bir ortamda 
Dünya Kupası’nın siyasi yakınlaşmada ne denli önemli bir rol oynayabileceği 
açıkça gözlenmiştir. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 
turnuvanın başlangıcında Katar’a ziyarette bulunmuş, sıcak bir şekilde 
karşılanmıştır. Bunun yanında Katar-Ekvador karşılaşmasında Katar bayraklı 
bir atkıyı giyerek Katar takımını desteklemiştir. Benzer bir muameleyi de Katar 
Emiri Şeyh Temim bin Al Sani Suudi Arabistan takımına göstermiştir.

2 https://study.com/academy/lesson/world-cup-soccer-history-facts.html
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Aynı yakınlaşma taraftarlar arasında gözlenmiştir. Suudi Arabistan’ın Arjantin ve 
Fas’ın da Belçika karşısındaki galibiyeti, aralarında bulunan onca ihtilafa rağmen 
tüm Arap dünyasında sevinçle karşılanmıştır.3  Böyle bir ortamda coğrafi, tarihî 
ve etnik yakınlıkların farklı halkları nasıl birleştirebileceği gözlenmiştir.

Turnuvanın düzenlendiği ülkenin siyasi konumu da Dünya Kupası’nın dünya 
siyasetine yansımalarını etkileyecektir. Katar’daki karşılaşmalar esnasında 
tribünlerde ve şehirlerde turistlerin uğrak bölgelerinde çeşitli biçimlerde 
Filistin’e destek verilmesi de bu durumun bir göstergesi olmuştur. Bununla 
beraber parantez arasında, Katar-İsrail arasındaki ilk doğrudan uçuşların 
Dünya Kupası’yla başladığını belirtmek gerekmektedir.4

Turnuvanın düzenlenmesinin ilk defa bir Arap ve Müslüman ülkesine verilmesi, 
dünya siyasetinde tartışmalara yol açmış ve Katar; insan ve işçi haklarıyla 
alakalı problemlerinden, LGBT’ye karşı tavrından ötürü eleştirilmiştir; hatta 
boykot çağrılarına maruz kalmıştır.5  Ayrıca Orta Doğu’da yer alması dolayısıyla 
güvenlik açısından uygun bir yer olmadığı öne sürülmüştür.6 Ancak bu 
tartışmaların kamuoyuna çok fazla etkisi olmamıştır. 2018 Dünya Kupası’nın 
Kırım işgal altında olduğu sırada Rusya’da gerçekleştirilmesi ve Rusya’nın 
Katar’ın maruz kaldığı derecede eleştirilere maruz kalmaması, bir çifte 
standart uygulandığı şeklinde yorumlanmıştır.7  Bununla beraber Dünya Kupası 
için yapılan hazırlıklarda yüzlerce göçmen işçinin olumsuz koşullar nedeniyle 
hayatını kaybettiğine dair medyada yer alan haberler, Katar’ın insan hakları 
sicilini gerçek anlamda kabartacak niteliktedir.

Söz konusu eleştirilere cevap teşkil edecek şekilde, etkinliğin güvenli bir 
şekilde yürütülebilmesi için Türkiye, ABD, İngiltere, Pakistan, İtalya, Fransa gibi 
ülkelerin güvenlik güçlerinin yer aldığı bir görev gücü oluşturulmuştur. Ayrıca 
-önceki yıllarda konuyla alakalı olarak çok daha ciddi tecrübeler yaşamış 
olan- FIFA mektup yoluyla katılımcı ülkelerden “siyasetin bırakılması ve 
futbola odaklanılması” yönünde çağrıda bulunmuştur. Ancak Dünya Kupası, 
uluslararası sahada her türlü görüş için en ideal propaganda araçlarından 
birisi olması itibarıyla söz konusu propagandalara sahne olmuştur. Katılımcı 
takımlardan bazıları Katar’ı eleştirmek için formalarında sembolik değişiklikler 
gerçekleştirirken8 İran takımı da İran millî marşını okumayarak ülkesindeki 
protestoları turnuvaya taşımıştır.9 

Bu konuda tribünlerdeki taraftarların büyük ölçüde bağımsız ve her türlü 
propaganda faaliyetini gerçekleştirmelerinin mümkün olduğunu da göz 
önünde bulundurmak gerekir.

Dünya Kupası organizasyonunun Katar’a verilmesinde Katar’ın Avrupa’daki 
geniş çaplı ekonomik faaliyetleri ve Avrupa futbolundaki finansal etkinliğinin 
etkili olduğu öne sürülmüştür.10

Katar, tarihin en şatafatlı Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaktadır. 2022 
Dünya Kupası’nı düzenleme görevinin Katar’a tevdi edildiği 2010 yılından beri 
alt yapı, ulaşım, konaklama ve turizm yatırımları gibi alanlarda Katar’ın yaptığı 
harcamaların tutarı 229 milyar doları aşmıştır.11

2022 Dünya Kupası’nın açılışı; aralarında Recep Tayyip Erdoğan’ın da 
bulunduğu, onlarca ülkeden birçok üst düzey siyasi ismi bir araya getirmiştir.12 

Turnuvanın açılışında Katar Emiri’nin aracılığıyla Recep Tayyip Erdoğan’ın, daha 
önce hakkında çok sert söylemlere imza attığı, Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı 
Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesi ve samimi pozlarının gündeme düşmesi;13 
Dünya Kupası’nın uluslararası ilişkilerde oynayabileceği role dair potansiyelin ne 

boyutlara ulaştığını gözler önüne sermiştir. Bunun ardından Erdoğan; siyasette 
küslüğün olmadığını, aynı uzlaşmanın Suriye ile de mümkün olduğunu ifade 
etmiştir.14

Erdoğan’ın bu hamlesi muhalif kanat tarafından, dış politikada önceden 
sergilenen duruşla çelişir nitelikte olması sebebiyle eleştirilmiştir. Kimileri ise 
bu hamleyi Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki provokasyonlarına engel olunmak 
istendiği şeklinde yorumlamışlardır.15

İran’daki protestolar Dünya Kupası’na yansıdığı gibi Dünya Kupası da İran’daki 
protestolara yansımıştır. İran takımının ABD karşısında yenilmesi ve böylece 
turnuvadan elenmesi sonucunda İran’daki göstericiler “mağlubiyeti kutlama” 
gösterileri düzenlemişlerdir. İddialara göre gösteriler esnasında bir kişi güvenlik 
güçlerinin müdahalesiyle hayatını kaybetmiştir.16

2022’ye damgasını vuran Rus-Ukrayna Savaşı’nın da Dünya Kupası’nda etkisi 
hissedilmiştir. Bazı Avrupa ülkelerinin millî takımlarının Rusya karşısında 
oynamayacaklarını açıklamaları üzerine FIFA tarafından alınan kararla Rusya, 
2022 Dünya Kupası’ndaki mücadelelerden menedilmiştir.

3 https://www.aa.com.tr/tr/analiz/katar-2022-dunya-kupasindaki-arap-taraftarlar-
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Sonuç
Farklı ülke ve tarihlerde farklı atmosferler içerisinde gerçekleştirilen Dünya 
Kupası etkinliği; ekonomik yönlerinin yanında çok defa siyasi yönleriyle de 
gündeme gelmiş, uluslararası siyasette ve katılan ülkelerin iç siyasetinde 
kazanımlar elde etmenin bir yolu olarak görülmüş ve politik hamlelere konu 
olmuştur. Küresel çapta gerçekleştirilen bir etkinlik olması itibarıyla bu durum 
doğal karşılanmalıdır. 2022 Katar Dünya Kupası’nda da bu durum gözlenmiştir. 
Bununla birlikte önceki yıllarda gerçekleşen Dünya Kupası etkinlikleriyle 
kıyaslandığında 2022 Dünya Kupası, üzerinde nispeten daha fazla siyasi 
tartışmanın meydana geldiği ve adı siyasetle daha fazla yan yana getirilen bir 
turnuva olmuştur. Zira kupanın ev sahibi ülkesi Katar, öncekilerden çok farklı bir 
siyasi ve kültürel bir konuma sahiptir. Bölgesel jeopolitikte öne çıkan bir aktör 
olmasının yanında arabuluculuk potansiyeli de bilinen bir ülkedir. Öte yandan 
bir Arap ve Müslüman ülkesi olması itibarıyla özellikle Batı’nın yabancı olduğu 
ve ön yargıyla yaklaşması muhtemel bir kültüre sahiptir. Kupa öncesinde ve 
esnasında yaşanan tartışmaların özünde büyük oranda bunlar vardır.

Kupanın siyasi yönü Katar’la sınırlı kalmamış, Türkiye-Mısır yakınlaşması ve 
İran protestoları da kupa gündeminde ses getiren önemli olaylar olmuşlardır.
Kupadaki karşılaşmalar 18 Aralık’a kadar devam edecektir. Bundan sonraki 
süreçte de siyaset kendisini kupa gündeminden eksik etmeyecektir. Bu 
hususta final karşılaşması ve şampiyon takımla ilgili olarak politik bir gündemin 
oluşması, önceki kupalarda olduğu gibi ihtimal dahilindedir. Ancak genel bir 
bakışla bakıldığında, FIFA’nın “siyasete değil futbola odaklanılması” hedefinin 
büyük ölçüde yerine geldiği gözlenmektedir.

Kaynaklar
1. https://www.aa.com.tr/tr/analiz/katar-2022-dunya-kupasindaki-arap-

taraftarlar-kazanilan-zaferlerle-tek-yurek-oldu/2750753
2. https://thepeninsulaqatar.com/article/20/11/2022/amir-holds-reception-

ceremony-for-world-leaders-head-of-delegations-participating-in-fifa-
world-cup-qatar-2022-opening

3. https://www.aa.com.tr/tr/dunyadan-spor/katar-tarihin-en-pahali-dunya-
kupasini-duzenliyor/2742042

4. https://www.aa.com.tr/tr/dunyadan-spor/katar-dunya-kupasina-ev-
sahipligimiz-konusunda-yapilan-elestiriler-iki-yuzluluk/2730247

5. https://www.aa.com.tr/tr/dunyadan-spor/macrondan-katar-dunya-
kupasinin-iptali-tartismalarina-spor-politize-edilmemeli-yorumu/2740655

6. https://www.bbc.com/turkce/articles/cyxen30w0pvo
7. https://www.yenisafak.com/gundem/cumhurbaskani-erdogan-sisi-ile-

45-dakika-gorustuk-siyasette-kusluk-olmaz-3892386
8. https://www.sabah.com.tr/yazarlar/duran/2022/11/22/sisi-ile-tokalasma
9. https://www.diken.com.tr/fifadan-32-ulkeye-dunya-kupasi-oncesi-uyari-

mektubu-siyaseti-birakin-futbola-odaklanin/
10. https://www.aa.com.tr/tr/dunya/iran-insan-haklari-orgutu-guvenlik-

gucleri-iranin-dunya-kupasindan-elenmesini-kutlayan-kisiyi-
oldurdu/2752615

11. https://www.i24news.tv/en/news/world-cup/1668960049-first-direct-
flight-from-between-israel-and-qatar-takes-off-for-world-cup

12. https://fikirturu.com/ekonomi/katar-2022-dunya-kupasi-tartismalar-
ekonomik-ve-jeopolitik-boyutlari/

13. https://www.aa.com.tr/tr/analiz/katar-dunya-kupasi-ve-batinin-secilmis-
duyarliliklari/2755979

14. https://study.com/academy/lesson/world-cup-soccer-history-facts.html



ARALIK

Fransa’nın Batı ve Orta Afrika’daki operasyonları çok kez tartışıldı, eleştirildi. 
Bölge ülkelerinin halkları oldukça doğal bir şekilde, aynı topraklarda daha 
önce sömürgeci olarak bulunmuş bu ülkenin askeri varlığına bir süredir tepki 
gösteriyordu. İşte son dönemde tekrar gündeme gelen Barkhane Operasyonu 
da bunlardan biri.

1 UGSAM Afrika Araştırmaları Direktörü

Aslında Barkhane, daha öncesinde yapılan Serval Operasyonu ile 
temellendirilmiş bir askeri harekât. 2013 yılında, Mali’deki silahlı grupların 
oluşturduğu istikrarsızlık sebebiyle beş bine yakın personelle başlatılan 
Serval, Fransa’nın bölgedeki askeri hakimiyetini genişletme projesinin ilk 
adımı sayılabilir. Operasyon 2014’te bitirilmiş, ardından Sahel bölgesini 
kapsayacak şekilde Barkhane Operasyonu başlatılmıştır. Çad, Nijer, Moritanya 
ve Burkina Faso sınırları içerisinde genişletilen alan, Fransa’nın toprakları 
dışındaki en büyük askeri oluşumlarından biri haline gelmiştir.

Bölge ülkelerinde radikal örgütlere karşı yürütülen askeri operasyonların 
terörle mücadelede engelleyici bir etkisi olduğunu bahsetmek zor. Nitekim 
Fransız ordusunun tüm askeri teçhizat ve gücü ile yer aldığı harekât esnasında 
terör saldırıları devam etmiş, yalnızca bölge ülkelerinin askerleri değil, aynı 
zamanda siviller arasından da kayıplar yaşanmıştır. G5 olarak bilinen Çad, 
Nijer, Mali, Burkina Faso ve Moritanya’da da Barkhane karşıtı gösteriler 
düzenlenmiştir. Bu ülkelerin iç meseleleri, bir adım fazlasıyla bölgesel bir 
güvenlik sorununun Fransa tarafından çözülmeye çalışılmasının oluşturduğu 
rahatsızlık oldukça doğal bir tepkidir.
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Tartışmaları alevlendiren ise Rémi Carayol’un “Le Mirage sahélien” kitabının 
piyasaya çıkması oldu. Carayol, Amerika Birleşik Devletleri’nin, “terörle 
mücadelesinden” ilham alan “neoconlar” tarafından devletin en yüksek 
kademelerinde bulunan, diplomasi pahasına gücü ele geçirerek savaş 
çığırtkanlığı yapan bir olgudan bahsediyor. N’Djamena’dan, Bamako’ya 
ve Ouagadougou’ya kadar darbeler, Mali’de üslenmiş Fransız askerlerinin 
aceleyle ayrılması ve ordusunun bulunduğu tüm ülkelerde Fransız varlığının 
neredeyse sistematik olarak reddedilmesinin detaylarına değiniyor. Kitabının 
en dikkat çekici kısmı ise Barkhane kapsamında oluşturulan gizli bir 
hapishaneden bahsettiği bölüm olacak gibi duruyor. Carayol’a göre; “Mali’de 
Barkhane güçleri masum insanları öldürdü. Ayrıca bazılarını büyük bir gizlilik 
içinde hapse attı, bilinmeyen sayıda ‘şüpheli’ Gao’daki ana üssün içinde 
bulunan gizli bir hapishaneye gönderildi. Adı ‘Kale’. Mali’nin kuzeyindeki bu 
büyük şehrin havalimanı arazisi içinde yer alan bu üs, Ağustos 2022’de teslim 
alınana kadar binden fazla Fransız askerini barındırdı. Ocak 2013’te, havaalanı 
yıllar içinde zapt edilemez müstahkem bir kaleye dönüştürüldü. Batı kısmına 
yerleşen Fransız ordusu, doğu kısmına konuşlanmış olan Mali ordusu ile burayı 
paylaştı. Hapishane, çadır ve prefabrik labirentinin kalbinde yer almaktadır.”

Resmi olarak böyle bir gözaltı yeri mevcut değil. Yazara göre, Fransız askerleri 
tarafından tutuklanan zanlılar, büyük bir gizlilik içinde birkaç gün, bazen 
birkaç hafta orada tutulur (çok az askerin erişimi vardır ve telefon şebekesi 
içeridedir) ve istihbarat uzmanları ile Mali makamlarına teslim edilmeden 
önce orada gece gündüz sorguya çekilirler. Hapishanenin varlığının ortaya 
çıkması birkaç yıl sürdü. 15 Şubat 2021’de savaş esirlerine adanmış bir 
makalede bunu gün ışığına çıkaran Liberation gazetecisi Pierre Alonso oldu.

Konuya dair çeşitli insan hakları örgütlerinin seslerini yükselttiği görülürken, 
BM İnsan Hakları Konseyi’nin 2016 tarihli bir raporunda, Mali’den sorumlu 
bağımsız uzmanın, İnsan Hakları Birimi’nin Barkhane’dekiler de dahil 
olmak üzere tüm askeri aktörlerin tüm gözaltı merkezlerine erişimi olması 
gerektiğini hatırlattığını eklemek gerekiyor.

Fransa’nın askeri varlığı sorgulandığı müddetçe bu tip iddialar ortaya çıkmaya 
devam edecektir. Bundan önce belki de pek fazla hesaba katılmayan bölge 
halkları refleksi, o bölgede görev yapmış vicdanlı gazetecilerin de çabasıyla 
birleşmeye devam ettiğinde pek çok gizli gerçek görünür hale gelebilir. G5 
ülkelerinin vatandaşlarının onur duruşu, neokolonyal birtakım hedeflerin 
hevesini kırmaya devam edecek gibi gözüküyor.
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Yemen’de Savaşın Enkazının Yükseldiği Şehir: Şabva
BM desteği ile tarafl ar arasında sağlanan ateşkes 2022 yılının Nisan ayında 
yürürlüğe girmişti. Ekim ayı başlarına kadar iki kez yenilenen ateşkesin sona 
ermesinden sonra devam ettirilmemesi çatışma riskini artırırken, bu güne 
kadar yeni bir barış anlaşması için herhangi bir girişim olmadı.
Birleşmiş Milletler raporlarına göre, Yemen Hükümeti ile Husiler arasında 
sağlanan ateşkes süresince ülkedeki insani durumda önemli bir iyileşme 
yaşandı, Sanaa Uluslararası Havalimanı’ndan Ürdün’ün başkenti Amman’a 
uçuşlar düzenlenmeye başlandı ve Hodeidah limanlarından akaryakıt 
akışına izin verildi.

Güney Kore’den, Kuzey Kore’ye Uyarı Ateşi!
Güney Kore Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasını ihlal eden çok sayıda 
Kuzey Kore İHA’sının tespit edildiğini duyurdu.
Bakanlık, Güney Kore ordusunun Kuzey Kore insansız hava araçlarını 
düşürmek için savaş uçakları ve saldırı helikopterleri göndermeden önce 
uyarılar yayınladığını ve uyarı atışları yaptığını söyledi. İHA’ların düşürülüp 
düşürülmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. 

Çin, İki ABD’li Yetkiliye Yaptırım Kararı Aldı
Çin Dışişleri Bakanlığı, eski  ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 
başdanışmanı Miles Maochun Yu ile Kongre-Yürütme Çin Komisyonu (CEEC) 
Müsteşar Yardımcısı Todd Stein’e yaptırım kararı aldı.
Yaptırım kapsamında iki yetkilinin Çin’deki mal varlıkları dondurulurken 
kendilerinin ve aile bireylerinin ülkeye girmesi, Çin vatandaşlarının ve 
kurumlarının bu kişilerle para transferi yapması yasaklandı.

Hindistanlı Zalimler, Türkiye’de Yargılansın!
Hindistan’ın Keşmir’de uyguladığı sistematik zulmün dozu her geçen 
gün artarken, orada yaşayan Müslümanlar can, mal ve ırzlarına yapılan 
saldırıların yanında inançlarına karşı yapılan hakaretler ve zorbalıklara 
da muhatap oluyor. “All Parties Hurriyat Conference” Genel Sekreteri Şeyh 
Abdülmetin, Hindistan’a yönelik ekonomik boykotun büyük önem arz 
ettiğini kaydederken, Avukat Nasir Qadri de Hindistanlı zalimlerin Türkiye’de 
yargılanabileceğini söyledi.



Tayvan İle Çin Arasında Tansiyon Yükseliyor!
Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan ile ABD’nin “artan gizli 
yakınlaşmasına karşı” ada çevresinde askeri tatbikat yaptığını bildirdi.  Tayvan 
Savunma Bakanlığı, Çin’in adaya 71 savaş uçağı ve 7 gemi gönderdiğini 
bildirdi. Çin’in Tayvan’a gönderdiği uçaklar arasında 18 J-16 savaş uçağı, 11 
J-1 savaş uçağı, 6 Su-30 savaş uçağı ve insansız hava aracı bulunuyordu.
Tayvan, Çin’in adımlarını kendi donanma gemilerinin yanı sıra füze sistemleri 
aracılığıyla da izlediğini söyledi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Batı Cephesi 
Komutanlığından yapılan açıklamada, “Tayvan çevresinde kuvvetler arası 
müşterek acil durum devriyesi ve saldırı ateş talimi faaliyeti yürütüldüğü” 
belirtildi.

Ukrayna’dan Rusya Çağrısı: “BM Güvenlik Konseyi Üyeliğini İptal Edin”
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken, Ukrayna Dışişleri Bakanı 
Dmitro Kuleba’dan Rusya ile ilgili Birleşmiş Milletlere çağrı geldi. Kuleba 
yaptığı açıklamada “Çok basit bir sorumuz var: Rusya’nın BM Güvenlik 
Konseyi daimi üyesi veya genel olarak BM üyesi olarak kalma hakkı var mı?, 
İkna edici ve arkasında gerekçeleri olan bir yanıtımız var: Hayır” dedi.
Kuleba, Rusya’nın BMGK’daki daimi üyeliğinin kaldırılmasının diplomatik 
çevrelerde bir süredir konuşulduğunu da belirterek, “Bu konular devlet 
başkanlarının basın toplantılarında veya resmi açıklamalarında henüz yer 
almıyor, ancak daha düşük makamlarda bu konular ele alınıyor. Rusya’nın 
barış ve güvenliğe tehdit oluşturmamak için düzenin neresinde olması 
gerektiği konuşuluyor” dedi. 
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KKTC Yerel Seçimlerinde En Çok Belediyeyi Ana Muhalefet Kazandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) dün yapılan yerel seçimlerin resmi 
olmayan sonuçları açıklandı. Buna göre ana muhalefetteki Cumhuriyetçi 
Türk Partisi (CTP) 7, Ulusal Birlik Partisi (UBP) 6, bağımsızlar 3, Demokrat Parti 
(DP) ile Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) birer belediye başkanlığı kazandı.
KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ülkedeki 208 bin 236 kayıtlı seçmenin, 18 
belediye başkanı, 220 belediye meclis üyesi, 240 muhtar ve 960 ihtiyar heyeti 
üyesini belirlemek üzere 768 sandıkta oy kullandığını, seçimlere katılım 
oranının resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 68,85 olarak gerçekleştiğini 
duyurdu.

Davos Zirvesi 16-20 Ocak’ta Gerçekleştirilecek
Davos Zirvesi’nin bu yıl ana başlığı “Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği” olarak 
belirlendi. Zirvede, enerjiden, enfl asyona, ticaretten, teknolojiye kadar bir 
çok konuda toplantılar gerçekleştirilecek.
Zirvede toplantıların ana başlıkları “Mevcut Enerji ve Gıda Krizlerini Yeni Bir 
Enerji, İklim ve Doğa Sistemi Bağlamında Ele Alma”, “Yeni Bir Yatırım, Ticaret 
ve Altyapı Sistemi Bağlamında Mevcut Yüksek Enfl asyon, Düşük Büyüme, 
Yüksek Borç Ekonomisinin Ele Alınması”, “Özel Sektör İnovasyonu ve Direnci 
için Öncü Teknolojilerden Yararlanmaya Yönelik Yeni Bir Sistem Bağlamında 
Mevcut Sektör Karşı Rüzgarlarının Ele Alınması”, “Yeni Bir İş, Beceri ve Bakım 
Sistemi Bağlamında Mevcut Sosyal Güvenlik Açıklarının Ele Alınması” ve 
“Çok Kutuplu Bir Dünyada Yeni Bir Diyalog ve İşbirliği Sistemi Bağlamında 
Mevcut Jeopolitik Risklerin Ele Alınması” olacak.






