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Türk Dış Politikası Yıllığı üçüncü kitabına ulaştı. Uluslarara-
sı İlişkiler alanında Türkçe literatürün hala çok eksik olduğu ve 
Türkiye’nin dış politikasına ilişkin eserlerin hem sadece belli böl-
gelere yöneldiği hem de ağırlıklı olarak akademik nitelikten yoksun 
güncel yorum ve analizlerden oluştuğu düşünülürse, üç yıl önce baş-
layan bu girişimin kesintisiz bir şekilde bugüne gelmesinin memnu-
niyet verici olduğunun altını çizmek istiyoruz. Uluslararası İlişkiler 
ve Türk Dış Politikası alanında karar vericilere ışık tutacak ve konuya 
ilgi duyan araştırmacı ve öğrencilere kaynak olacak sağlıklı yorum ve 
analizlerin ancak doğru ve detaylı bilgi üzerine oturması durumun-
da mümkün olabileceğini düşünen bizler, Türk Dış Politikasının 
bütün alanlarına ilişkin olarak önemli çabalarla toplanan bilgilerin 
titizlikle yapılan çalışmalar sonucu tasnif ve analiz edilmesi yoluyla 
okuyucuya aktarılmasını temel amaç edinen bu Yıllık çalışmasının, 
spekülatif, komplocu ve derinliksiz yorum ve analizlerin havada 
uçuşmak suretiyle sisli bir hava oluşturduğu ve görmeyi engellediği 
bir ortamda olabildiğince berraklık sağlamaya katkıda bulunmasını 
ümit ediyoruz. Bu çerçevede Yıllığın ortaya çıkmasına katkı sağlayan 
bütün yazarlarımızın Türkiye’de Uluslararası İlişkiler literatürünün 
sağlıklı gelişimine önemli katkıda bulunduklarının altını yeniden 
çizmek istiyoruz.

2011 yılı Türk dış politikası açısından, ağırlıklı olarak Dışişleri 
bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından geliştirilen ve geçen yıllarda 
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üzerinde çok konuşulan temel dış politika ilkelerinin sınandığı bir 
yıl olmuştur. “Bölgenin barış havzasına dönüştürülmesi”, “çok boyut-
lu dış politika”, “karşılıklı bağımlılığın artırılması yoluyla işbirliğinin 
artırılması” ve “komşularla sıfır sorun” gibi AK Parti dış politikasıyla 
birlikte anılan ilkelerin uygulanması konusunda geçen yıllarda çok 
önemli sorunlar yaşanmamış, hatta bu politikaların uygulanması 
Türk dış politikasının hareket alanını ve kapasitesini geliştirmiştir. 
Bu politikalar çerçevesinde bir yandan İran, Suriye, Irak ve Suudi 
Arabistan gibi çok yakınında bulunan ülkelerle son döneme kadar 
ihmal edilen ilişkileri geliştiren Türkiye, bir yandan da Doğu Asya, 
Afrika ve Latin Amerika gibi uzak bölgelerle ekonomik ve siyasi bağ-
lar kurmaya çalışmış, bütün bunları yaparken de eskiden beri müt-
tefik ve ortağı olan Batılı ülkelerle ilişkileri iyi düzeyde tutmaya çaba 
sarf etmiştir. Son dönemde Türkiye’nin ekonomik kalkınma yolunda 
atmış olduğu büyük adımlarda bu politikaların çok önemli katkısı ol-
muş ve bu katkının farkında olan bütün kesimler tarafından işbirliği-
ni öne çıkaran bu politikalar “doğru tercihler” olarak desteklenmiştir.

2011 yılından itibaren özellikle Arap Devrimleri çerçevesinde ya-
şanan olayların Ortadoğu bölgesi üzerindeki etkileri bu “doğru ter-
cihlerin” uygulanmasını eskiye oranla zorlaştırmıştır. Geçen yıllarda 
da bu “doğru tercihlere” dayalı politikalar çerçevesinde Türkiye’nin 
örneğin İran ve Suriye ile geliştirdiği ilişkiler ABD ve başka bazı Batılı 
ülkelerin eleştirilerine maruz kalabiliyor, ancak Ankara kendi çıkar-
ları çerçevesinde “doğru tercihlere” dayalı politikasında ısrar edebil-
miştir. 2011 yılında ise Türkiye Suriye konusunda, Libya konusunda 
ve İran konusunda daha fazla “safını belirleme” baskısıyla karşılaşmış, 
“çok boyutlu dış politika” çerçevesinde bütün taraflarla dengeli ilişki 
geliştirme konusunda zorlanmıştır. Suriye konusunda, “dış politika-
sındaki ilkeler hiyerarşisinde insan haklarının korunması ilkesi kom-
şularla sıfır sorun ilkesine ağır bastığı” için Esad yönetimi ile arasına 
mesafe koymak zorunda kalırken; İran konusunda NATO’nun “Füze 
Savunma Sistemi” konusundaki ısrarı yüzünden geri adım atmak su-
retiyle zaten tek sesle konuşmakta zorluklar yaşayan Tahran ile ilişki-
lerin gerginleşmesi sonucuyla karşı karşıya kalmıştır.

Kısaca belirtmek gerekirse, Türk dış politikasının son dönemine 
damgasını vuran işbirliği eksenli temel ilkelere dayalı politikaların 
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uygulanması 2011 yılında Ortadoğu bölgesinde yaşanan gelişmelerle 
zorlaşmıştır. Bu politikaların “zor zamanlarda” da uygulanmaya de-
vam edilmesi, onların uygulanması sayesinde Türk dış politikasının 
kazanmış olduğu hareket kapasitesinin daha da artarak devamı açı-
sından son derece önemlidir.

Okuyucular, 2011 Yıllığındaki birçok makalede bu temel dış poli-
tika ilkelerinin zor bir dönem olan 2011 yılında nasıl uygulandığını 
görme fırsatı bulacaklardır. 2011 Yıllığı da önceki yıllıklar gibi, biri 
Türkiye’nin değişik bölgelere ilişkin politikalarında ilgili yıla ait ge-
lişmelerin ele alındığı diğeri ise 2011 yılından bağımsız makalelerin 
yer aldığı iki bölümden oluşmaktadır. Yıllığın Türk dış politikasına 
ilişkin 2011 yılından bağımsız makalelerin yer aldığı birinci bölü-
münde, Burhanettin Duran ve Nuh Yımaz’ın “Ortadoğu’da Model-
lerin Rekabeti: Arap Baharı’ndan Sonra Yeni Güç Dengeleri”, Hasan 
Kösebalaban’ın “Türkiye ve Orta Doğu’da Yeni Düzen Arayışı”, Sadık 
Ünay ve Ahmet N. Helvacı’nın “Arap Baharının Uluslararası Ekonomi 
Politiği”, Mensur Akgün’ün “İsrail-Türkiye İlişkileri ve Arap Dünya-
sında Değişim” ve Nurullah Ardıç’ın “Arap Baharı’nı Anlamak: Ada-
let, Onur, Din ve Küresel Siyaset” başlıklı makaleleri yer almaktadır.

İkinci bölümde ise bölgelere göre Türk dış politikasının ele alın-
dığı yazılar çerçevesinde, Türkiye’nin Ortadoğu politikası Kemal 
İnat, İsmail Numan Telci, Mesut Özcan, Muhittin Ataman ve Gülşah 
Neslihan Demir tarafından kaleme alınan üç ayrı makale içerisinde 
incelenmiştir. Kuzey Afrika’ya yönelik politika ise Cenap Çakmak 
ve Ahmet Uysal tarafından yazılan iki ayrı makalede ele alınmıştır. 
Türkiye’nin Avrupa Birliği politikası Ali Resul Usul, Kıbrıs politikası 
Sibel Akgün, ABD’ye yönelik politikası Ramazan Gözen, Rusya po-
litikası Vügar İmanov, Almanya politikası Savaş Genç ve Osman N. 
Özalp ve Kafkasya politikası Kamer Kasım tarafından yazılmıştır. 
Türk dış politikasının Balkanlar boyutunu Fatma Sel Turhan, Orta 
Asya boyutunu Hasan Ali Karasar, Güneydoğu Asya boyutunu Ka-
dir Temiz, Doğu Asya boyutunu Çağdaş Üngör, Latin Amerika boyu-
tunu Mustafa Yetim, Afganistan ve Pakistan boyutunu Sevinç Alkan 
Özcan, Yunanistan boyutunu Ali Balcı ve Sahraaltı Afrika boyutunu 
Mehmet Özkan kaleme almıştır.
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Bu kadar çok makaleden oluşan bir kitabın her yıl çıkarılabilme-
si ancak bu makalelerin sahipleri olan yazarlarımızın katkılarıyla 
mümkün olmaktadır. Bu nedenle kitabın hazırlanmasında eme-
ği olan bütün yazarlarımıza ve basım aşamasında katkıda bulunan 
SETA çalışanlarına teşekkür ediyor, eserin okuyucuya faydalı olma-
sını diliyoruz.

Burhanettin Duran
Kemal İnat

Ali Resul Usul
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Giriş

Arap Baharı’nın başladığı Tunus ve ardından devam ettiği 
Mısır’da otoriter yönetimlerin devrilerek demokratikleşme süreci-
ne girilmesi “üçüncü demokratikleşme dalgasının” nihayet Orta-
doğu ve Kuzey Afrika başkentlerine de ulaştığını düşündürmüştür.1 
Libya’da M. Kaddafi yönetiminin ancak uluslararası müdahale ile 
değiştirilebilmesi, Bahreyn’de protestoların kanlı bir şekilde bastırıl-
ması, Yemen’de Salih’in cumhurbaşkanlığını bırakması karşılığında 
geçiş döneminin yardımcısı ve eski rejimin unsurları tarafından yö-
netiliyor olması, Suriye’de iç savaşın yaşanıyor olması otoriter yöne-
timlerden demokrasiye geçiş sürecinin düzçizgisel olmadığını ve tek 
başına “domino etkisi teorisi” ile açıklamanın sınırlarını göstermek-
tedir.2 Arap Baharı’nın neden monarşi ile yönetilen Arap ülkelerinde 
“domino etkisi” üretmediği sorusu önümüzdeki yıllarda da araştır-
macıların cevap aradığı sorulardan birisi olacaktır. Bu soruya verilen 
muhtelif cevaplar protestocular gibi otoriter liderlerin de isyanlarla 
nasıl başa çıkabileceğini öğrendiğinden,3 Tunus ve Mısır’dakinin ak-
sine diğer ülkelerde orduların isyanlara katılmadığına,4 Neo-Mem-
luk yapıların siyasi meşruiyetinin Körfez Monarşilerinin meşruiye-
tinden farklı olduğundan5 Körfez Monarşilerinin çeşitli ekonomik 
tedbirleri başarılı bir şekilde uyguladığına6 mezhepçiliğin siyasi araç 
olarak kullanılmasının tek bir isyancı cephe oluşmasını engellediği-
ne7 kadar birçok açıklamayı içermektedir. 
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Tüm bunların yanı sıra, bölgede yaşananlar, geleneksel ittifakla-
rın bozulduğunu, değişen dengeler üzerinden bölgede yeni bir düze-
nin kurulmakta olduğunu net bir şekilde gözler önüne sermektedir. 
Arap Baharı’nın getirdiği değişim dalgası Ortadoğu bölgesel siste-
minin sorunlarının ve konularının aslında hem ne kadar uluslarara-
sılaştığını hem de ne kadar birbiriyle etkileşime açık olduğunu gös-
termiştir. 2001 Afganistan ve 2003 Irak’ın işgali ile başlayan, İran’ın 
bölgedeki iki önemli rakibini, Taliban ve Saddam Hüseyin’i iktidar-
dan uzaklaştırarak İran’ın yükselişine yol açan süreç ile ortaya çıkan, 
Ürdün Kralı Abdullah’ın 2004 yılında “Şii Hilali” tanımlaması ile 
popülerleşen gelişmeler Körfez’i Akdeniz’e bağlarken Tunus ve Mı-
sır devrimleri de Kuzey Afrika’yı hem Akdeniz’e ve hem de Körfez’e 
bağlamıştır.8 Yine 11 Eylül 2001’den sonra Türkiye ve İran gibi Arap 
olmayan unsurların Ortadoğu siyasetinde etkili aktörler olarak öne 
çıkması Arap devrimleri ile moral açıdan toparlanan Arap halkla-
rının hareketlenmesi ile yeniden dengelenmeye doğru yönelmiştir.

Bu makalenin amacı Arap Baharı ile birlikte Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika’da değişen güç dengelerini bu bölgenin dört önemli ülkesi-
nin (İran, Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır) temsil ettiği modeller 
üzerinden, bölgede etkili İsrail ve ABD’nin bölge siyasetlerini de göz 
önüne alarak okumaktır. Ana vurgu, Arap Baharı’nın ardından tebel-
lür eden bölgesel güçlerin temsil ettiği modellerin kendi aralarındaki 
güç mücadelesine nasıl etki ettiğine ve bölgede oluşan yeni stratejik 
dizilim ve buna bağlı güvenlik mimarisine nasıl bir katkı sağladığına 
yapılacaktır. Bu nedenle, cevaplandırılması gereken soru bölgedeki 
halkların hangi modelleri takip edeceği değildir. Asıl soru hangi böl-
gesel güçlerin hangi model iddialarıyla ve hangi yumuşak/sert güç 
enstrümanlarıyla bölgesel güç rekabetine katılacağıdır. Ayrıca bu 
bağlamda, Arap Baharı sonrası sahip olabileceği potansiyel gücü ile 
Mısır özelinde Arap uyanışının geleceğine yönelik olası yeni bir siya-
setin (bir modelin) parametrelerini de tartışmak amaçlanmıştır. 

Makalenin ana argümanı bu bölgenin geleceğinin Türkiye, İran 
ve Suudi Arabistan’ın temsil ettiği üç model ülkenin hem birbirle-
riyle hem de İsrail (bölgesel öteki) ve ABD’yle (global öteki) ilişki-
lerinin ortaya çıkaracağı etkileşim ve denklemlerle belirleneceğidir. 
Aslında bu üç model bölgedeki düzen konusunda birbiriyle yarışan 
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farklı üç siyaset tarzına dayanmaktadır. İran modeli, kendisini ABD, 
İsrail, emperyalizm ve Batı karşıtlığı temelinde kurmakta, bölgesel 
sorunlardaki pozisyonunu böyle meşrulaştırmaktadır. Bu temelde 
bölgedeki kendi aleyhine statükonun radikal değişimini hedefler-
ken, lehine gelişebilecek durumlarda da pragmatik politikalar ser-
gilemektedir. İran modeli bu strateji çerçevesinde teo-politik9 bir 
siyasetle meşruiyet sorununu çözmeye çalışırken, mezhepçi (Şiici) 
ve kutuplaştırıcı bir mahiyet arzetmektedir. Buna karşılık Suudi 
Arabistan kendi bölgesel vizyonunu Sünnilik ve İslam’ın muhafazası 
(Hadımül Haremeyn) üzerinden meşrulaştırmakta, statüko yanlısı, 
reform karşıtı otoriter bir modele işaret etmekte ve yine teo-politik 
bir yönelimle mezhepçi (Sünnici) bir karakter ve kutuplaştırıcı bir 
siyaset sergilemektedir. Bu tarz siyasetle her iki ülke de bölge siyase-
tini güvensizleştirmekte ve çatışma potansiyelleri temelinde ABD ve 
Rusya gibi bölge dışı aktörlerin bölgesel düzene müdahalesini kolay-
laştırmakta, dahası teşvik etmektedir. Suudi Arabistan’daki Vahhabi 
rejimi daha radikal bir Selefilikten (sağ) muhalefet görürken İran 
rejimi daha ılımlı ve liberal (sol) bir muhalefetle karşı karşıyadır. Bu 
durum bir yandan İran modernleşmesinin 20. Yüzyılın başından bu-
güne yaşadığı dönüşüme ve siyasal kültüründeki demokratik ve libe-
ral geleneğe işaret ederken diğer yandan Suudi Arabistan’ın stratejik 
çıkarlarını ABD ile tanımlarken dönüşmeyen otoriter siyasal kültür 
geleneğini göstermektedir.10

Bu iki modelin yanı sıra son on yılda Türkiye’nin ekonomik kal-
kınma ve dış politika performansının yükselmesi ile birlikte popü-
lerleşen Türkiye modeli ise ekonomik entegrasyon ve diplomatik 
uzlaşma ile bölgesel sorunları çözmeye çalışan, statükoyu bozmayı 
değil tedricen dönüştürmeyi hedeflemektedir. Bölgede kutuplaşmayı 
ve mezhepçiliği öne çıkaran teo-politik bir çizgi yerine siyasal teo-
lojisini çoğulculuk üzerine kuran bir siyaset tarzını tercih etmekte-
dir. Bu model demokratikleşme ve istikrar arasında hassas bir denge 
oluşturarak bölgesel düzenin, bölgenin kendi tarihsel ve toplumsal 
dinamikleri temelinde yeniden kurulabileceğine inanmaktadır.

Henüz nereye gideceği konusunda şüphelerin olduğu Arap 
Dünyası’nın lideri olma potansiyelini taşıyan Mısır’ın şekillendire-
ceği tecrübe/model ise yeni oluşan bölgesel düzenin kritik bir unsu-
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runu, dördüncü bir güç olarak model tartışmasını tamamlayacaktır. 
Tahrir Devrimi’nin Arap dünyasında isyanların yaygınlaşmasında-
ki hızlandırıcı etkisi Mısır’ın henüz süreç tamamlanmadan bile ne 
kadar etkili olabileceğini göstermektedir.11 Aynı şekilde Müslüman 
Kardeşlerin adayı olan Muhammed Mursi’nin Mısır’ın yeni cumhur-
başkanı seçilmesi de İslam dünyasında modernite, Batıyla yüzleşme 
ve demokrasi konularında yeni bir sentezleme tartışması başlatabile-
cek bir mahiyete sahip olabilir12 Tahrir Devrimi’ni yorumlarken Fred 
Dallmayr Batı modernitesine İslam dünyasının üç devrimle cevap 
verdiğini vurgular: Kemalist seküler devrim, İran İslam devrimi ve 
Mısır demokratik devrimi. Tahrir Devrimi’nin din ve siyaset ilişki-
sinde Kemalizmin laiklik ile İran devriminin ise teokrasi ile ürettiği 
sıkıntıları çözecek alternatif demokratik model olduğu görüşündedir. 
Kemalist modelde din kamusal alandan tasfiye edilirken İran mo-
delinde din kamusal alanı fethetmiştir. Yeni Mısır modelinin ise ne 
İslam’ı kamusal alandan kovarak ne de kamusal alanı fethetmesine 
müsaade ederek İslam ile demokrasi arasında uygun bir uzlaşma üre-
teceği kanaatindedir.13 Bu anlamda muhtemel Mısır “modeli” de bah-
sedilen üç modelden olumlu ve olumsuz anlamda öğrenilenler ve on-
larla geliştirilen ilişkiler üzerinden şekillenecek gibi gözükmektedir.14 

İsrail’in bölgede yıkılan statükoya vereceği tepki, ABD’nin (de-
mokrasi promosyonu ve özgürlük gündemi politikaları bağlamında) 
demokrasi ihracı, bölgedeki otoriter müttefiklerinin korunması ve 
İsrail’in güvenliği denkleminde üreteceği politikalar da kuşkusuz 
yeni bölgesel düzenin mimarisinde kritik öneme sahip olacaktır. 
Öncelikle Arap Baharı’nın bölgenin tarihsel kırılma dönemleri açı-
sından nerde durduğuna yeni düzen arayışı ve model bağlamında 
odaklanmak yerinde olacaktır.

Ortadoğu’da Düzen Arayışında Model Olgusu ve Bölgesel 
Güçler

Birinci Dünya Savaşı sonrasında şekillenen modern Ortadoğu, 
günümüze gelene kadar bazı tarihi kırılma anları yaşamıştır. Bu kı-
rılmaların ilki İkinci Dünya Savaşı’nı takiben bölge ülkelerinin ba-
ğımsızlıklarını kazanması ve ardından İsrail’in kurulmasıdır. İsrail’e, 
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bölgedeki Batı etkisine ve çekilen sömürgeci güçlerin ardından gelen 
monarşilere karşı tüm bölgeyi etkisi altına alan Arap sosyalizmi ve 
Baasçı yapıların birçok ülkede aynı anda iktidara gelmesi bir baş-
ka kırılma anıdır. Baasçı rejimlerin meşruiyetinin sorgulanmasının 
başlaması ise Mısır’ın Soğuk Savaş şartlarında SSCB çizgisinden 
ABD çizgisine evrildiğini gösteren 1978 Camp David Antlaşması ve 
buna mukabil İran’ı ABD çizgisinden çıkarıp, SSCB’ye yakınlaştıran 
1979’daki İran Devrimi’dir. Bir diğer önemli kırılma anı ise Soğuk 
Savaş’ın bitimidir. İki kutuplu dünya dengesini bozan bu gelişme 
sonrasında cereyan eden Irak Savaşı (1991) bölgede Amerikan kar-
şıtlığının yükselmesi sonucunu beraberinde getirmiş, Amerikan 
güçlerinin İslam topraklarındaki varlığından duyulan rahatsızlık 11 
Eylül 2001 saldırılarının psikolojik temelini oluşturmuştur. ABD’nin 
Afganistan ve Irak işgalleri Ortadoğu’da Soğuk Savaş sonrası oluştu-
rulan güç dengelerini bozmuştur. Ortadoğu’da ‘haritaların değişece-
ği’ endişesi ile başa baş giden ABD’nin askeri tedbirleri diplomasinin 
önüne geçiren sert tavrı, ABD’nin bölgedeki ağırlığının azalmasına 
yol açarak bir iktidar boşluğu yaratmış, bu da İran ve Türkiye’nin 
bölgedeki nüfuzunu ve hareket alanını genişletmiştir. Buna ek olarak 
Irak’ın iç savaşa savrulmasıyla Arap Dünyası’nı temsil eden başat bir 
güç de kalmamıştır. ABD ve İsrail’e endeksli dış politikası sebebiyle 
Arap kamuoyunda itibarı kalmayan Mübarek rejimi ise uyguladığı 
başarısız ekonomik liberalleşme politikasının ürettiği adaletsizlik-
lerin yükü altında ezilmiştir.15 Arap isyanlarının sloganlarının “Ek-
mek, Onur ve Hürriyet” olması tesadüfi değildir. “Halk İstiyor” ve 
“Düzen Yıkılsın” talepleri böylece bölgenin kaderini geriye dönüle-
meyecek şekilde değiştirmiştir.16

Aynı demografik ve ekonomik meydan okumalara muhatap ol-
masına rağmen, bölgedeki monarşiler, Tunus, Mısır ve Libya’nın ak-
sine, bu ilk dalgadan kurtulabilmiştir.17 Monarşiler bunun da ötesine 
geçerek yeni bir direnç geliştirmiş, isyanları hızlıca analiz ederek, 
“otoriter öğrenme” yoluyla farklı ve çoklu tavırlar geliştirebilmiştir. 
Bu yöntemlerden bir tanesi yürütme gücünü ellerinde tutarken Par-
lamentolara yetki aktararak isyan ve tepkileri bu kuruma yöneltmek-
tir. Ayrıca, monarşilerdeki lider değişimi reform yönünde bir bek-
lentiyi de beslemektedir. 1999’da Fas’ta 4. Muhammed’in kral olması 
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büyük umutlar doğurmuş ve kısmen reform yapılabilmiştir.18 Yine 
Kuveyt’te 1990 sonrası kısmen de olsa siyasi reformlar yapılabilmiş, 
Müslüman Kardeşler gibi yapılar siyasette kendisine yer bulabilmiş-
tir.19 Benzer şekilde Ürdün’ün de Arap Baharı’nın ruhuna uygun si-
yasi reformlara girişmesi ve Müslüman Kardeşler ve liberal muhale-
fete daha fazla alan açması önemlidir.20 Ancak Bahreyn örneğinde 
de görüldüğü üzere, Körfez monarşilerinin orta vadede bu dalgadan 
etkilenmesi kaçınılmazdır.

Arap Baharı’nın getirdiği değişim süreci Ortadoğu’daki bölgesel 
güçlerin hepsini bu süreci yönetme ve kendine has bir yeni Orta-
doğu düzeni kurulması için mücadele etme zorunluluğu ile karşı 
karşıya bırakmıştır. Söylem bazında Türkiye’nin düzen kurucu olma 
iddiası daha fazla biliniyorsa da İran ve Suudi Arabistan’ın bölgede 
yeni düzen arayışı Türkiye’nin son on yıldaki aktif dış politikasından 
daha eskilere dayanmaktadır.21 Bu yeni düzen arayışları bir yandan 
ilgili ülkelerin örtük ya da açık bölgesel liderlik iddiasını içeren diğer 
yandan milli menfaatlerini ve dış politika önceliklerini gözeten bir 
mahiyet taşımaktadır. Bu anlamda Arap devrimleri ile başlayan de-
ğişim sürecinin yönetilmesinde hangi bölgesel ülkelerin daha etkili 
olacağı konusunda bir rekabet yaşanmaktadır. Bu rekabeti belirleyen 
parametreler sadece farklı milli menfaatlerin stratejik hesapları ve 
buna bağlı ittifaklar değildir. Bölgenin ve dolayısıyla İslam dünya-
sının geleceğine yönelik rakip ideolojik ve medeniyet vizyonlarının 
mücadelesi söz konusudur. Model olma konusu tam da bu noktada 
önem kazanmaktadır. Bir başka deyişle, Arap Baharı ile birlikte gün-
deme gelen “model tartışması,” sadece Türkiye ya da bir başka ülke 
ile ilgili değildir; tam tersine yeni bölgesel düzenin nasıl olması, ne 
tür ülkeler tarafından yönetilmesi gerektiği konusunda çeşitli ülke-
lerin bölgesel talep ve vizyonlarını yansıtılmasıyla ilişkili bir iktidar 
söylemidir. 

Model Tartışmasının Anlamı ve Farklı İslam Yorumlarının 
Rekabeti 

Model konusu bu nedenle, model olmanın neyi içerdiği ya da mo-
delliğin sınırları ile ilgili felsefi bir tartışmanın değil, bölgesel düzen 



25

ORTADOĞU’DA MODELLERİN REKABETİ: ARAP BAHARI’NDAN SONRA YENİ GÜÇ DENGELERİ

tartışmasının niteliği ile ilişkilidir. Model tartışması bir iktidar söy-
lemi değil de, gerçekten başarılı bir siyasi pratiğin bir başka tarihsel 
ve toplumsal bağlamda yeniden üretilebilirliği ile ilişkili olsaydı, bu 
durumda tartışmanın tikellik-genellik, yerellik-evrensellik, yeniden-
üretilebilirliğin imkan ve sınırları, orijinal-kopya gibi kavram setle-
ri ve bu kavram setlerinden çıkarılan kriterler etrafında yapılması 
gerekirdi. Oysa Arap Baharı sonrası ortaya atılan ‘model tartışması’ 
hem Türkiye’de hem de dünya kamuoyunda hep başarı-başarısızlık, 
Türkiye’nin Ortadoğu’ya yakınlığı-uzaklığı, Türk dış politikasının 
performansı, Türk demokrasisinin sınırları çerçevesinde yapıldı. Bu 
nedenle bu makalede de, model tartışmasının felsefi boyutuna değil, 
bölgesel düzenle ilişkisine odaklanılmıştır. Model tartışmasının si-
yasi imkanlarını ise Türkiye’yi son dönemde ilgi odağı haline getiren 
etkinin niteliğine ve bu etkinin başka ülkelerde tekrar edilme imka-
nına kısıtladık: Buna göre Türkiye’nin modelliği tartışması asker-sivil 
ilişkilerinin düzenlenmesi ya da eski elitlerin yeni yükselen siyasi elit-
lerle ilişkisi, demokratikleşme ya da bürokratik vesayet rejimlerinin 
niteliği ve demokratik kurumsallaşma pratikleri, siyasi katılım ya da 
İslamcıların siyasi hayata yasal olarak katılabilmesi, ekonomik geliş-
me ya da eski elitlerin ekonomik imtiyazlarının sona erdirilmesi gibi 
bölge ülkelerinin yaşadığı sorunlarda Türkiye tecrübesinin tavsiye 
edilebilecek olup olmaması ile sınırlıdır. 

Model olma sorununa bölgesel düzen arayışları çerçevesinde ba-
kınca, ulus-ötesi bir çekiciliğe sahip olma anlamında “model” iddiası 
hem stratejik milli menfaatleri ve güvenlik kaygılarını, hem ideolojik 
vizyonları, hem de teo-politik projeleri bir araya getiren bir hüviyet 
kazanmaktadır. Bölgedeki ülkelerin dış politika yapıcılarının karar 
verirken beslendikleri milli siyasal kültürlerde model olma iddiası-
nı destekleyen kültürel ve dini argümanlar ve gelenekler mevcuttur. 
Ancak farklı modellerin bölgesel hegemonya rekabetinde devletten-
devlete ilişkiler yeterli olmamakta, sivil toplum aktörlerine ulaşan 
ulusötesi yapılanmalar, dini söylem ve pratikler gerekmektedir. Bu 
yönüyle model iddiasındaki ülkelerin kendi sivil toplumlarını ulusö-
tesi düzeyde aktiviteye teşvik eden bir seferberlik iradesine ve imka-
nına sahip olduğu ifade edilmelidir. 

Bütün bunlarla birlikte Suudi Arabistan, İran ve Türkiye’nin böl-
gedeki model olma iddiaları kendi sistemlerinin diğer ülkeler tara-
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fından tümüyle taklit edilmesi gereken tecrübeler olarak sunulması 
anlamında ele alınmamalıdır. Zira bu ülkelerden, İran’ın 1979 dev-
riminden sonra bir süre devrim ihracı iddiası haricinde, hiçbirisi 
kendi tecrübesinin bölgede ya da İslam dünyasında taklit edilecek 
evrensel bir model konumunda olduğu iddiasında değildir. Bu ülke-
lerin örtük bölgesel liderlik iddialarının gerçekleşmesi için sahiplen-
dikleri modellerin diğer bölge ülkeleri tarafından takip edilebilecek 
değerler sunması ve böylece bölgede içselleştirilecek yaygın bir rıza 
yaratması beklenecektir.22 

Modellik tartışmasına bölgesel düzen açısından bakıldığında öne 
çıkan konu farklı İslam yorumlarının sahiplenilmesi ve devletlerin 
bölgesel rekabetinde seferber edilmeleri olmaktadır. Bölgesel liderlik 
iddiasında bulunan ülkeler kendi modellik iddialarını teo-politik bir 
söylemle sarmalamaktadırlar. Bölgedeki devletlerin belirli bir İslam 
anlayışını milli menfaat ve güç tanımlarında ve yumuşak güçleri-
ni tahkim etmede kullanmaları, ulus devlet olmalarına rağmen, ya 
açıktan ya da dolaylı olarak ümmetin maslahatını gözettikleri iddia-
sı23 ile yani meşruiyet kaygısı ile ilişkilidir. Bir başka deyişle, bölgede 
model olma iddialarının meşruiyetinin temellerinden biri dini anla-
yışların, siyasi pozisyonları tahkim etmek için kullanılmasıdır. Suudi 
Arabistan ve İran hem ulemayı bunun için seferber etmekte, hem de 
bu teo-politik (siyaseti dinselleştiren) iddialarını açıkça devlet söy-
lemlerinin önemli bir parçası haline getirmektedir. Mısır ise teo-po-
litik iddialarını Mübarek döneminde bile Ezher uleması üzerinden 
devam ettirmiştir. Mübarek-sonrası Mısır’ında ise özellikle Tahrir 
Devrimi sonrasında Müslüman Kardeşler ve Selefilerin siyasete aktif 
girişiyle ulus-ötesi bir teo-politik iddia bölgesel düzen mücadelesinin 
önemli bir parçası olacaktır.24 Türkiye ise kendi siyasi tecrübesi, gele-
neği ve iç dengeleri nedeniyle teo-politik bir iddia ile siyasi rekabete 
dahil olamamakta, son on yıllık aktif dış politikasında bu açığı ‘ortak 
tarih’ ve ‘medeniyet derinliği’ söylemi ile telafi etmeye çalışmaktadır. 
Bu kısıtlarla, AK Parti yönetimindeki dış politika laik bir devlet ya-
pısı içinde bölgedeki halkların İslami maslahatlarını korumaya engel 
görünmemekte ve Diyanet İşleri Başkanlığının ulus ötesi pozisyonu-
nun ve aktivitelerinin güçlendirilmesi de bunu desteklemektedir.25 
Yine de Arap devrimlerinin ışığındaki yeni dönemde Suudi Arabis-
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tan ve İran gibi devlet söylemlerinin ana meşrulaştırıcı unsuru İslam 
ve şeriatı uygulama iddiası olan aktörler ve yeni dönüşen ülkelerde 
ortaya çıkabilecek alternatif din-siyaset ilişkisi modelleri bu alanda 
rekabet etmek isteyen Türkiye için bir politika değerlendirilmesi ya-
pılmasını getirebilecektir. Zaman içerisinde askeri vesayet rejimini 
dönüştürmesi durumunda Mısır’ın denkleme katılmasıyla Şiilik ve 
Vahhabilik siyasetine karşı “yeni bir Sünniliğin” şekilleneceği (buna 
ilerleyen bölümlerde değinilecektir) öngörülebilir. Bununla birlikte, 
Ortadoğu’daki bölgesel güçler tarafından devlet söylemine münde-
miç hale getirilmiş olsalar bile, ne Şiilik, ne Sünnilik ne de Vahhabi-
lik bütüncül (monolit) bir dini hareket olarak görülmemelidir. Her 
biri kendi içlerinde dinamik ve farklı hatta rakip yorumları barın-
dıran İslam anlayışlarıdır. Teo-politik söylemlere malzeme yapılan 
bu üç İslam anlayışının rekabetinde dikkat çeken diğer bir husus bu 
yeni mücadelenin İslam ümmeti ile Batılı sömürgeciler ya da İsrail 
arasında değil farklı İslam anlayışlarına sahip Müslüman devletler 
arasında cereyan etmesidir. Yüzyıllardır kendisini Sünniliğe muhale-
fetle oluşturan Şiiliğin ve diğer Müslümanları gerçek İslam’dan sap-
makla suçlayan Vahhabiliğin bu yeni mücadelede daha dirençli ve 
hazırlıklı olması muhtemeldir. Ancak buradaki kritik nokta Şiiliğin 
temsili noktasında İran devlet ve mezhep olarak rakipsiz iken, Sün-
niliğin farklı versiyonları arasından sadece biri ve bu farklı yorum-
lardan çoğu zaman marjinal bir unsuru olan Vahhabiliğin sıklıkla 
Sünniliğin temsilcisi olarak ele alınmasıdır. Mısır’ın normalleşmesi 
ve Türkiye’nin din-siyaset tecrübesini dönüştürmesi ile oluşabilecek 
‘yeni Sünni’ argüman ve pozisyonlar, dini alanda en çok da bu temsil 
krizini çözme noktasında etkili olacaktır.

Bölgesel Modellerin Sınırları ve Yeni Milliyetçilik

Türkiye de dahil söz konusu bölgesel güçlerden hiçbirisinin ya-
kın gelecekte bölgede içselleştirilebilecek bir rızayı yaratabilecek de-
ğerleri pekiştirdiği ve yaygın bir takipçi oluşturabildiğini söyleme-
yemeyiz. Türkiye modelinin demokratik değerleri önceleyen moral 
üstünlüğü yaşanan değişimde etkili görünse de bu etkinin başarı 
kazanması durumunda Mısır’ın “demokratik devrim” ve “medeni 
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devlet” iddiasıyla dengelenmesi muhtemeldir. İran’ın Şii İslam’ı ya 
da Arabistan’ın Vahhabilik üzerinden projekte ettiği teo-politik po-
zisyonların, dışlayıcı olmalarından dolayı, tüm bölgeye hitap edebi-
lecek bir rızayı üretmesi şimdilik olası görünmemektedir. Bu rızayı 
oluşturmada bütün ülkelerin ortak sorunu iç siyasetlerinde yaşadık-
ları katılım ve konsolidasyon eksikliğidir. Dahası “model olma” fik-
ri tecrübe paylaşımı değil de birebir uygulama anlamında “mutlak 
model” olarak ele alındığında asıl sorunlar ortaya çıkmaktadır. En 
iyi durumdaki Türkiye’nin bile Kürt ve Alevi sorunlarını çözememiş 
olması, iç siyasette yaşadığı kutuplaşma ve başörtüsü sorununu tü-
müyle çözememiş olması dikkat çekmektedir. Bu durumda, “model 
olma” mutlak taşınabilir ve uygulanabilirlik ya da kusursuzluk ola-
rak alındığında, hem bu modelin ve hem de buna bağlı liderlik id-
diasının sınırlarını göstermektedir. Ortadoğu’da sadece güç dağılımı 
anlamında değil aynı zamanda yumuşak güç ve model anlamında da 
“bölgesel çokkutupluluk” ve buna dayalı “değişen ittifaklar” devam 
edecek görünmektedir.26

Bahsedilen zayıflıklarına rağmen söz konusu ülkelerin model 
olma iddialarının, daha mütevazı bir tecrübe paylaşımı olarak ele 
alındığında kendi milli tecrübelerinin ve medeniyet birikimlerinin 
onlara bölgede ve İslam dünyasında liderlik yapma rolünü verdiğini 
örtük ya da açık olarak içerdiğini de söylemek doğru olacaktır. Bu id-
dianın diğer bir boyutu da Suudi Arabistan, İran, Türkiye ve Mısır’ın 
her birinin içinde bulundukları bölgeden etkilenmekle birlikte farklı 
argümanlarla olsa da kendine özgü, istisnai ülkeler olduklarını öne 
sürmeleridir. “Merkez ülke” ve “kadim medeniyetler beşiği” kavram-
laştırması ile Türkiye örneğinde görülen bu söylemi diğer bölgesel 
güçler için tespit etmek hiç de zor olmayacaktır.27 Bu “özgünlük” ve 
“merkez olma” iddialarında fark edilmesi gereken aslında her birinin 
milliyetçilikle harmanlanmış bir İslam anlayışını temsil ettiğidir. Na-
sırcılık ve Baasçılık formlarındaki seküler Arap milliyetçiliği, 1967 
yenilgisiyle (6 gün savaşı) meşruiyetini yitirirken yerini yükselen İs-
lamcılığa bırakmıştı. Arap Baharı sonrasında ise İslam ile Araplığı 
ya da milliyeti harmanlayan pragmatik yeni bir milliyetçiliğ yüksel-
mekte olduğu öne sürülebilir.28 Bu yeni milliyetçilik formları ile yeni 
bir düzen kurulması gerektiği iddiasını seslendiren bölgesel liderlik 
iddiaları iç içe geçmektedir.
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Bölgesel düzen tartışmalarında, Ortadoğu’daki aktörlerin dışarı-
dan müdahale olmaksızın sorunlarına bölgesel çözüm bulması ge-
rektiği fikri son dönemde İran ve Türkiye tarafından seslendirilmek-
tedir. İran’ın bölgesel çözüm vizyonunda ABD ve diğer Batılı aktör-
lerin etkisinin azalması öngörülürken Türkiye kendisini, hem İran’ın 
Şii nüfuslar üzerinden yürüttüğü kısmen yumuşak kısmen de sert 
güç politikalarını dengelemek hem de Suudi Arabistan başta olmak 
üzere Körfez ülkelerinin artan İran etkisinden duyduğu rahatsızlığı 
ve ABD’yi bölgeye daha aktif şekilde davet eden yönelimlerini den-
gelemek zorunda hissetmektedir. İran’ın Filistin sorunu üzerinden 
Arap halkları üzerindeki ideolojik yönlendirme gücü Türkiye’nin 
2009’dan itibaren uyguladığı İsrail politikası sebebiyle dengelenmiş 
durumdadır. Demokratik geçişini tamamlayacak yeni Mısır’ın muh-
temel İsrail politikasının halkın taleplerine cevap verme mecburiyeti 
ile eleştirel bir konuma evrilmesi ihtimali bulunmaktadır. 

Arap devrimleri İsrail’in Ortadoğu’daki siyaset ortamını uzun 
vadede radikal bir şekilde değiştirmektedir. Otoriter yönetimlerin 
kontrolündeki Arap devletlerinin bireysel zayıflıkları ve Mısır’ın 
yılda yaklaşık 2 milyar dolarlık ABD yardımı sayesinde İsrail dostu 
bir konuma çekilmiş olmasının da desteğiyle İsrail, on yıllarca Arap 
kamuoyunun baskısını hissetmeden karar alabilme fırsatını yakala-
dı.29 Bunun yanı sıra, İsrail uzun yıllardır savaşsa da tüm reflekslerini 
bildiği siyasi aktörlerin ortadan kaybolması ile “konuşulmayan ku-
rallara” dayanan dengenin bozulacağından ve belirsizliklerin artaca-
ğından endişe ediyor.30 İsrail’in bunun yanı sıra ‘yükselen İslamcılık’ 
ve ‘azalan ABD etkisi’ nedeniyle de Arap Baharından kaygılandığı 
söylenebilir. 31 Ancak belki de hepsinden önemlisi Obama dönemin-
de gerilmiş olan ABD-İsrail ilişkilerinin, ABD Yönetimi’nin Arap 
Baharında ilk bocalamalardan sonra tavrını büyük oranda demok-
ratikleşmeyi destekleme yönünde koyması, buna mukabil İsrail’in 
otokratları tercih etmesi iki ülke arasında giderek artan bir stratejik 
farklılık yaratma riski taşımaktadır.32 Ortadoğu’daki yeni düzenin 
şekillenmesi model bağlamında ele alındığında, bu modeller üzerin-
den bölgedeki çıkarlarını garantiye almak, modelleri yeni düzenin 
oluşumuna müdahil olmanın bir aracı olarak gören ABD’nin de-
mokrasi promosyonu politikasına değinmek yerinde olacaktır.
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ABD’nin Rolü ve Demokrasi Promosyonu Politikası 

Demokrasi promosyonu politikasının kökenleri konusunda çeşit-
li tartışmalar olsa da, ABD’nin kendisini dünyaya demokrasi götüre-
cek misyoner bir devlet olarak görmesinin kökenleri Thomas Paine’e 
kadar geri götürülebilir. 33 ABD geleneğinde, radikaller, liberaller ve 
realistler arasında demokrasi promosyonunun tarihi, niteliği ve sı-
nırları üzerine bir tartışma olsa da, bu politikanın ABD dış politika-
sının en önemli stratejik hedeflerinden olduğu konusunda bir uzlaş-
ma olduğu görülmektedir.34 Hatta ABD’li dış politika uzmanları ve 
siyasetçileri Avrupa’yı demokrasi promosyonu konusunda ikiyüzlü 
ya da en azından yeterince agresif olmamakla suçlayabilmektedir.35 
Bu geleneğin neyi içerdiği bir yana özellikle 11 Eylül sonrası Bush 
Yönetimi altında demokrasi promosyonu özel bir şekil almıştır. De-
mokrasi promosyonu geleneğindeki bu tarzı Bush yönetimi “Özgür-
lük Gündemi” olarak adlandırmış ve ABD’nin büyük stratejisini ye-
niden şekillendirmiştir. Demokrasiyi getirmek için askeri müdaha-
lenin gerektiğinde agresif olarak kullanılabileceği tezine dayanan bu 
‘zorlayıcı’ yaklaşım, Bush yönetiminin Afganistan ve özellikle de Irak 
işgalinin en önemli meşrulaştırma nedenidir.36 Bu yaklaşımın neden 
ve nasıl geliştiği konusunda tartışmalar olsa da, Bush yönetiminin 
iktidara gelmesinden 11 Eylül saldırılarına kadar olan dönemde bu 
tarz bir zorlayıcı demokrasi promosyonu görülmez.37 Bush’un zorla-
yıcı politikaya geçmesi bir yandan 11 Eylül saldırıları ile bir yandan 
da ABD’nin maddi kabiliyetlerinin gelişmesi ve içeride yeni-muha-
fazakar bir milliyetçi politikanın hakim olmasıyla ilişkilidir.38

Buna göre, eğer Ortadoğu’da diktatörlükler yıkılır da yerine de-
mokrasiler kurulursa, bölgedeki ABD karşıtlığı sona erer, El Kaide 
gibi örgütlerle de köklü bir mücadele mümkün olabilirdi. Bu şekilde 
ortaya çıkan Bush doktrini çerçevesinde ABD Ortadoğu’daki demok-
rasi projelerine eşi görülmemiş miktarlarda kaynak ayırarak, otoriter 
rejimleri devirmek için yola koyuldu. 39 İki temel eksene dayanan 
bu yaklaşıma göre, liberal/seküler ya da Bush yönetiminin deyimiyle 
demokrasi-yanlısı unsurlar desteklenecekti. Böylece kurulacak yeni 
yönetimle İslamcılar marjinal konuma düşürülüp tasfiye edilecek ve 
ABD’ye tehdit oluşturan İslamcı hareketler de sona erecekti. 
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ABD’nin Soğuk Savaş sonrası Doğu ve Orta Avrupa’da savundu-
ğu demokrasi promosyonu politikasının, Ortadoğu’da tercih edil-
memesinin ardında, otoriter yönetimlerin yıkılması durumunda en 
organize muhalefet grubu olan İslamcıların, Cezayir örneğinde ol-
duğu gibi, bundan istifade ederek iktidara gelmesi kaygısı yatıyordu. 
Ancak 11 Eylül’ün yarattığı şok ile, bütün bu kaygılara rağmen Bush 
yönetimi 2001 sonrasında bölgede özgürlük gündemi söylemini ve 
politikasını, Irak’ın İşgalini meşrulaştırma da dahil olmak üzere yü-
rürlüğe soktu.40 Bu ‘ittirme modeli’ ile41 2005 yılında Ortadoğu’da 
çok geniş bir alana yayılan demokrasi taraftarı aktivizm yaşandı: 
31 Ocak 2005’te Irak’ta seçimler, Bahreyn’de 50 bin kişinin anaya-
sal reform yürüyüşü, Mısır, Suudi Arabistan, Lübnan ve Filistin’de 
İslamcı aday/partilerin seçim zaferleri. Bu gelişmeler Arap ülkeleri-
ne demokrasi getirmenin ABD ve müttefiklerine üreteceği maliyeti 
gösterdi ve nihayetinde güvenlik politikaları baskın çıkınca bu poli-
tikadan vazgeçildi.42 Bu seçimleri müteakiben 2006 yılından itibaren 
Bush Yönetimi bu politikasında vazgeçerek, Ortadoğu’da geleneksel 
güvenlik ve istikrar politikalarına geri döndü.43 Bunun üzerine Mısır 
ve Ürdün’de otoriter bir geri dönüş yaşandı.

Barack Obama’nın iktidara gelmesi, kabinesinde liberal enter-
nasyonalist denilen ve demokrasi promosyonu konusunda agresif 
tavırlarıyla bilinen Samantha Power, Michael McFaul ve Susan Rice 
gibi isimlerin yer alması, 2006 öncesi politikalara dönüleceği tartış-
malarına yol açtı. Ancak Obama Yönetimi demokrasi promosyonu 
politikasını, realist bir çerçevede sürdürmeyi tercih ederek, bölgeye 
yaklaşımında istikrar ve güvenliği önceledi. Obama’nın çizgisi bu 
açıdan Bush döneminden çok Clinton dönemine benzer bir şekilde 
daha gerçekçi, ve askeri tedbiri arka planda bırakan “Demokrasi Pro-
mosyonu” siyaseti şeklini aldı. Bu siyaset çerçevesinde Ortadoğu’da 
liberal/demokratik güçlere finansal ve yapısal desteğin artmasını ter-
cih eden ABD, Obama’nın 4 Temmuz 2009’da Kahire’de yaptığı ‘Yeni 
Başlangıç’ konuşmasında demokrasinin bir ülkeye zorla getirileme-
yeceğini söylemesiyle somut bir demokrasi tanımı yaparak pozisyo-
nunu netleştirdi.44

Ancak Obama’nın Kahire konuşmasında yarattığı hava, bölge ül-
kelerinden gelen dirençle karşılaşınca, demokrasi ve İslam dünyası 
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ile barışma politikası yerini realist politikalara terk etti. Mübarek’in 
2010 seçimlerinde yaptığı yolsuzluklar sistem içinde tedrici reform 
fikrinin ölümünü de beraberinde getirdi.45 Tüm bu tereddüt ve de-
ğişimler, Yasemin devrimi ile Tunus’ta başlayan değişimi ABD’nin 
erken dönemde yakalayamaması sonucunu doğurmuştur. İlk boca-
lamanın ardından daha az riskli olan Tunus’taki geçişi destekleyen 
ABD, Mısır söz konusu olduğunda ise başta İsrail’le ilişkiler ve Sü-
veyş Kanalı nedeniyle askeri yönetimin iktidara el koymasını tercih 
etmiştir.46 Bu bocalamanın ardından bölgedeki dalgayı gören ABD, 
demokrasi promosyonunu dış politikasının ilkesi olarak koymadan, 
ancak kamuoyunu yabancılaştırmaya imkan vermeyecek dozda za-
man zaman gündeme getirerek seçmeci bir tavırla siyaset yürütmeye 
çalışmaktadır. Bir başka deyişle, çıkarları ile demokrasi promosyonu 
ilkesini, çıkarlarını öne alarak sentezlemeye çalışmaktadır. ABD’nin 
bu tavrının bir çok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenlerin en başın-
da ise İslamcıların güçlenmesinin tüm bölgesel düzeni değiştireceği 
korkusu ve bu korku ile siyaset yapan ABD üzerindeki en etkili iki 
aktör; İsrail ve Suudi Arabistan yer almaktadır.47

Tüm bu dengelerle bakıldığında, asıl ağırlığını Pasifik’e vermek 
üzere Ortadoğu’dan tedricen çekilme şeklinde bir strateji değişikliği-
ne hazırlanan ABD, Arap Baharı sonrası bölgede ortaya çıkan istik-
rarsızlıkları, çekilmeden evvel kendi çıkarlarını garanti altına alacak 
şekilde yönetmeye çalışmaktadır.48 ABD açısından model tartışması, 
Ortadoğu’daki Post-Amerikan yapıyı yönetme çabasının parçasıdır. 
Halen Ortadoğu’da, bizim de makalenin geri kalanında tartışacağı-
mız İran, Suudi Arabistan ve Türkiye modelleri bu açıdan ABD’nin 
önünde duran alternatiflerken, Mısır ise Post-Amerikan Ortadoğu’da 
ABD’nin görmek istediği model olarak ortaya çıkmaktadır. Bu üç 
model arasında ABD’nin üç farklı pozisyon aldığını söylemek müm-
kün: ABD İran modeline, ABD ve Batı egemenliğine karşı olması ve 
revizyonist bir çizgi izlemesi nedeniyle tamamen karşıdır ve bu tür 
bir modelin egemen olmaması için kaynaklarını seferber etmektedir. 
ABD’nin Mısır’da askeri elitleri Müslüman Kardeşler’in siyasallaş-
ması için baskı yapmaya iten de asıl olarak bu kaygıdır. ABD Suudi 
Arabistan modeline halen Körfez monarşilerinde destek verirken, bu 
modelin özellikle petrolü olmayan ülkelerde yaygınlaşmasını iste-
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mez. Zira Suudi Arabistan modelinin ABD’ye sağladığı rahatlık pet-
rol piyasalarını yönetirken tek bir aktörle muhatap olma lüksüdür. 
Ancak gerek demokrasi promosyonu gerekse de ABD iç siyasetinde 
otoriter modellere olan mesafe sebebiyle, ABD’nin bu modeli koru-
yacağını, ancak benzer bir modeli petrol gibi son derece hayati bir 
çıkar sözkonusu olmadıkça istemeyeceğini göstermektedir. 

Türkiye modeli ise ABD’yi en çok zorlayan modeldir. ABD bir 
yandan bölgede demokrasiye geçiş döneminde Türkiye modelini 
isterken, diğer yandan bu modelin risklerini özellikle 2008 Rusya-
Gürcistan Savaşı, 2009 Davos, 2010 Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’ndeki İran oylaması gibi örneklerde görmüştür. Bu yüzden 
Türkiye modelini çoklu bir şekilde kullanmak istemektedir. Geçiş 
dönemindeki ülkelerde iktidar oyununda ciddiye alınan üç ayrı kesi-
me göre üç farklı Türkiye modeli sunan ABD, bu kesimleri aynı anda 
memnun etmeye çalışmaktadır: İlk kesim olarak askeri elitleri Tür-
kiye modeli başlığı altında Türkiye’de yıllarca hüküm sürmüş, dar-
belerle kurulmuş “bürokratik vesayet sistemi” (sivil-asker ilişkileri, 
yeni anayasa, seçim yasası vs.) ile sakinleştirmeye çalışan ABD böy-
lece askeri elitlere iktidar vaad ederken, kendi stratejik çıkarlarını da 
garanti altına alacağını ummaktadır. 

İkinci kesim olarak İslamcılara son 10 yılda Türkiye’de yaşanan 
gelişmeleri ve AK Parti örneğini gösteren ABD, böylece onların si-
yasal hayata katılmasını teşvik ederek, sistem dışına çıkmamalarını 
sağlamaya çalışmaktadır. Bu İslamcıların İran modelini takip etme-
yerek en azından bağımsız kalabilecekleri bir tecrübeyi benimse-
melerini tavsiye etmektedir. Ancak İslamcıların bağımsızlık taleple-
rinden ürktüğü için de vesayet tedbirleri ile İslamcıları yönetmeye 
çalışmaktadır. İslamcılar iktidar olma fırsatını buldukları için bu 
yöntemden memnun olurken, ABD ise El-Kaide gibi radikalleşme-
nin önüne geçerek kendi stratejisini uygulamaktadır. Üçüncü kesim 
olarak liberaller, otoriter olmayan seküler kesimler ve yaşam tarzı 
tercihini önceleyenler için ABD’nin öne çıkardığı Türkiye modeli ise, 
Türkiye’nin canlı kültürel ve siyasi hayatını, AB gündemini, demok-
ratik kültürünü, Türk dizilerini ve son yıllarda yaşanan demokratik 
dönüşümünü içermektedir. Ortadoğu’da kendisine ideolojik olarak 
en yakın bulduğu, sürekli güçlendirmeye çalıştığı, orta vadede kendi 
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tabanı olarak gördüğü bu kesime ABD, Türkiye modelini “Müslü-
man kalarak çağdaşlaşma” örneği olarak sunmaktadır. Bu kesimler 
Türkiye modelinde İslamcılardan ve bürokratik elitlerden duyduk-
ları kaygıların giderildiği örneği görürken, ABD ise bürokratik ve-
sayetten ve İslamcıların siyasete katılımından rahatsızlık duyan bu 
kesimleri kendisine yabancılaştırmadan yönetmeyi başarmaktadır. 
İşte çok tartışılan Türkiye modelinin her kesimler için farklı anla-
ma gelmesinin ve başta ABD olmak üzere tüm kesimler tarafından 
muğlak bırakılmasının nedeni tam da bu zemindir. Zira Türkiye mo-
deli farklı gruplara göre farklı içerikle doldurularak aynı anda çok 
katmanlı olarak kullanılmakta, muğlaklık da tam bu siyasetten kay-
naklanmaktadır. Arap Baharını yönetme konusunda ABD ile Türki-
ye arasında zamanla ortaya çıkan fikir ayrılıkları, ABD’nin Türkiye 
modelinden beklentileri ile Türkiye’nin Türkiye modelinden beklen-
tileri arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Bunun en somut örneği 
iki ülkenin Arap Baharı yaşayan ülkelerdeki vesayete bakışında or-
taya çıkar: ABD İslamcıları terbiye etmek için vesayet rejimini öne 
çıkarırken, Türkiye demokratikleşmeyi tercih etmektedir. Ya da bu 
ülkelerdeki liberal kesimlerin Türkiye’ye çok yakınlaşması ABD’yi 
rahatsız ettikçe Türkiye ile ilgili basın özgürlüğü ya da insan hakları 
haberlerinin abartılı bir şekilde gündeme taşındığını ve Türkiye’nin 
‘Arap Baharı’nda İslamcılara oynadığı’ iddialarının sıklıkla işlendiği 
görülmektedir. Benzer şekilde Türkiye de bu ülkelerde vesayet reji-
minin kurulma eğilimine girildiğini hissettiğinde tartışmalara mü-
dahil olarak Müslüman Kardeşler’e bu tür müdahaleleri boşa çıkara-
cak yardım ve tavsiyelerde bulunabilmektedir.

Ortadoğu’da yeni düzenin mimarisinin oluşmasında birbirinden 
oldukça farklı perspektiflere sahip olan model ülke konumundaki 
bölgesel güçlerden ilki ve en radikal olanı kuşkusuz İran’dır.

İran Modeli: Radikal Değişim ile Statüko Arasında Şiicilik 
Siyaseti

1979 İran Devrimi Ortadoğu’daki Batı/Amerikan karşıtı İslamcı 
hareketlere sadece ilham kaynağı olmakla kalmamış, önce devrim 
ihracı daha sonra İsrail karşıtı siyasetin bayraktarlığını üstlenerek bu 
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hareketlere maddi destek sağlamada öncü rol oynamıştır. İran, “İsla-
mi yarı demokrasi” olarak adlandırılan İslam devleti modelini ihraç 
etmede başarılı olamasa da Ortadoğu’da Şeriat’ın devleti yönetmede 
ana kaynak olarak görülmesi noktasında büyük bir etki sahibi oldu.49 
ABD’nin bölgeye müdahil olmasına, İran’ın en önemli düşmanların-
dan Taliban’ı deviren Afganistan’ın işgali gibi doğrudan kendi çıka-
rına olan gelişmeler dışında, temelden karşı olan İran, özellikle Şii 
grupları ve statüko karşıtı bazı Sünni İslamcı grupları destekleyerek 
bölge düzeninin radikal dönüşümünü hedeflemiştir. 2001 Afganis-
tan ve 2003 Irak işgalinin istenmeyen sonucu olarak İran’ın iki bü-
yük düşmanı Irak’taki Saddam Hüseyin Yönetimi ile Afganistan’daki 
Taliban Yönetimi’nin devrilmesi İran’ın bölgedeki nüfuzunu artırmış 
ve nükleer programdaki ısrarı ile de ABD’nin tepkisini çekmeye de-
vam etmiştir. Diğer bir deyişle, 2003 Irak işgali ABD’nin çifte sınır-
lama (dual containment) politikasının İran lehine bir siyasal boşluk 
yaratmasına sebep olmuştur.

Ürdün Kralı Abdullah tarafından, tüm Ortadoğu’da giderek ar-
tan Şii etkinliğinin, sadece bölgesel dengeleri değil, küresel denge-
leri de değiştireceği uyarısı için kullandığı “Şii Hilali” adlandırması 
İran’ın bölgede artan etkinliğinin metaforu olarak kullanılmaktadır. 
İran dış politikasının giderek daha etkili hale gelmesinin ötesinde, 
İran’ın geleneksel sınırlarının çok ötesinde etkiye sahip olması da bu 
kaygıyı ortaya çıkaran nedenlerden biri olarak görülmelidir. Buna 
göre 2003 sonrası, Irak’ta İran yanlısı Şii grupların iktidara gelmesi 
ve özellikle ABD’nin çekilmesinden sonra Irak Yönetimi’nin İran’a 
çok yaklaşması; Bahreyn’de Şii muhalefetin, Sünnilerin de desteğiy-
le Suudi Arabistan’ın desteklediği azınlık Sünni iktidara karşı isyan 
başlatması, Suudi Arabistan’ın Batısındaki stratejik petrol bölgele-
rindeki Şii nüfusun İran’ın bölgeye müdahalesinin de katkısıyla ye-
niden hareketlenmesi50, Yemen’deki geleneksel olarak Şii siyasetinin 
parçası olmayan Zeydilerin İran tarafından Şii siyasetine başarıyla 
eklemlenmesi51, Suriye’deki Nusayri nüfusun Esad Yönetimi’nin de 
teşvikiyle Şiileştirilmesi52, Afganistan’daki Moğol kökenli Şii Haza-
raların Şii siyasetine eklemlenmesi İran’ın artan bölgesel gücünün 
etki alanları olarak ortaya çıkmaktadır. Buna Lübnan’da Hizbullah, 
Filistin’de Hamas eklendiğinde resim daha da netleşmektedir. 
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Teo-Politik Bir Enstrüman Olarak Şiicilik Siyaseti

Daha geniş bir perspektiften bakıldığında 2003 Irak İşgali son-
rasındaki Şii canlanışının birbiriyle bağlantılı üç olguyu ifade ettiği 
görülmektedir: Irak’ta Şii çoğunluğun iktidara gelmesi, İran’ın bölge-
sel güç olarak yükselişi ve Şii toplulukların Lübnan, Suudi Arabistan, 
Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Pakistan’da güçlenme-
leri. Şii canlanışıyla birlikte Ortadoğu’daki farklı Şii toplulukları ül-
kelerinde iktidara gelme konusunda cesaretlenmekte ve aralarındaki 
dini ve kültürel etkileşim de giderek artmaktadır.53 Bu canlanışın te-
melde iki boyutu tespit edilebilir: İran’ın Şiiliğe dayalı bölgesel siya-
seti ve Irak’taki Şii siyasetinin kısmen entegre kısmen rakip konumu. 

Şiilik, sayısal azınlıktan dolayı tersi gibi görünse de, ulusötesi 
bir ağa sahip olma konusunda Sünnilikten daha avantajlı bir du-
rumdadır. Şii Müslümanların dini görüşlerini bir din adamını taklit 
(merci-i taklit) ederek oluşturmak zorunda olmaları Sünnilerin aksi-
ne kendiliğinden bir ulus ötesi dini ağ vücuda getirmektedir.54 Sünni 
dünyada Ayetullah Ruhullah Humeyni’nin formüle ettiği velayet-i 
fakih doktrininin bütün Şiileri kendi ülkelerindeki din adamların-
dan önce İran’daki dini liderliğe tabii olmaya yönlendirdiği ve sa-
dakatlerini İran’daki Kum’a bağladığı şeklinde bir kanaat mevcuttur. 
Bu kanaat Ürdün Kralı II. Abdullah ve Mısır eski Cumhurbaşkanı 
Hüsnü Mübarek tarafından Şiilerin güvenilmez vatandaşlar olduğu 
şeklinde ifade edilmiştir.55 “Şii Hilali” düşüncesi tam da bu çerçe-
vede Şiilerin Irak’ta hakimiyeti ele geçirmesiyle İran, Irak, Suriye 
ve Lübnan’da etkili ortak bir kimliğin İran’ın çıkarlarına çalışacağı 
tezine dayanmaktadır.56 Bu makalede Şiiliğin İran tarafından kont-
rol edilen bölgesel ve ulusötesi bir organizasyon olduğu iddiasının 
sekteryan kutuplaştırıcı bir söylemin ürünü olduğu kabul edilmekte-
dir. Bununla birlikte Şii İslamı’nın ve ürettiği ağların İran tarafından 
milli çıkarlar bağlamında manipüle edilen bir yumuşak güç temeli, 
sıkıntıları ve rekabetleriyle birlikte, oluşturduğu yani teo-politik bir 
enstrüman olarak kullanıldığı da öne sürülmektedir.

Şiiliğin İran tarafından iki yönlü olarak başarılı bir şekilde kul-
lanıldığı not edilmelidir. Tarihsel olarak Şiiliğin Arap dünyasında, 
İran’ın milli karakterinin ötesinde, güçlü bir temelinin olması bu 
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mezhebe dayalı kimliğin Arap toplumlarında spesifik ulusal çıkar 
ve kaygıları aşan bir etkisi bulunmaktadır. Şah döneminin bölgesel 
siyasetinde de karşılığı olan ancak 1979 sonrasında İran İslam reji-
mi tarafından özellikle kullanılan bu mezhep kimliği hem İran milli 
kimlik ve entegrasyonunu perçinlemede hem de milli menfaatlerine 
ulusalcılığı aşan bir şekilde ideolojik meşrulaştırma sağlamada et-
kili olmaktadır. Bu İslamcı ve milliyetçi unsurlardan oluşan Şiicilik 
kimliği spesifik Arap milliyetçiliklerini ya da Pan-Arabizmi eleştiren 
bir boyut da taşımaktadır. Seküler Baas rejimlerinin Ortadoğu’daki 
meşruiyetini ve varlığını kaybetme süreci Saddam rejiminin yıkılışı 
ile derinleşmiş ve Arap Baharıyla tamamlanmıştır. Bu yönüyle bakıl-
dığında İran Devriminin hemen akabinde Humeyni’nin bulamadığı 
uygun siyasi ortamı 2003 ve 2011 sonrasında Hamaney dini liderliği 
bulmuştur.

Şii canlanmasının sadece İran’ın bölgesel rolünü güçlendirmesi 
söz konusu değildir. Aynı zamanda İran’daki dini yönetimden ra-
hatsız olan çok sayıda İranlının Ayetullah Sistani’yi taklit etmeye ve 
zekatlarını Sistani’nin Kum’daki temsilcisine vermeye başlaması orta 
vadede Şiilik içinde dini liderlik rekabetinin olabileceğinin de gös-
tergesidir.57 Diğer bir ifadeyle İran’daki dini liderliğin merci-i taklit 
olarak tüm Şii dünyasında tartışmasız bir sadakate mazhar olduğu-
nu söylemek doğru değildir.58 Bu durum 2003 Irak işgali sonrasında 
Necef ’in Arap Şiası için dini merkez olma konumunun yeniden can-
lanmasıyla yakından ilgilidir. Ayetullah Humeyni’nin velayet-i fakih 
teorisine karşı kökleri Muhammed Bakır Es-Sadr’a giden velayet-i 
ümmet teorisinin59 Ayetullah Sistani’nin öne çıkmasıyla Arap Şiiliği 
içerisinde ne kadar destek bulduğunu ve bunun siyaset teorisi an-
lamında bir farklılaşmaya götürüp götürmeyeceğini kestirmek şim-
diden zor görünmektedir. Irak’ta Maliki hükümetinin 2012 yılında 
takip ettiği Şii iktidarı pekiştirme gayretinin şimdilik İran ve Irak 
Şiiliği arasındaki farklılaşmayı örttüğü söylenebilir.

Uluslararası sisteme ve ABD hegemonyasına meydan okumayı 
sürdürecek ütopik-romantik “bir meta anlatı” İran elitinin siyasal 
kültürüne derinden nüfuz etmiş durumdadır. Bu da İranlıların kendi 
devletlerinin dünya siyasetinde özgün ve etkili bir yer işgal ettiğine 
ilişkin nostaljik algısıdır. Humeyni’nin getirdiği ideoloji İran milli 
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devletine ilahi bir iddia katmış ve İslam Cumhuriyetini adaletsiz ve 
hiyerarşik dünya düzenini değiştirmekle görevlendirmiştir.60 Böyle-
ce, İslam cumhuriyeti hem İslam dünyasına hem de Üçüncü dünya 
ülkelerine model olarak tahayyül edilmiştir. Hatta bunun da ötesinde 
mesiyanik bir devlet modeli olarak bir kurtuluş reçetesi şeklinde al-
gılanagelmiştir. İran devriminin bu siyasal kültürü, Hatemi’nin me-
deniyetler diyaloğu ya da Ahmedinejad’ın popülizminin arkasındaki 
ana motivasyon durumundadır. Dönemsel olarak İran dış politika-
sına yöneltilen devrimci/statükocu, pragmatik-realist tanımlamaları 
bu algıyı ihmal etmemelidir. Bu yönüyle İslam devriminin getirdi-
ği anti-emperyalizm ve yeni bir düzey arayışı İran’ın milli/stratejik 
menfaat tanımının vazgeçilmez bir parçası durumundadır.61

ABD ve İsrail Karşıtlığı Temelinde Yeni Düzen Arayışı

Bu yeni düzen arayışı bölgedeki mevcut kaotik yapıdan istifade 
etmeye ve ABD-İsrail karşısında direniş hattını korumaya yöneliktir. 
İran’ın stratejisinin ilk önemli unsuru Filistin sorununu Arap top-
lumları üzerinde nüfuzunu artırmak ve ABD karşıtı bir yapılanma 
için kullanmaktır. Bu anlamda hem İsrail’in saldırgan politikasını 
devam ettirmesi hem de İsrail’in bölgede yalnızlaştırılması İran’ın 
ve müttefiklerinin beslenme kaynağıdır.62 İkincisi de uranyum zen-
ginleştirmeyi de içeren nükleer teknoloji sahibi olmaktır. 1990’larda 
İslam devriminin içte ve dışta ideolojik cazibesinin azalmasıyla İran 
devleti nükleer teknolojiye sahip olmayı hem iç milli dayanışmayı 
meşrulaştırmak hem de bölgede yeni bir düzen kurulması yönündeki 
iddiasını güçlendirmek için kritik bir unsur olarak görmektedir. Böy-
lece hem dışarıdan rejim değişikliği yapılamayacaktır hem de ABD 
başta olmak üzere Batılı aktörlerin bölgedeki etkisi azalacaktır.63

Bütün bunlarla birlikte İran modeli, Ahmedinejad döneminde 
rejime yönelik güçlü bir muhalefet hareketi ile karşı karşıyadır.64 Ah-
medinejad-Hamaney gerilimi bu yönüyle iç siyasette bölünmüş bir 
yapıya işaret etmektedir. Ancak Şii kimliği üzerinden ve ABD/İsrail 
karşıtlığı üzerinden bölgesel hegemonik role oynaması sebebiyle bu 
muhalefeti yönetebilmektedir. Petrol gelirine dayalı bir rantiye dev-
let olarak İran, kalkınma ve gelir dağılımı sorunlarını aşamayan oto-
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riter bir rejimin yaşadığı sıkıntıları yansıtmaktadır.65 Dış politikanın 
iç siyaseti pekiştirmede ideolojik olarak yoğun şekilde kullanılması 
bu modelin zaafını teşkil etmektedir.

İran, devrimi takip eden yıllarda bölgesel dış politikasında her ge-
çen gün daha fazla Şii merkezli bir kutuplaşmanın tarafı olarak belir-
ginleşmiştir. Bundan en fazla rahatsız olan ise Suudi Arabistan, BAE, 
Katar ve Kuveyt gibi diğer Körfez ülkeleridir. Otoriter monarşilerle 
yönetilen bu ülkeler İran’ın sınırlı da olsa demokrasisinden ve ülkele-
rindeki Şiileri harekete geçirmesinden hoşnutsuzluk duymaktadırlar. 
Geleneksel olarak doğrudan müdahale yerine örtülü operasyonları 
tercih etmesiyle tanınan Suudi Arabistan’ın Bahreyn’e KİK (Körfez İş-
birliği Konseyi) üzerinden müdahale etmesi rahatsızlığın sınırlarına 
gelindiğini de göstermektedir.66 İran’ın mezhep temelli kutuplaştırma 
politikası Körfezdeki Sünni ülkelerin ABD’den silah satışlarını artır-
maları ve güvenlik temelinde daha otoriter politikalara yönelmeleri 
ile sonuçlanmaktadır.67 Böylece çatışma potansiyeli taşıyan, güvenli-
ğin ekonomik işbirliğinin önüne geçtiği bir bölgesel siyasal kültürün 
yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktadır. İsrail karşıtlığı üzerinden 
Arap kamuoyu üzerindeki etkisi sebebiyle rahatsızlık veren İran’ın 
hegemonik politikaları ile Körfez ülkelerini ABD’nin daha fazla et-
kisi altına girmeye zorlamaktadır. Sekter kutuplaştırma politikasının 
İran rejiminin kendisini bölgede hegemonik güç olarak sunmada ve 
Velayet-i Fakih doktrini temelli iç siyasal düzeni pekiştirmede önemli 
bir ideolojik işlevinin de olduğu doğrudur. Bu yönüyle İran Şii milli 
kimliğini bölgesel Şii hareketlerle eklemlemeye çalışmakta ve reaksi-
yoner/karşıt bir Sünni bloğun oluşmasını zorlamaktadır.

Arap Baharı ve İran Modelinin Sınırları

Arap Baharı’nın erken dönemlerinde, bu gelişmelerin getireceği 
değişimin kendi dış politika emelleri ile örtüştüğü kanaatinde olan 
İran bu protesto hareketlerini genelde destekler bir tutum almıştır. 
İran’a göre “Batı destekli laik diktatörlere” karşı Müslüman halkların 
tepkisinden kaynaklanan bu protestolar ABD merkezli bir bölge si-
yasetinin sonunu getirebilecek özellikler taşımaktadır. Ayrıca, 1979 
İran devriminin de Arap devrimleri gibi silahlı mücadele içermeyen 
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protesto, boykot ve sivil itaatsizlik ile gerçekleştirilmiş olması hatır-
latılmaktadır. Böylece, İran yönetimi çok geç bir tarihte de olsa bu 
devrimlerin İslam devriminden etkilendiğini ve Humeyni’nin vadet-
tiği “büyük uyanışın” gerçekleştiğini öne sürmüştür.68 Bu çerçevede 
Mısır’da Müslüman Kardeşler ve benzeri İslami hareketlerin etkisinin 
artmasının İran’ın temsil ettiği İslamcı siyasete katkı sağlayabileceği 
düşünülmektedir. Reform yanlısı İranlı yazarlar da bölgedeki reform 
hareketlerinin ilk tezahürünün 1997’de Hatemi’nin cumhurbaşkanı 
seçilmesi ile başladığı ve bu süreç kesilmeseydi İran’ın Türkiye’den 
daha etkili bir pozisyonda olacağı görüşündedirler.69

Öte yandan, İran’ın bölgedeki devrimleri “Batı karşıtı” nitelemesi 
ile okuması kendi iç siyasetine yöneliktir. Özgürlük, demokrasi ve 
gelir dağılımına vurgu yapan bir gençlik hareketinin İran’daki muha-
lefetle örtüşmesi de İran açısında bir handikap olarak görünmekte-
dir. Muhaliflerin Şubat 2011’de Tunus halkıyla dayanışma için yap-
tığı gösterilerin sert bir şekilde bastırıldığı hatırlanmalıdır. Ayrıca, 
Mısır ve Tunus gibi ülkelerde demokratikleşen sistemle entegre olan 
İslamcı hareketlerin İran’ın temsil ettiği radikal ve sekter siyasete al-
ternatif oluşturma ihtimali de gözden uzak tutulmamalıdır. Bu da 
İran modelinin sınırlarını göstermektedir. 

Mezhebi sınırları aşmak için, İran’ın Ortadoğu’daki hegemonik 
söylemsel alanı öteden beri ‘anti-emperyalizm’ kavramı etrafında 
örülmüştür. Birçok analizin aksine, Suriye-İran stratejik ittifakı da 
aslen mezhebi bir bağ üzerinen değil, ancak bu kavram etrafında ku-
rulabilmiştir.70 Anti-emperyalizm söylemi üzerinden hem Nusayri 
hem de Sünni revizyonist güçlerle ittifak kurabilen İran, bu sayede 
kendisini Ortadoğu’daki direniş blokunun lideri olarak tanımlaya-
rak mezhepler ötesi bir alan açmaya çalışmış, kısmen de bunu ba-
şarmıştır. Ancak Arap Baharı’nın getirdiği sonuçlardan birisi de, 
İran’ın ‘anti-emperyalizm’ söyleminin artık kendi mezhebi sınırla-
rını aşamadığını göstermesidir. Arap Baharı’nı ‘İslami Uyanış’ şek-
linde tanımlayıp, başka ülkelerde destek veren İran, Suriye gibi en 
önemli müttefikinin yıkılma riski ile karşı karşıya kalması üzerine, 
bu tavrını değiştirmiştir.71 Bu nedenle İran’ın ilk zamanlardaki daha 
heyecanlı tavrı şimdi ilkesel olmaktan ziyade parçalı ve bağlamsal 
bir hale gelmiş durumda. İran da artık bölgede kendi müttefikleri-
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nin çıkarları ve diğerleri ayrımını öne çıkarmış, ilkesel tutumundan 
neredeyse tamamen vazgeçmiştir. 

İran modelinin en zayıf yanını ise siyasal dilinin karşıtlık ve re-
aksiyonerlik üzerine, siyasal pratiğinin ise mezhepçi bir kutuplaşma 
üzerine oturmasıdır. Ayrıca bu modelin gündelik hayatın seküler 
seçenekleri ve özgürlükleri açısından bakıldığında kendi toplumun-
da gördüğü meşruiyet kaybı düşündürücüdür. İran devriminin mu-
halif ve devrimci çekiciliğinin otoriter bir yönetimin şikayet edilen 
yolsuzluğuna dönüştüğü de hatırlanırsa bu modelin Sünni guruplar 
üzerindeki etkisinin sınırları fark edilecektir. 

İran için Suriye konusu da ciddi bir meşruiyet sorunu yaratmıştır. 
Askeri olarak desteklediği Suriye’deki rejimin en önemli muhalifinin 
İslamcı Müslüman Kardeşler hareketi olması ciddi bir çelişkiye işa-
ret etmektedir. İslamcı bir dış politika gündemiyle yola çıkan İran’ın, 
İslamcıların karşısında Arap milliyetçisi, laik ve seküler bir Baasçı 
rejimi desteklemesi İran’a siyasi açıdan sempati duyan bölgedeki 
neredeyse tüm İslamcı akımları bu ülke aleyhine çevirmeye başla-
mıştır. İran’ın öngöremediği bu meşruiyet kaybı orta vadede İran’ın 
bölgesel güç olma potansiyelini eriterek, siyasi etki alanını daraltma 
potansiyeline sahiptir.72 Demokratikleşmeyi, katılımı ve gelir dağılı-
mını temel alan bir söyleme sahip siyasal hareketler için İran modeli 
cazip görünmemektedir. 

Bu tespitlerden hareketle İran modelinin Şii nüfuslar ve ABD/İs-
rail karşıtı gruplar üzerinde maddi kaynaklar sağlama yönüyle etkili 
olan sert güç temerküzlü bir model olduğu ileri sürülebilir.73 Bu da 
modelin yumuşak gücünün Şiileri ve ideolojik grupları harekete ge-
çirmenin ötesinde bölgedeki halkların farklı toplumsal kesimlerini 
kucaklayabilecek özelliklere sahip olmadığını göstermektedir. Suudi 
Arabistan’ın temsil ettiği Selefi ve Vahhabi İslamcılığı ile de bir düş-
manlık içerisinde olması yine önemli bir dezavantaj olarak ortaya 
çıkmaktadır.

Bu modelin bölge halkları nezdindeki en çekici yanı kuşkusuz 
ABD’yi bölgeye sürekli zalimce müdahil olan bir dış küresel güç 
olarak ve İsrail’i de bölgeye Batılı güçlerce monte edilmiş, bünyeye 
ait olmayan bölgesel bir aktör olarak ötekileştirmesinden kaynak-
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lanmaktadır. Nükleer güç olma konusundaki ısrarı ile ABD’ye, böl-
gedeki mevcudiyetinin meşruiyetini redderek İsrail’e karşı takındığı 
muhalif ve meydan okuyucu tutum bölgedeki ABD ve İsrail karşı-
tı hisleri tatmin eder görünmektedir. Bu tutumu bölgedeki halklar 
düzleminde Suudi Arabistan’ın temsil ettiği Amerikan müttefiki oto-
riter modelin meşruiyetinin altını oymaktadır. Bölge için bölgeden 
kaynaklanan düzen fikrini mezhebi çıkarlar lehine terk eden İran, 
devrimle başladığı özgün model olma şansını önemli ölçüde sınır-
landırmış görünmektedir. Bu modelin tam karşısında olan ve bölge-
yi güvenlikleştiren diğer bir tarz-ı siyaset Suudi Arabistan tarafından 
yürütülmektedir.

Suudi Arabistan Modeli: Statükocu Monarşi ve Vahhabilik 
Suudi Arabistan, İslam ve Arap dünyasında çoğu zaman gözden 

kaçan derin bir nüfuza sahiptir. Sünni İslam dünyasındaki çeşitli Se-
lefi hareketlere (Taliban’dan Irak’taki Sünni gruplara kadar) sağladığı 
destek,74 ABD ile yakın ittifak ilişkisi ve Körfez bölgesindeki liderliği 
ve özellikle son dönemde İran karşıtı “Sünni bloğu” 75 oluşturması ile 
Suudi Arabistan bölgenin en önemli ülkelerinden birisidir. Saddam 
Hüseyin rejiminin yıkılması ile Irak’ın ve Mübarek yönetimi döne-
minde Mısır’ın liderlik rolünden iyice uzaklaşması bu ülkenin Arap 
dünyasındaki etkisini artırmıştır.

Suudi Arabistan modeli, Anayasal monarşi fikrini bile kabulle-
nemeyecek ölçüde muhafazakar olan Vahhabiliğin76 yönettiği bir 
otoriter rejimi temsil etmektedir. Bu itibarla bölgedeki yeni düzenin 
mimarisinin şekillenmesinde statükocu da olsa kritik bir role sahip-
tir.77 Tunus diktatörüne kucak açmakla, Mübarek’e destek vermekle 
ve Bahreyn’e KİK üzerinden asker göndermekle bölgedeki statüko-
nun kalesi olduğunu ortaya koymuştur. Buna karşın Libya, Suriye ve 
kısmen Yemen’de Arap Baharı’nın eğilimini takip etmiştir. Buna ek 
olarak Arap Baharı’nın dalgalarının petrol zengini Körfez ülkelerini 
vurmasının önünde dalgakıran olarak duracağını gösteren bir mo-
deli temsil etmektedir. 

Bu modelin en belirgin yanı gittikçe İran modelinin tam karşı-
sında konumlanması, teo-politik gücünü İran gibi kullanması, ku-
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tuplaşmacı ve sekteryen siyaseti ile İran modeli ile benzeşmesidir. 
Bir yandan İran ve onun etkisindeki Şii hareketler tarafından kuşa-
tılmışlık duygusu ve güvenlik tehdidi hisseden öte yandan bölgedeki 
demokratikleşme ve katılım taleplerini sosyal yardım politikaları ile 
aşmaya çalışan Suudi Arabistan monarşisi gittikçe bölgesel statüko 
ile özdeşleşmektedir. Bu durumun en kritik yanı bölgesel statükonun 
son gelişmelerden sonra sürdürülebilir olmadığının fark edilmek is-
tenmemesidir. ABD’nin “düzenli geçiş” (orderly transition) yaklaşı-
mı ile bölgesel değişimi yönetmeye çalıştığı bir dönemde bu modelin 
kendini reform etmeyi reddetmesi kısa vadede otoriter yönünü pe-
kiştirmekte orta ve uzun vadede ise meşruiyet kaybını beraberinde 
getirmektedir.78 Ancak bu modelin bu özellikleri ile içine kapanık ol-
duğu düşünülmemelidir. Özellikle “İran tehdidinin” sağladığı imkan 
ile bölgede adı konulmamış ama gözden kaçmayan kutuplaştırıcı ve 
sekteryan bir “Sünni liderliği”79 üstlenmektedir. Körfez ülkelerinin 
aynı güvenlikleştirme ve otoriterlik sürecini yaşadığı hatırlanırsa 
Suudi Arabistan modelinin gücü de daha iyi anlaşılacaktır.80 Arap 
Baharı’na rağmen bölgede otoriter rejimlerden kurtulmanın hiç-
te kolay olmadığı Libya, Suriye, Yemen ve Bahreyn örneklerinden 
anlaşılmaktadır. Bu itibarla Suudi Arabistan modeli özellikle petrol 
geliri yüksek rantiyeci rejimlerin halkları için değilse de yöneticileri 
için cazip görünmektedir. 

Suudi Arabistan’ın demokratik bir gündemi olmaması, monarşiyi 
dini bir söylemle meşrulaştırması ve yayılmacı bir din siyaseti yürüt-
mesi Arap Baharı konusunda bu ülkeyi ciddi şekilde korumaktadır.81 
Bu ülkenin Vahhabi sekteryen ve yayılmacı siyasetinin kökleri 18. 
Yüzyıldaki İbn-i Suud ve Muhammed İbn-i Abdul Vahhab arasında 
ulaşılan ittifaka82 kadar geri götürülebilirse de son kırk yılda dış po-
litikada önemli bir unsur haline gelmiştir. Özellikle 2003 Irak işgali 
ve 2010 sonunda başlayan Arap devrimlerinin getirdiği dönüşüm bu 
unsurun daha da vurgulanabileceği uluslararası ve bölgesel bir kon-
jonktür yaratmıştır. Suudi Arabistan’ın Vahhabi sekteryen siyasetinin 
Lübnan ve Suriye’nin aksine Irak özelinde Başbakan Maliki’yi destek-
leyen ABD ile tam örtüşmediği söylenebilir. Suudi Arabistan destekli 
Selefi grupların aşırılığa ve silahlı mücadeleye kolaylıkla savrulabil-
mesi de üzerinde durulması gereken bir sıkıntı kaynağıdır. Yine de 
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Suudi Arabistan’ın Vahhabilik siyasetinin 1979’a kadar komünizm, 
daha sonra da İran devrimi karşısındaki küresel ABD stratejisinin ta-
mamlayıcı bir unsuru olarak işlev gördüğü unutulmamalıdır.83 

Bölgesel Düzen, ABD ve KİK’in Dönüşen İşlevi

Hanedan ve ulema ittifakı ile geleneksel ve İslami liderlik reto-
riğini birleştiren Suudi Arabistan Soğuk Savaş dönemi boyunca 
ABD’nin gözünde Mısır, Yemen, Lübnan ve Afganistan gibi ülkeler-
deki hasım post-kolonyal milliyetçi, sosyalist veya askeri diktatör-
lük yönetim modellerine karşı dengeleyici bir modeldi. Bu ülkenin 
sahip olduğu petrol gelirlerinin bir kısmı Suudi Arabistan’ın rolü 
ve ABD’nin menfaatleri için dost güçlere aktarılmalıydı. KİK dahil 
olmak üzere 1980’lerde Körfez bölgesindeki siyasetin eksen ülkesi 
olarak Suudi Arabistan İran devriminin dini ve siyasi etkilerini sınır-
landırmak misyonunu üstlenmiştir.84 İki ülke arasındaki ilişkiler de 
daha çok bu dönemden sonra, Ayetullah Humeyni’nin Arap halkla-
rını kendi monarşi rejimlerini devirme çağrısı ile problem yaşanma-
ya başlamıştır.85 Yine son zamanlarda iyice yerleşen inancın aksine, 
iki ülke arasındaki ilişkiler sürekli gergin olmamış, tam tersine inişli 
çıkışlı bir seyir izlemiştir. İran’la ilişkilerin yumuşadığı ve Hizbullah- 
el-Hicaz’la barış yapılan 1997-2003 arası dönem, gerek İran-ABD 
ilişkilerinin, gerekse de Suud-İran ilişkilerinin düzeldiği bir zama-
nı işaret etmektedir.86 İki ülke ilişkilerini bugünkü noktaya getiren 
gelişmelerse, 2006 yılında yaşanan İsrail-Hizbullah Savaşı, aynı yıl 
yaşanan Hamas-El-Fetih mücadelesi ve yine aynı yıl zirveye çıkan 
Irak’taki mezhep savaşıdır.87 

Suudi Arabistan açısından KİK kurulma amacı olan ekonomik 
entegrasyonu da daha sonrasında gelişen askeri işbirliği hedefini de 
aşmış, artık iki boyutlu bir siyasal anlam taşımaktadır: İç güvenliğin 
ve bölgesel statükonun korunması.88 Arap Baharı’ndan sonra KİK’in 
iki yeni işlevi daha olmuştur. İlki Suudi Arabistan’ın öncülüğünde ve 
Suud dış politikası çizgisinde, monarşi rejimlerini radikal hareket-
lerden korumaktır. İkinci olarak da, son dönemde petrol ve doğal 
gaz sonrası ekonomilerini planlamaya çalışan ve giderek bir jeo-eko-
nomik finans merkezi haline gelen Körfez’in bu yapıyı korumak için 
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ihtiyaç duyacağı istikrarın garantisi olma işlevidir.89 Kurulduğunda 
Irak ve İran bugün ise İran gibi bölgesel güçler karşısında KİK, Suudi 
Arabistan’ın etrafındaki nüfuz bölgesini korumanın bir unsuru ola-
rak değerlendirilmektedir.90Suudi Arabistan, ABD’nin Bahreyn’deki 
ayaklanmaları durdurmak için muhalefetle görüşme önermesine 
katılmayarak muhalefetin bastırılmasında KİK altında Bahreyn’e 
askeri müdahalede bulunarak yeni dönemde statükonun en önemli 
koruyucusu olduğunu ve bu noktada gerekirse ABD ile bile ters dü-
şebileceğini göstermiştir.91 Konseyi Ürdün ve Fas’ı da dahil ederek 
genişletme isteği de bu karşı dengeleme siyasetinin genişleme tav-
rının işaretidir.92 Bu tavrını da İran’ın protestoları organize ettiği ve 
bölgede yayılmacı bir siyaset yürüttüğü tezi ile meşrulaştırmaktadır. 
Ancak Arap Baharı sonrasında bu tez bir bölgesel stratejinin ana ar-
gümanını oluşturmaktadır. 93

Arap devrimleri sonrasında Şii-Sünni kutuplaşmasına giden 
Ortadoğu’da Suudi Arabistan ABD stratejisindeki kritik konumu-
nu korumaktadır. ABD, Suudi Arabistan’ı kaybetmemekle94 Arap 
Baharı’nı yaşatmak arasındaki denklemde KİK’i hem Suud ailesini 
rahatlatacak hem görüntüyü kurtaracak hem de İran’ı durduracak 
bir formül olarak görmektedir. Ortadoğu’daki yeni düzeni şimdi-
den şekillendirmek isteyen ABD hem yükselen İran tehdidine hem 
de demokratik bir Mısır’ın üreteceği güvenlik risklerine karşı KİK’in 
NATO benzeri bir güvenlik ittifakına dönüşmesine sıcak bakacaktır.95

Vahhabilik ve Yayılmacı Teo-Politik

Vahhabiliğin ulusötesi bağlantıları, Şii-Sünni kutuplaşması teme-
linde sağladığı sekteryen meşruiyet, finansal gücü ve ABD’nin siya-
sal ve askeri desteği bu modelin en güçlü yanları olarak belirginleş-
mektedir. Suudi Arabistan’ın yumuşak gücünün bir parçası olarak 
Vahhabiliği, halifeliğin 1924’te kaldırılmasından sonra Suudi devle-
tini Şeriate göre yönetilen İslami siyaset modeli olarak sunmakta-
dır. Kamusal dindarlık pratiklerinin yanı sıra alkolün yasaklanması, 
İslami mahkeme ve kurumların kurulması, mescitler inşa edilmesi, 
petrol paralarının Hac mekanlarına yatırılması ve dini hareketlerin 
finanse edilmesi bu iddianın göstergeleri olarak somutlaşmakta-
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dır.96 Hac ibadetini yerine getiren milyonlarca Müslümana kendi-
sini İslam’ın koruyucusu olarak sunan Suudi Arabistan devleti aynı 
zamanda 1970’lerden itibaren birçok Müslüman ülkeden gelenlere 
Vahhabiliği sunan bir dini eğitim vermektedir. Ayrıca petrol gelir-
leri ile Hindistan, Pakistan ve Afrika ülkelerinde Vahhabiliği yayan 
mescit, medrese ve İslam merkezleri inşa ettirmiştir. Daha başından 
itibaren bu “yayılmacı din siyaseti”97 çok yönlü bir işlev üstlenmiştir. 
Bir yandan çevre bölgelerde Suudi iktidar alanını genişleterek milli 
menfaatlerini korurken öte yandan Arap milliyetçisi ve sol akımlar 
karşısında Batı’nın siyasal projelerinin garantiye alınmasına katkı 
sunmuştur. 1973 krizinden sonra petrolün getirdiği ekonomik zen-
ginlik ve sembolik dini sermaye birbirini bütünleyerek, aslında Su-
udi eliti arasındaki birliği de sağlayan önemli bir pekiştirme unsuru 
olarak, İslam kardeşliği dayanışması altında ulusötesi yeni sadakatle-
rin ve ağların kurulmasını mümkün kılmıştır. Lübnan’da Refik Hari-
ri,98 Yemen’de El-Ahmer ve diğer bazı aşiretler Riyad’la menfaatlerini 
örtüştüren aktörler olmuştur. 

Suudilerin İslam’ın hizmetinde bir dini siyaset yürüttüğü iddiası, 
siyasal/stratejik menfaatlerin ve hedeflerin ‘İslam’ın gerçek temsili’ 
söylemi ile örtülmesini ve böylelikle medyada savunulmasını kolay-
laştırmıştır. Bunun Suudi Arabistan’ı bölgede istikrar unsuru olarak 
gören ABD, bazı Avrupa devletleri ve hatta İsrail tarafından destek-
lendiğini söylemek mümkündür.99 Bununla birlikte, İslam’ın kutsal 
mekanlarını yönetmesi (moralpolitik: yumuşak güç) ve petrolden 
gelen büyük gelir elde etmesi (riyalpolitik: sert güç) sadece Suudi 
Arabistan’ın ulusötesi bir siyaset yürütmesini kolaylaştırmıyor aynı 
zamanda rakip İslam anlayışlarına sahip olan İran, Hizbullah ve El-
Kaide gibi devlet ve gruplar tarafından meydan okumaya muhatap 
olmaktadır. Bu gruplar Suudi Arabistan’ın sadece İslam adına konuş-
ma ve “doğru İslam’ı” temsil etme iddiasını değil bizatihi sistemin 
meşruiyetini de kökten sorgulayan bir konumdadır.100

Kuşkusuz Vahhabilik tek bir bütün değildir, farklı Vahhabi yo-
rumları hem Suudi Arabistan rejiminin meşruiyetini sağlamakta 
hem de 1979 Mekke Baskınında olduğu üzere bizzat varlığına mey-
dan okuyan radikal muhalefetin ideolojik temelini oluşturmakta-
dır.101 Rejim Vahhabiliğin muhalif versiyonlarını (Sahva hareketi 
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gibi) cinsiyet, eğitim ve dini pratikler konularında sosyo-kültürel 
anlamda entegre ederken siyasal alanda dışa yöneltmiş, muhalefetin 
Irak, Çeçenistan ve Afganistan cihatlarına katılmasını teşvik etmiş-
tir.102 Sahva hareketi 1980’lerde Müslüman Kardeşler’in Suudi Ara-
bistan üniversitelerine getirdiği ideolojik hareketlilikle oluşmuştur.103 
Sovyetlere karşı cihatla beslenen bu muhalefet Çöl Fırtınası Harekatı 
sırasında Amerikan güçlerinin Suudi Arabistan’da konuşlanması ile 
yönetim ve ABD karşıtı bir konuma dönüşmüştür. Diğer bir deyişle, 
Suudi Arabistan dışa yönlendirdiği cihat hareketlenmesinin rejim 
karşıtı silahlı muhalefete dönüşmesini engelleyememiştir. 11 Eylül 
saldırılarından sonra radikal hareketlerle mücadele için birçok yar-
dım kuruluşu kapatılmış, ılımlı bir İslam anlayışı üretebilmek için 
dini eğitim müfredatları değiştirilmiştir. Ayrıca, medya organları 
ile bu hareketler modern Hariciler olarak eleştirilmişlerdir. Böylece 
Suudi Arabistan’ın yayılmacı din siyasetinin sonuçlarından birisi de 
Suudluların devletleri tarafından kontrol edilemeyen ve aidiyetini 
küresel bir ümmete bağlayan otonom ulusötesi aktörlere dönüşmesi 
olmuştur.104

Muhalif Vahhabi yorumlara rağmen resmi Vahhabi ulemanın 
Suud ailesine dış politika konusunda verdiği destek rejimin ayakta 
kalmasında kritik bir öneme sahiptir. Bu destek Vahhabiliğin Suudi 
Arabistan ve ABD arasındaki ilişkilerde belirleyici olmasını engelle-
miş ve ilişkilerin stratejik/milli menfaat temelinde yürütülmesini de 
kolaylaştırmıştır.105 Usame Bin Ladin ve el-Kaide örneği ise Vahha-
biliğin nereye savrulabileceğini göstermiştir. Bütün bunlara rağmen 
G. W. Bush döneminde Suudi Arabistan’ın demokrasi promosyonu 
politikasına hedef olmaması bu ülkenin hem petrolün sorunsuz pi-
yasalara aktarılmasındaki rolü ile hem de bölgede statükonun ko-
runmasında oynadığı özgün rolle ilgilidir.106

Suudi Arabistan Modelinin Sınırları ve Bölgedeki Dengeler

Bu modelin en zayıf yanı muhafazakarlığa ve otoriterliğe daya-
nıyor olmasıdır. Kadınlara gündelik hayatta uygulanan ayrımcılık 
örneğinde de kendini gösteren katılım karşıtı muhafazakar tutum, 
yüksek petrol gelirlerinin bir rüşvet şeklinde dağıtılmasına rağmen 
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uzun vadede sürdürülebilir bir perspektif taşımamaktadır. Türkiye 
modelinin ve daha önemlisi muhtemel bir Mısır modelinin katılımcı 
karakteri orta ve uzun vadede en çok Suudi Arabistan otoriter mo-
narşisini zora sokacaktır. Müslüman Kardeşler hareketinin demok-
rasi, özgürlük ve adalet söylemi etrafında yaşayacağı muhtemel bir 
dönüşüm Vahhabiliğin Arap dünyasındaki etkilerini sınırlandıra-
caktır. Bunun yanısıra Mısır-İsrail ilişkilerinin yeni dönemde daha 
gerilimli olacağı, Türkiye-İsrail ilişkilerinde sürmekte olan gerginli-
ğin bir süre daha devam edeceği gözönüne alınırsa, İsrail’i eleştirme-
yen, İsrail ile gerginlik yaşamayan Suudi Arabistan’ın Ortadoğu’daki 
en önemli meşruiyet kaynaklarından birinden mahrum olacağını ve 
bunun Suudi Arabistan modelinin en önemli zaaflarından biri ola-
cağı söylenebilir. Tahrir Devrimi kısa vadede olmasa da orta ve uzun 
vadede Mısır’ı yeniden Arap dünyasının kalbine yerleştirmiştir. 
Daha önce Müslüman Kardeşler’e destek veren Suudi Arabistan’ın 
Yeni Mısır’da Selefi gruplara yakın durması,107 aslında Mısır ile de 
rekabet halinde olan bir bölgesel düzen anlayışını yansıtmaktadır. 
Selefilere verdiği destekle bir yandan Müslüman Kardeşler’i Sünnici 
bir bloklaşma içerisinde tutmaya çalışan Suudi Arabistan öte yandan 
birçok Arap ülkesinde parçası ya da ilişkili örgütü olan Müslüman 
Kardeşler yönetimindeki Yeni Mısır’ın getireceği rekabeti dengele-
meye çalışmaktadır.108 Müslüman Kardeşler’in birçok Körfez ülke-
sinde de yaygın bir örgütlenmeye sahip olması da Suudi Arabistan’ı 
bu harekete karşı mesafeli hale getirmektedir.109 Ancak tüm bunla-
ra rağmen, Suudi Arabistan’ın en çok yatırım yaptığı hareket olan 
Selefilerin de Suud yanlısı olarak kalacağı şeklindeki beklenti, içsel 
farklılıklar açısından oldukça zengin olan Selefi hareketi yekpare bir 
bütün olarak görme hatasından kaynaklanmaktadır. Bütün bunlar-
la birlikte Suudi Arabistan modelinin bölgede ABD yanlısı, Sünni 
otoriter kutbu bir süre daha aktif bir şekilde temsil etmeye devam 
edeceği ortadadır.

Suudi Arabistan, özellikle Irak’ta Sünni grupların silahlandırıl-
ması ve eğitilmesinde İran’a karşı kazandığı tecrübeyi bölgesel bir 
vizyona taşıma çabasına girmiştir. Lübnan’da Sünni gruplar içindeki 
sekter siyasi grupları güçlendiren Suudi Arabistan, Hariri suikastı ile 
ciddi bir darbe yemiştir.110 Hariri suikastının ardından bölgesel güç 
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savaşında askeri tedbirleri de masaya yatıran Suudi Arabistan, Suriye 
içindeki muhalefetin İslamcı ve Sünni tabanını destekleyerek, İran’ın 
bölgedeki oyununu kesmeye, sahada aktif olarak bu açılımı dengele-
mek için mezhep savaşını sürdürmeyi hedeflemektedir.111

İran’ın ve Şii tehdidinin olduğu bölgelerde bu siyaseti sürdüren 
Suudi Arabistan özellikle ABD’nin Mübarek ve Salih’in arkasında 
durmamasından dolayı bölgede yalnızlaştığını hissederek, ABD’ye 
alternatif olarak Pakistan ve Çin ile de temasa girmeye çalışmak-
tadır. Suudi Arabistan’ın Çin ile ilişkileri genellikle ekonomi, enerji 
ve petro-kimya alanındaki çeşitlendirme isteğiyle ilişkilidir. 112 An-
cak Pakistan’la ilişkilerde askeri işbirliği öne çıkarken ve İran’a karşı 
gerek mezhep üzerinden gerekse de stratejik açıdan bir dengeleme 
politikası da göze çarpmaktadır.113 Suudi Arabistan’ın bu politikası 
mezhep gerginliğinin yaşanmadığı Mısır örneğinde ise geri tepmekte 
ve Müslüman Kardeşler gibi ana damar Sünni grupları kendi mode-
linden yabancılaştırmaktadır. Hem İran hem de Suudi Arabistan’ın 
temsil ettiği kutuplaştırıcı/sekter bölgesel siyasetin tüm bölgeyi esir 
almasının önündeki etkin aktör Türkiye modeli ve onun yeni dış po-
litikası gibi görünmektedir.

Türkiye Modeli: Yükselen Özgüven ve Batı’yla İslam Arasında 
Kurulan Yeni Denge

Tunus ve Mısır’da başlayan Arap Baharı ve ardından gelen bu ülke-
lerin nasıl bir şekil alacağı tartışması asırlık bir konuyu yeniden gün-
deme getirdi: Türkiye Ortadoğu için model midir? Sovyetler Birliği’nin 
çözülmesi ve Soğuk Savaş’ın bitmesiyle Orta Asya’da yeni ortaya çıkan 
devletlerin demokratikleşmesi ve liberalleşmesi için Türkiye modelini 
izlemesi ihtimali akademik tartışmalara neden olmuştur. 114 Aslına ba-
kılırsa, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönem Islahat hareketlerin-
den, özellikle Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren uluslararası kon-
jonktüre göre, farklı zaman ve mekanlarda ‘yeni’ Türkiye’nin kendisini 
dünyanın yeni gerçeklerine uyum sağlama çabasıyla ‘ilham kaynağı’ 
ya da ‘hakiki’ bir model olduğu savunulmuştur.

Model tartışmasının en yakın örnekleri ise son 10 yıl içerisinde 
AK Parti döneminde gündeme gelmiştir. Şu iki çağdaş örnek ‘Model 
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ülke Türkiye’ nosyonunun nasıl ele alındığını göstermektedir: Tür-
kiye, 11 Eylül saldırılarının hemen ardından, bir önceki ABD Baş-
kanı George W. Bush’un ‘özgürlük gündemi’ stratejisi çerçevesinde, 
ılımlı İslam’ın sembolü ve Ortadoğu’da demokratik bir model olabi-
lecek bir ülke olarak sunulmuştur.115 Daha yakın bir örnek ise Barack 
Obama’nın özellikle Arap Baharı sonrası Ortadoğu’daki değişmekte 
olan otoriter toplumlarda İslamcıların demokratik hayata katılması 
bağlamında Türkiye’yi model olarak göstermesidir.

Model tartışması sadece ABD başkanlarının düşüncesi olarak kal-
saydı Türkiye böylesi bir tartışmanın nesnesi olmazdı. Bu tartışmayı 
asıl değerli kılan, ABD başkanlarının ötesinde/yanında, Ortado-
ğu’daki yeni demokratikleşen ülkelerin, Tunus’ta Raşit Gannuşi’nin 
Nahda Hareketi ya da Mısır’daki Müslüman Kardeşler gibi İslamcı 
aktörlerin de kendilerini İran ve Taliban örneklerinden ayrıştırmak 
için Türkiye’nin tecrübesini uygulama niyetlerini açık etmiş olmala-
rıdır.116 AK Parti iktidarı döneminde İslam’la seküler demokratik bir 
tecrübeyi birleştirdiği söylenen Türkiye’yi Ortadoğu’ya model olarak 
göstermek belki de ilk defa çok farklı kesimlere aynı anda çekici gel-
mektedir. 117 Bu nedenle bu kez Türkiye’nin model olarak gösterilme 
sebebi hem Kemalizm hem de Kemalizmi “yıkmaya yöneldiği” iddia 
edilen AK Parti iktidarıdır. Güvenlik, demokratikleşme ve ekonomik 
kalkınma arasında yeni bir denge kurarak milli menfaat kavramına 
getirdiği yeni tanımla AK Parti iktidarı, ilginç bir tecrübeyi temsil 
etmektedir. Türkiye’nin model olarak tartışılmasının en önemli ne-
denlerinden biri de yakın zamanda sivil ve askeri bürokratik elitlerin 
siyaset karşısında güç kaybetmesidir. Bir başka deyişle ülkenin ka-
derine ulusal güvenlik konuları da dahil karar verenlerin artık siyasi 
elitler olması, benzer bir süreçten geçen değişim sürecindeki Tunus 
ve Mısır gibi ülkeler için Türkiye’yi son derece cazip bir örnek haline 
getirmektedir.

Türkiye Modelinin Cazibesi ve Paradoksu

Türkiye’nin modelliği konusunda çarpıcı olan nokta, siyasi pozis-
yonları ve gündemleri birbirine zıt olan aktörlerin; ABD ve İslamcı 
grupların Türkiye tecrübesini model olarak önermesi ya da kabul 
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etmesidir. Bu paradoksun anlaşılması için birbiriyle yarışan ve Türk 
modelinin ne olduğu hakkında farklı anlatıları sahiplenen en az üç 
temel siyasi grubu tespit etmek gereklidir. İlk grup, Türkiye modelini 
askeri vesayet altında kontrollü bir modernleşme ve İslamcı aktörle-
rin siyasi sisteme entegrasyonu çerçevesinde okuyan, Ortadoğu’nun 
kahir ekseriyetle otoriter seküler elitleridir. Bu grubun ‘Türkiye mo-
deli’ İslam ve modernlik arasındaki ilişkiyi bazı önyargılarla okuyan 
Avrupamerkezci ve Oryantalist bir anlayışa dayanır. Bunlara göre 
Ortadoğu halkları demokrasiyi taşıyabilecek olgunluğa henüz eriş-
memiştir. Bu nedenle bu olgunlaşma tamamlanana kadar, geçiş sü-
reci boyunca askeri vesayet gereklidir.118 Yine bu grup, İslamcıların 
ülkenin Batı yanlısı yönelimini garanti altına alınıncaya kadar terbi-
ye edilebileceği düşüncesine dayanır. Obama yönetiminde bu inanç 
hüsnü tabirle ‘düzenli geçiş’ şeklinde ifade edilmiştir. Yine bölge-dışı 
Batılı uzmanlara göre de Türkiye modeli, bu haliyle daha geniş bir 
çevreleme (containment) stratejisinin parçası olarak görülmektedir. 
Türkiye modelini bu şekilde formüle edenler, Arap Baharı’nın etki-
sini kontrol altına almak isteyen ‘karşı-devrimci’ bir gündemle ve 
Türkiye’ye rağmen onu model olarak sunmaktadırlar.119 

Ekseriyetle bölgedeki İslami Hareketlerden oluşan ikinci grup ise 
Türkiye’yi tamamen farklı nedenlerle model olarak görmektedir. Bu 
grup Türkiye modelinden AK Parti yönetiminde son on yılda yaşa-
nan dönüşümü anlamaktadır. Demokratik seçimlerle iktidara gelen 
AK Parti’nin İslam ile demokrasiyi bir araya getirdiği, İslamcıları 
siyasi hayata kattığı, hukukun üstünlüğünü tesis ettiği ve ekono-
mik gelişmeyi sağladığı bir tecrübeyi önemsemektedirler.120 Dahası, 
Türkiye’nin görece bağımsız bir aktör olarak İsrail’i eleştirebiliyor 
olması121 da bu gruba hitap eden önemli özelliklerinden birisidir. İs-
lamcı hareketlerin Türkiye modelini çekici bulmasının nedenlerin-
den bir diğeri de ekonomik imtiyazları olan askeri elitlerin hüküm 
sürdüğü Neo-Memluk yönetimlerinden, İslamcıların da siyasetin 
parçası olduğu bir demokratik düzene geçişin örneği olmasıdır.122 
Meşruiyetlerini İslamcı hareketleri bastırmak olarak yeniden kodla-
yan Baasçı hareketlerin iktidardan uzaklaşmasıyla siyasete katılan İs-
lamcıların, örnek olarak kendileriyle benzer geçmişe sahip bir parti-
nin yaşadığı demokratikleşme ve muktedir olma tecrübesini seçmesi 
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ise bölgedeki sivil-asker ilişkilerinin dönüşümü açısından doğal bir 
gelişmedir. 

Üçüncü grup ise Türkiye’ye baktığında demokratik dönüşüm, 
canlı ekonomik gelişim, özgürlükçü siyasi hayat ve çoğulcu bir yaşam 
tarzı gören geniş halk kitleleridir.123 Bu kesim Türk dizileri üzerinden 
Türkiye’deki hayatın liberal yanlarını görmekte ve bu hayat tarzına 
rağbet nedeniyle Türkiye’ye ilgi duymaktadır.124 Bu yönüyle Türki-
ye modeli birbirine zıt beklentileri aynı anda üstünde toplayabilecek 
çekiciliktedir. Bu ironik bir şekilde Türkiye tecrübesinin hem cazibe-
sini hem de sınırlarını göstermektedir. Kendisinden ilham alınacak 
bir model olarak çekici olmakla birlikte eğer Türkiye modeli Mısır 
ya da Tunus üzerine empoze edilecek bir model olarak görülür ya da 
bu türden bir üst-dil kurulursa, tüm bu siyasi gruplar, bu modelden 
anladıklarının bir kısmını kabul edip bir kısmını reddedecek, böyle-
ce model söylemi geri tepecektir. Örneğin, Türkiye’nin Kemalist ve 
sekülarist siyasal rejimi İslamcı gruplarca kabul edilemez buluna-
caktır125 Türkiye’deki İslami hareketin dönüşümünün Ortadoğu’daki 
İslami hareketlere örnek teşkil ettiği ileri sürülebilirse de bir referans 
olarak İslam’ı kamusal alandan temizleme konusunda Türk seküla-
rizminin126 abartılı hassasiyeti geniş halk kitlelerine itici gelecektir.

Öte yandan Türkiye’nin gerçekleştirdiği katılımcı, seküler ve ço-
ğulcu gündelik yaşam pratiklerinden İran ve Suudi Arabistan mo-
dellerinin kendi halklarının etkilenmemesini temin etmesi zor gö-
rünmektedir. Bu noktada Türkiye modeli zengin seküler yaşam çe-
şitliliği ve bununla barışık dindarlık pratiği ile önemli bir meydan 
okuma sunmaktadır. Batılı yaşam tarzını yansıtan TV dizilerinde de 
görüldüğü üzere Türkiye’nin, İran modelinin aksine, bölge üzerinde 
globalleşmeyi/batılılaşmayı artıran bir etkisi olmaktadır.

Türkiye Modelinin En Güçlü Yanı: Yeni Dış Politika

Arap Baharı ile birlikte her ne kadar Türkiye modeli tartışma 
gündemine gelse de, bu süreçte öne çıkan siyasi aktörlerin Arap ol-
masından dolayı Türkiye’nin ilgi merkezi olma özelliğini yitirdiği 
iddia edilmiştir.127 Mısır, Tunus ve Suriye başta olmak üzere diğer 
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ülkelerdeki gelişmelere odaklanan bu iddia Türkiye’nin son dönem 
dış politikasındaki aktivizmi ve bölgesel siyasete ağırlık koyma nok-
tasındaki iradesini ihmal etmektedir. Arap Baharı sonrasında model 
tartışmalarının da gösterdiği gibi, Türkiye bu dönemde başka bir dü-
zeyde etkili olmaya başlamıştır. Ortadoğu’daki değişim sürecinin pa-
sif bir izleyicisi değil, zaman zaman gelişmelere doğrudan ya da do-
laylı müdahil olan ve yönlendirici bir dış politika yürütmektedir.128

Bu açıdan bir karşılaştırmaya gidersek, Arap Baharı öncesin-
de Türkiye modeli Batılıların vurguladığı şekliyle daha çok laiklik, 
demokrasi,129ABD yanlısı olma gibi bir takım mitler üzerinden tartı-
şılıyordu.130 Bunlara belki son zamanlarda ekonomik gelişme de ek-
lenebilir. Ancak özellikle son yıllarda Türkiye modelini gittikçe çekici 
hale getiren önemli noktalardan birisi yeni bölgesel düzenin kurul-
masına ilişkin geliştirdiği, bölgesel dinamikleri yeni düzenin taşıyı-
cıları olarak gören yerli söylem ve buna bağlı yeni dış politikadır. Bu 
yeni dış politika, İran ve Suudi Arabistan modellerinin temsil ettiği 
kutuplaştırma (polarization) ve güvenlikleştirme (securitization) si-
yasetinin aksine mevcut çatışmaları çözmeye çalışan, ekonomik iş-
birliği ve entegrasyonu önceleyen, sekteryen olmayan bir pozisyona 
işaret etmektedir. Böylece bu iki ülkenin Sünni-Şii ekseninde bölgeyi 
kutuplaştırmasını reddeden ve böylesi muhtemel bir kutuplaşmanın 
bölge dışı aktörleri bölgeye müdahil olmaya iteceğini fark eden bir 
perspektife sahiptir. Bu pozisyonun en ilginç yanı hem Batı ile enteg-
re olan hem de bölgedeki yeni düzenin bölge aktörlerince kurulması 
gerektiğini savunan bir söyleme/pratiğe sahip olmasıdır. Daha net 
bir şekilde ifade etmek gerekirse, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
etkili liderliği, gerektiğinde Batılı ülkelere ve İsrail’e eleştiri yönelten 
dış politika söylemi ile birleşince popüler bir etki uyandırmaktadır.131 
Bu dış politika çizgisi ifadesini en açık şekilde 2008 Gazze Krizi’nde 
ve 2009’da Davos’ta bulur. Ortadoğu’da ve İslam Dünyası’ndaki sıra-
dan insanların gözünde Erdoğan, Batı ile entegre olmasına rağmen, 
Batı’nın bölgeye dönük politikalarına eleştirel ve bağımsız bir mesafe 
ile yaklaşmayı başarabilen İslam Dünyası’nın en etkili lideri olarak 
öne çıkmaktadır.132 Bölge halklarının nezdinde Türkiye, kendi milli 
menfaatlerini belirleyebilen, gerektiğinde Batı’nın etkisine karşı di-
renebilen bir ülke olarak görülmekte ve bu hakların kendi devlet-
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lerinde görmek istedikleri özellikleri üzerinde toplayan bir görüntü 
sergilemektedir.

Türkiye dış politikasının rağbet gören diğer bir özelliği ise, kendi 
stratejik çizgisini kendisinin belirlemesi ve çokboyutlu ilişkiler 
kurmasıdır. Avrupa Birliği ve ABD ile kurduğu “eleştirel angajman” 
(critical engagement) olarak adlandırabileceğimiz bu ilişki tarzı hem 
İran ve hem de Suudi Arabistan modelleri için meydan okuyucu bir 
mahiyet taşımaktadır. İlkinin altını oyan yanı bağımsız ve onurlu 
bir dış politika yürütmek için Batı ile düşmanlık temelinde bir ilişki 
kurmak gerekmediğini göstermesidir. İkincisini zorlayan yanı ise 
ABD ile ittifak içinde olmanın onur kırıcı bir itaati gerektirmediğini 
göstermesidir. 133 Yine AK Parti yönetimi altındaki Türkiye modelinin 
NATO ve AB üyelik süreci üzerinden Batı ile entegre ancak Filistin 
meselesinde olduğu üzere eleştirel konumunu koruyabilen politikası 
İran modelinin altını oymaktadır. Türkiye’nin yeni dış politikası 
bölgesel düzenin bölge aktörleri tarafından belirlenmesi gerektiğine 
işaret etmesi ve Suriye ve İran ile kurduğu ilişkilerle bu iddiasında 
batılı eleştirileri göğüslemesi sebebiyle İran’ın ABD karşıtı bölgesel 
politikasına karşı bir alternatif sunmaktadır.

Arap Baharı ve Türkiye’nin Bölgede “Düzen Kurucu Olma” 
İddiası

Arap Baharı’nı Tunus ve Mısır’daki otoriter yönetimlerin 
gitmesi yönünde değişime destek vererek karşılayan Türkiye, ilk 
başta Libya ve Suriye örneklerinde mevcut yönetimlerin reform 
yapmalarını müzakere yoluyla temin etmeyi bir seçenek olarak 
görmüştür. Bölgenin kendi tarihsel ve toplumsal dinamiklerini 
yeni bölgesel düzenin kurulması için elzem gören Türkiye, kaos 
ya da askeri müdahalenin hem bölgenin bu dokusuna zarar 
verdiğini hem de yabancı müdahalesini artırarak bölgedeki istikrarı 
ötelendiğini savunmaktadır. Bu nedenle askeri müdahalelere 
meşruiyet kazandırmayacak bir dönüşümü tercih eden Türkiye, 
Suriye örneğinde tedrici değişim politikasının Beşşar Esed 
yönetimi tarafından zaman kazanmak için kullanıldığını görerek 
Suriye muhalefetinin ülkesinde örgütlenmesine müsaade eden bir 
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pozisyona geçmiştir. Arap Birliği başta olma üzere tüm uluslararası 
kuruluşları Suriye’deki rejimin gitmesi üzerine hareketlendirmeye 
çalışan Türkiye’nin İran ile ilişkileri yeni bir evreye girmiştir.

Türkiye ve İran arasındaki ikili ilişkiler 2000’lerde beklenmedik 
bir yakınlaşmaya sahne olmuştur.134 Ekonomik çıkarlar temelinde 
rasyonelleştirilen ikili ilişkiler Türkiye’nin nükleer enerji konusunda 
ABD ile ters düşmesi pahasına bile olsa İran’a destek vermesi ile 
sonuçlanmıştır. Bunun arkasında Türkiye’nin İran’ı, Suudi Arabistan 
ve diğer Körfez ülkelerinin aksine, “bir varoluşsal tehdit” olarak 
görmemesi yatmaktadır. Ayrıca, dış ticarette önemli bir ortak ve 
doğalgaz temininde Rusya’yı dengeleyen bir ülke olarak İran’la işbirliği 
yapmak Türkiye için kimi zaman ABD eleştirilerini göğüslemeyi 
gerektirecek önemdeydi. İran’a yaptırımlar konusunda Türkiye’nin 
isteksizliği ve uranyum zenginleştirme sürecinin diplomatik yollarla 
çözülmesini istemesi de bununla ilgiliydi.

Ancak Arap devrimleri ile değişen bölgesel dengelerin ışığında her 
iki ülkenin Suriye politikalarının ters düşmesi ve Kürecik’te NATO 
radarının kurulması ile ikili ilişkiler “rasyonelleşmeden” çıkarak 
“karşılıklı meydan okumaya” giden bir yolda evrilmektedir.135 Bu 
rekabette Irak ve Suriye’nin İran kontrolünde olması ve bir anlamda 
1800 kilometreyi bulan bir sınır uzunluğu ile Türkiye’nin Şii hilali ile 
çevrelenme ihtimali önemli bir yer tutmaktadır. Lübnan üzerindeki 
etkisi ile İran Akdeniz’e ulaşmakta ve Suriye’deki baskıcı rejime 
destek vererek de Türkiye’nin bölgeye ulaşımını kısıtlamaktadır.136

Türkiye’nin, bu stratejik konjonktürde meydana gelen Arap 
devrimleri ile oluşan değişim dalgasını yöneten ve yeni bir bölgesel 
düzenin kurulmasında “öncü” konumda olma iddiası azınlık 
diktaları karşısında halkların taleplerini destekleyen demokrasi 
merkezli bir söyleme sahiptir. Etnik ya da mezhep farklılıklarını 
yeni bir kutuplaşma olarak ele almayı reddeden “Yeni Ortadoğu” 
kavramlaştırmasının temelinde yeni bölgesel düzen kurma, bu 
düzeni de “kardeşliğe dayalı bir barış düzeni” şeklinde formüle etme 
iddiası vardır. Ayrıca, kendi tanımı ile “merkez ülke” konumundaki 
Türkiye’nin yeni Ortadoğu’nun “sahibi, öncüsü, hizmetkarı” olarak 
bölgede adaleti tesis etmek istediği söylemi diğer bölgesel güçlerin 
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rekabetini de gündeme taşıyacaktır.137 Stratejik milli menfaatlerin 
rekabetine sahne olan bu yeni bölgesel mücadelede farklı İslam 
anlayışlarının üstlenebileceği roller bir anlamda model tartışmasına 
bağlanmaktadır.

Teo-Politik vs Siyasal Teoloji: Yeni Dil İhtiyacı 

Kendi tecrübesini adalet, bölgesel düzen, kardeşlik, 
demokratikleşme gibi, teopolitik vizyona sahip ülkelere son derece 
seküler gelen bir dille kuran Türkiye modelinde İslam’ın konumuna 
ilişkin en önemli eleştiriler yine teo-politiğin en önemli ülkesi 
İran’dan gelmektedir.138 Türkiye’nin temsil ettiği modeli, teopolitik 
bir dil üzerinden eleştiren İran, Türkiye’deki İslami tecrübeyi ve 
bunun siyasete yansımasını Batı’nın bölgedeki “gerçek İslam” yerine 
yerleştirmek istediği “Liberal İslam modeli” olarak görmektedir. 
Türkiye’nin de bu liberal İslam anlayışını yayarak Ortadoğu’da 
yaşanan gelişmeleri kendi lehine kullandığı ve Mısır’daki direnişin 
hamisi gibi davranarak çözümler dayattığı iddia edilmektedir.139 

İran siyasa yapıcılarının bölünmüşlüğü ve bu eleştirinin resmi 
tavrı temsil etmediği düşünülse bile İran elitinde Türkiye’nin yükselen 
gücünün ve tarz-ı siyasetinin yarattığı rahatsızlık ortadadır. Ayrıca 
Türkiye karşıtı açıklamaların daha çok din adamları ve askerlerden 
gelmesi manidardır.140 Türkiye’nin Mısır’da Müslüman Kardeşler 
ve Tunus’ta Nahda hareketi ile yakaladığı yumuşak gücün İran ve 
özellikle Suudi Arabistan tarafından bir rekabet ilişkisi içerisinde 
konumlandırıldığı da gözden kaçmamalıdır. Suudi Arabistan’ın 
Mısır ve Tunus’ta Selefilere verdiği destek bölgedeki demokratik 
hareketlenmeyi sınırlandırmaya ve Körfeze ulaşmasını engellemeye 
matuf görünmektedir. Türkiye’nin bölgedeki diğer güçlerin 
aksine dini bir ideolojiyi yayarak güç elde etmeye çalışmadığı141 
söylenebilirse de modellerin rekabeti çerçevesinde Sünniliğin yeni bir 
yorumu ile Şiici ve Selefi yayılmacılığına cevap üretmeye zorlanması 
ihtimali mevcuttur. Bu cevabın Başbakan Erdoğan’ın Mısır’da laiklik 
çağrısı yapmak gibi bir yöntemle olamayacağı aşikardır.142 Türkiye 
modelinin İslam’a kamusal alanda verdiği yer ve hala laikliğin bir 
güvenlikleştirme unsuru olarak korunması bu çağrının anlamını 
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zayıflatmaktadır. Laiklik kavramının Arap dünyasında sivil-
medeni kavramlaştırılması ile ele alınması İslam-demokrasi-laiklik 
tartışmalarının bir süre daha devam edeceğini düşündürmektedir.

Türkiye modelinin en önemli yanları demokratik geleneği, 
askerin sivil yönetime tabi olması, hukukun üstünlüğü, bağımsız 
dış politikası ve İslam’la barışmasıdır. En zayıf yanı ise İslam’la 
yıllar boyunca ‘irtica’ tanımı üzerinden kurduğu güvenlikleştirici 
ilişki yüzünden dini söylem alanında (hem siyaset, hem entelektüel 
etki, hem de meşruiyet açısından) zayıf kalmasıdır.143 Başörtülü 
kadınların kamusal alanda, milletvekilli seçilme dahil, karşılaştıkları 
yasaklar Türkiye modelinin laiklik anlayışının güvenlikleştirici ve 
baskıcı yanlarının tümüyle ortadan kalkmadığı düşündürmekedir. 
Tunus ve Mısır’daki yeni seçimlerde başörtülü kadınların milletvekili 
olabilmesi Türkiye tecrübesinin çekiciliğini azaltmaktadır. 

Arap Baharı ile birlikte dönüşen toplumların ortak bir özelliği 
de bu ülkelerdeki Baasçı-laik-otoriter yapıların gitmesi, yerine 
ise demokratik seçimler dolayımıyla siyasete giren İslamcıların ya 
ortak ya da muhalif olarak gelmesidir. Muhalif ya da iktidar ortağı, 
İslamcıların yasal siyaset zeminine çekilmesi, siyaset alanına giren 
farklı din anlayışlarının rekabetine yol açacak ve böylece siyasal 
meşruiyetin din ile etkileşimi güçlendirecektir. Daha önceki 
örneklerde bahsettiğimiz, İran ve Suudi Arabistan’ın bölgesel 
etkinlik arayışlarının merkezine dini koyan teo-politik mücadele, bu 
anlamda Türkiye’nin en zayıf yanıdır. 11 Eylül sonrası Türkiye modeli 
gündeme geldiğinde en fazla öne çıkan özelliklerden biri Türkiye’nin 
farklı din anlayışı, ya da bir başka deyişle ‘Türk İslam’ı’ idi.144 Her ne 
kadar Batılılar için olumlu bir terkip gibi görünse de, Türk İslamı 
ifadesine Ortadoğu’da pek de olumlu yaklaşıldığı söylenemez. Türk 
İslamı ya da ‘ılımlı İslam’ tartışmaları bu çerçevede ele alındığında 
aslında teo-politik mücadelenin sol versiyonunu oluşturmaktadır. 
Ilımlı İslam tartışması dini-dönüştüren siyaset şeklini almış ve 
Türkiye’ye Suudi Arabistan-İran modellerine benzeyen bir misyon 
yükleyemeye çalışmıştır.

Oysa Türkiye’nin model olmasının Arap Baharından sonra 
tartışılma yolu böyle bir farklı dinsellik projesi olarak ‘Türk İslamı’ 
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değil, aksine, halkı Müslüman olan otoriter rejimlerde demokrasiye 
geçiş ve bir yönüyle de İslam ile demokrasinin buluşma imkanıdır. Bu 
açıdan Türkiye’nin dini meşruiyetin siyasete endekslenmesi, teolojik 
tutumun siyaseti belirlemesi, siyasi hedefin dinselleştirilmesi ve 
din diliyle formülasyonu anlamında zengin teo-politik birikimlere 
sahip İran ve Suudi Arabistan’la mücadele etmesi oldukça zor 
görünmektedir. Her ne kadar Arap Baharı’nın ilk zamanlarında 
Türkiye modeli olumlu olarak ele alınmış ve özellikle liberal-seküler 
kesimlerde rağbet bulmuşsa da, Arap Baharında giderek Müslüman 
Kardeşler ya da Selefi eksenli dini eğilimler ağırlık kazanmaktadır. 

Türkiye modeli hem S. Arabistan ve İran’ın teopolitik iddialarının 
hem de Arap Baharı sürecini yaşayan, Mısır gibi, ülkelerdeki 
İslami söylemlerin meydan okuması ile karşı karşıyadır. Başbakan 
Erdoğan’ın “dindar nesil” yetiştirme söylemini, kullandığı dini 
kavramları ve imam hatipleri yaygınlaştırmasını iç siyasette 
hegemonya arayışından ziyade bu bölgesel meydan okumalara 
bağlamak yerinde olacaktır. Din-siyaset ilişkisinde Kemalizmin 
güvenlikleştirici siyasetini terkeden bu yeni eğilim bölgedeki 
teo-politik dile yenik düşmeyen yeni bir siyasal dilin kurulması 
ihtiyacına işaret etmektedir. Ortadoğu’da bölgesel liderlik iddiasını 
devam ettirebilmek için Türkiye modelinin din-siyaset ilişkisinde 
hem devlet kurumları hem sivil toplum anlamında bir hareketlilik 
içerisinde olduğu gözlemlenebilir. 

Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı’nda güçlenen rolü, 
Medeniyetler İttifakı eşbaşkanlığını yürütmesi145 ve Somali ve 
Arakan gibi uluslararası konularda takındığı öncü pozisyon din ve 
siyaset arasındaki ilişkinin değişmekte olduğunu düşündürmektedir. 
Yine Türkiye’nin son zamanlarda Diyanet İşleri Başkanlığı’na önem 
vermesi, ‘Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi’ tarzı toplantılara 
ev sahipliği yapması,146 bu tür birleştirici ve eğitimi öne çıkarmaya 
çalışan kapsayıcı bir dille yapılan projeleri Afro-Asya bağlamına 
taşıma çabası,147 din adamı yetiştirmede atak davranması bu yeni 
eğilimle ilişkilidir. Ancak Vahhabilik ve Şiiciliğin kurduğu teo-
politik dilin kutuplaştırıcı cazibesi karşısında Türkiye’nin bu açığı 
tek başına kapatması kısa vadede mümkün görünmemektedir. 
Bu teo-politik dilin en önemli stratejik yansıması ise rasyonel 
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milli çıkarları meşrulaştırmada kullanılan mezhepçilik söylemi 
konusunda görülecektir. Zira teo-politik zeminde birleşen Suud-İran 
modellerinin ürettiği mezhep söylemini öne çıkaran yaklaşımlar, 
İslam dünyasında bütüncül yaklaşımın önünü tıkamaktadır. Bu 
sekteryen modellere karşı Türkiye’nin yeni bir pozisyon ortaya 
koyma ihtiyacını hissetmesi olasıdır. 

Türkiye sekteryen modellerin cazibesi karşısında kendi 
pozisyonunu dini bir dille meşrulaştırmamakta, kendi tarihinden 
getirdiği mezhepleri aşabilen siyasi duruşunu, bir başka deyişle teo-
politik yerine geçen ‘siyasal teolojisini’ yeterince anlatamamaktadır. 
Türkiye, mezhepçiliği aşan, maslahatın ve dolayısıyla siyasetin 
öncelenmesi diyebileceğimiz yaklaşımını anlatılabileceği ve bölge 
halklarının dini değerlerine de dokunan yeni bir dil üretebilmiş 
değildir. Bölgedeki teo-politiği aşan bu yeni dil sadece Şii-Vahhabi 
mücadelesini değil, aynı zamanda son zamanlarda Türkiye iç 
siyasetindeki Sünnilik-Alevilik ayrımını ya da karşıtlığını aşan bir 
üst dil olmak durumundadır. Siyasal talepleri teolojik farklılıklara 
kurban etmeyen bu kuşatıcı dili üretecek dini meşruiyet ve birikim 
noktasında sıkıntıları olan Türkiye’ye ise bu konuda en büyük destek, 
farklı nedenlerle benzer sorunları yaşayan Mısır’dan gelecektir. 
Hilafetin kaldırılmasından sonra İslam dünyasında dini bilginin 
ve eğitimin merkezi haline gelen El-Ezher’in ‘Yeni Sünnilik’ olarak 
adlandırılabilecek yeni bir dilin üretilmesine katkı sağlaması 
Türkiye için değil, tüm bölge için çığır açıcı bir gelişme olacaktır. 
Farklı teo-politik stratejilerle mücadele etmek zorunda kalacak iki 
ülke arasındaki stratejik ortaklık vizyonunun temellerinden biri bu 
işbirliği ve etkileşim olabilir. Türkiye modelinin, sadece Türkiye’yi 
güçlendiren milli bir proje olmanın ötesine geçebilmesi kuşkusuz 
bölgesel güçlerin ekonomik çıkarlarını ortaklaştıran bir bölgesel 
siyaset yürütmesiyle yakından ilgilidir. Hem dini açıdan hem de 
bölgesel düzen açısından çoğulcu bir dilin inşası ve yayılması bu 
siyaseti güçlendirecektir.

Yeni Mısır’ın “İslami Demokratik Modeli”: Yeni Sünnilik mi?
Arap Dünyası’nın kalbi olarak nitelendirilen Mısır’ın 

şekillendireceği tecrübe/model ise yeni oluşan bölgesel düzenin 



60

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2011

kritik bir unsurunu, dördüncü bir güç merkezi olarak Arap 
modelini belirleyecektir. 148 Maşrık (Suriye, Filistin, Lübnan ve Irak) 
ve Mağrip Arap devletlerini (Tunus, Cezayir ve Fas) birleştiren 
Mısır’ın coğrafyası ve kadim medeniyet birikimi bu ülkeye Arap 
dünyasında merkez ülke olma iddiasını vermektedir. Bu merkezi 
rol Mısır’ın coğrafi konumunun yorumlanması ve dış politikaya 
aktarılması noktasında biri içe kapanmacı diğeri aktivist iki eğilimi 
beslemektedir. Mısır’ın içinde bulunduğu coğrafyayı çevresinden 
kısmi izolasyon içerisinde gören ilk eğilim ülkenin bölgesel konulara 
dahil olmaması gerektiğini öne sürerken ikincisi Mısır’ı Afrika, 
Avrupa ve Asya arasında yine Arap dünyasının doğu ve batı kısmı 
arasında bir “köprübaşı” ya da “bağlantı noktası” olarak görmektedir. 
İkinci eğilim Mısır’ın Afrika’da ve Arap dünyasında aktif bir dış 
politika takip etmesini ve liderlik rolü üstlenmesini önermektedir.149

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde fikir olarak 
Suriye’de gelişen, asıl çoşkulu tartışma imkanını Mısır’da Kral 
Faruk’un son dönemlerinde bulan, Nasır’ın iktidara gelmesi ile Arap 
Birliği’nin somut politikası haline gelen Pan-Arabizm’in kökeni de 
bu liderlik algısına dayanmaktadır.150 Bu itibarla Nasır’dan itibaren 
Mısır cumhurbaşkanları Mısır’ın Arap dünyasında lider bir rol 
üstlenmesi ve bölgesel güç olması yönünde iç siyaset baskısı/talebi 
altında kalmıştır. Ancak Arap dünyasında daha aktif bir rol üstlenme 
yönündeki istekle bu rolün gerektirdiği masrafları karşılama 
zorluğu arasında sıkışıp kalmışlardır. Sudan ve Umman dışında 
tüm Arap ülkelerinin Mısır’la diplomatik ilişkilerini kesmesine 
sebep olan İsrail’le anlaşma Enver Sedat’ın ABD’den yardım 
almasını garantilemiştir. Bölgesel rolün karşılanamayan masrafları 
ve ekonomik sıkıntılar Sedat’ın bu dış politika değişikliğinin ana 
motivasyonu idi.151 İsrail’le kurduğu yakın ilişkiler yüzünden Camp 
David sonrası Mısır’ın Arap dünyasındaki liderlik rolünü kaybetmesi 
Mübarek döneminde de telafi edilememiştir. Otoriter Mübarek 
yönetimi ne ekonomik liberalizasyon politikasında başarılı olabilmiş 
ne de demokratik katılım taleplerini karşılayabilmiştir. Diğer önemli 
bir nokta da Mısır’ın ABD ve İsrail çizgisinde takip ettiği dış politika 
Mısır halkının onur kırıcı bulduğu bir mahiyet taşımıştır. 

2003 Irak’ın işgalinden sonra Türkiye ve İran bölgede yükselen 
güçler haline gelirken bölgesel siyasette Arap dünyasının temsilinin, 
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Mısır başta olmak üzere, çok zayıf olması Arap elitlerinde ve 
kamuoyunda rahatsızlık yaratmıştır. Mısır’ın özellikle 11 Eylül 
saldırıları sonrası ‘terörle savaş’ başlığı altında ABD ile çok yakın 
ilişkiler geliştirmesi Mısır’ın itibarını sarsmıştır. Bunun yanı sıra 
Mübarek’in yönetimde eşi ve oğlu da dahil olmak üzere ailesini aşırı 
öne çıkarması, aile çevresine yakın işadamları ve elitler ile bir yönetici 
klik oluşturması sadece halkı değil, askeri elitleri de oldukça rahatsız 
etmiş, nihayetinde Mübarek’i iktidardan düşüren sürecin önünü 
açmıştır.152 Bu yönüyle Tahrir Devrimi’nin yeşerttiği değişim umudu 
aynı zamanda Arap dünyasında onurlu bir dış politika yürütecek 
bir lider ya da model ülkenin, Mısır’ın yükselmesi arzusuna karşılık 
gelmektedir. 

Mısır Modelinin Cazibesi ve Sınırları

Mısır, Arap dünyasında derin tarihi, dini ve kültürel geçmişe 
sahip olmasıyla bir yumuşak güç konumundadır. Ezher camiinin 
ve üniversitesinin Arap ve İslam dünyasında çok uzun bir süredir 
dini eğitim, hukuk ve ahlaki yöneliş açısından merkezi rolde olduğu 
hatırlanmalıdır. Mısır okullarında eğitilmiş Arap milliyetçiliği ve İslam 
uyanışı fikirleri etkisinde olan çok sayıda insan Körfez ülkelerindeki 
eğitim kurumlarında ya da bakanlıklarda çalışmaktadır.153 Bu 
yönüyle Mısır, bölgedeki ulus-devletlerin iç siyasetine en fazla 
etkide bulunabilecek bir yumuşak gücü yönetebilir: Arabizm.154 
Arap ülkelerinde karar alıcılar iç siyasetlerini meşrulaştırabilmek 
için dış politikada Arap kamuoyunun hassasiyetlerini önceleyen bir 
pan-Arabist siyasal dili kullanmak zorunda kalmaktadırlar. Arabizm 
dili, özellikle Arap Baharı sonrası Arap kamuoyunu temsil eden 
ortak duygu haline gelmiş durumdadır.155 Ancak siyasi ve toplumsal 
taleplerin dilinin Arabizm olması, bu ideolojinin halen bölgede 
şansı olduğunu gösterse de, Arap Baharı’nın bölgenin ihtiyaçlarının 
gerisinde kalmış Pan-Arabist bir gündeme sahip olduğu anlamına 
gelmez.156 Öte yandan bu toplumsal hassasiyeti Arap dünyasının 
sorunlarına ve ideallerine hitap edecek somut bir siyasa projesi ile 
kendi bölgesel hesaplarına ekleyecek yeni Mısır yönetimi modellik 
iddiasını daha güçlü seslendirebilir. Ayrıca, halkının demokratik 



62

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2011

taleplerini yansıtacak ve ekonomik kalkınma sürecine girmiş olası 
yeni Mısır rejiminin bölgede yürüteceği siyasetin yukarıda bahsedilen 
üç modelin birbiriyle etkileşimini ve rekabetini belirleyebileceğini 
öngörebiliriz. 

Demokratik ve istikrarlı yeni bir Mısır’ın ortaya çıkmasının 
önünde oldukça zorlu bir yol var. Bu yolda Mısır’ı zorlayacak 
temelde üç problem olduğunu söyleyebiliriz: Ekonomik kalkınma, 
demokratikleşme ve yeni Sünniliği üretecek irade. Bu üç meseleden 
ve yükselen bir Mısır’ın başta İsrail ve Suudi Arabistan olmak üzere 
bölge ülkeleri için tehdit potansiyeli taşımasından dolayı, süreç 
içerisinde Mısır’ı oldukça zorlu bir geleceğin beklediğini söyleyebiliriz. 
Mısır’ın üzerinde bulunduğu coğrafya ve tarihi derinliğinden 
dolayı yaratacağı kaygı birçok açıdan ele alınabilir: Gazze sorunu, 
Hamas’ın Müslüman Kardeşler’le tarihsel bağları ve Camp David 
anlaşması nedeniyle İsrail yeni Mısır’ı tehdit olarak görecektir. Genel 
Ortadoğu denkleminde İran’ı dengeleyecek bir Arap güç olarak 
görülen Mısır’ın, dünya suyollarının en kritiklerinden birisi, Hint 
Okyanusu ile Akdeniz’i ya da Hint ve Çin’i Avrupa ile bağlayan 
Süveyş Kanalının üzerinde olması da bu ülkedeki gelişmelere tüm 
dünya güçlerinin dahil olmaya çalışacağını düşündürmektedir. 
Tüm bu kritik meseleler ve Mısır üzerindeki yabancı ilgisi, “Tahrir 
Devrimi” konusunda gözlemcileri umutsuzluğa sevk etmektedir. 
Mısır’da yaşananların 1989 devrimleri gibi bir demokratik yönetim 
kurmaktan öte, Avrupa’daki 1848 devrimleri benzeri bir başarısızlığa 
sürüklenmesi ihtimali mevcuttur.157 

Tahrir süreci her ne kadar siyasi talepleri öncelese de Mısır 
bugün dünyanın altıncı büyük doğal gaz üreticisi olarak ciddi 
ekonomik problemlerle karşı karşıyadır. İstikrarsızlık ülkeden 
sermaye kaçışına yol açarak ekonomik durumu daha da kırılgan 
hale getirmektedir. Özellikle askeri elitlerin ekonomik kararları 
alan organ olması, üstelik bu ekonomik kararları alırken tamamen 
güvenlik penceresinden bakarak sahadaki ekonomik problemlerin 
niteliği ile ilgilenmemeleri durumu daha da kötüleştirmektedir.158 
Dahası özellikle Tahrir sonrası Mısır Ordusu’nun Sina yarımadasında 
kontrolünü kaybetmesi159 ile birlikte Ürdün ve İsrail’e doğal gaz satan 
boru hattının sürekli bombalanması ülkenin doğal gaz gelirlerini 
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kesintiye uğratmakta, istikrarsızlık nedeniyle turizm sektöründe 
yaşanan kayıplar durumu daha da kötüleştirmektedir.160 Bu nedenle 
Mısır’ın önümüzdeki dönemde ekonomik problemlerinin siyaseti 
de doğrudan etkileyeceğini tahmin etmek zor değildir. Dahası bu 
tür bir ekonomik baskı altındaki Mısır’ın kendi siyasi çizgisini ve 
bağımsız bir dış politika hattını oluşturması kolay olmayacaktır. Bu 
da Mısır’ın bölgesel düzenin oluşumundaki rolünü olumsuz yönde 
etkileyecektir.

Askeri Vesayet Rejimi ve Liberal Otokrasi Arasında Mısır
Mısır’ın yükselmesinin yaratacağı riskler ve halk taleplerinin 

siyasette karşılık bulması, sömürge döneminden beri ülke üzerinde 
etkili olan aktörlerin, Mısır’ın demokratikleşmesine mesafeli 
durmasına yol açmıştır. Arap Baharı ile birlikte Tahrir’deki iradenin 
siyasi hayata yansımasına ilk engel olarak ortaya çıkan Yüksek 
Askeri Konsey’in (YAK) 11 Şubat 2011’de yönetime sessizce el 
koyması ve ABD’nin de buna destek vermesi bu durumun bugün 
de değişmediğini göstermektedir. 161 Tahrir sonrası kademeli 
olarak gelişen bu vesayet rejimi üç aşamada gerçekleşti: 1. Tahrir 
sonrası kriz yönetimi, 2. Protestolara karşı siyasi yönetim, 3. Geçiş 
döneminde YAK’ın yönetme rolünün kurumsallaştırılması.162 
Böylelikle siyasi ve ekonomik çıkarlarını garanti altına alan YAK, 
pozisyonunu yasallaştırmış oldu. Bu askeri vesayet rejimi açısından 
değerlendirildiğinde Mısırda demokratikleşmenin iki farklı 
anlamda yürüdüğü görülür: Kurumsallaşma ve siyasi mücadele. 
Kurumsallaşma mücadelesi yeni anayasa yapımı, güçler ayrılığı, 
silahlı kuvvetlerin siyasi iradenin egemenliğini kabul etmesi gibi 
başlıkların da altında yer aldığı daha çok prosedürlerle ilgili sorunları 
kapsamaktadır.163 Bu soyut problemlerin somut siyasi karşılığı ise 
meselenin karmaşıklığını ortaya koymaktadır: Askeri elitlerin siyasal 
alandan çekilmesi ve İslamcıların siyasi sisteme entegre edilmesi. Tam 
da bu nedenle Mısır’da gerçekleşen tüm seçimlerde süreç tartışmalı 
hale gelecek, önümüzdeki dönemde de asıl siyasi mücadeleyi örten 
yasallık tartışmaları gündeme hakim olmaya devam edecektir.164

Bu somut sorunlara göz atıldığında, Arap Baharından sonra 
dönüşüm geçiren ülkelerde Baasçı rejimlerin devrilmesiyle önü 
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açılan İslamcı siyasi öznelerin iktidardan uzun süre mahrum tutulan 
bir elit grubu olarak en hızla güçlenen kesim olduğu görülür.165 
İslamcılığın siyasi karşılığının siyasa düzeyinin ötesine geçen bir 
gerilim oluşturan bu mesele, elitler arası bir çatışmayı da beraberinde 
getirmiştir. Mısır’da etkili olan dış aktörlerin ülkeye yönelik bakışının 
da temelinde bu yer almaktadır. Buna göre Mısır’da statükoyu 
önceleyen İsrail ve Suudi Arabistan gibi aktörler eski aktörlerin her 
halükarda daha etkili olmasını tercih ederken, ABD gibi pragmatist 
aktörler ise yeni elitlerin meşruiyeti ile eski elitlerin sadakatini 
sentezleyen bir vesayet rejimini tercih edecektir. Bu noktada yeni 
elitlerin iktidara gelmesini isteyen güçler ise Tunus ve Türkiye gibi 
dönüşümü destekleyen güçlerle, eski rejimle sorun yaşayan İran’dır. 
Bu nedenlerden dolayı Mısır’da görünen o ki askeri vesayet rejimi 
kurularak, Türkiye modeli adı altında Türkiye’nin kurtulmaya çalıştığı 
1960 ya da 1980 benzeri bir askeri vesayet modeli oluşturulacaktır.166 
Zaman zaman ‘liberalleşmiş otokrasi’167 olarak da tanımlanabilen 
bu tür bir askeri vesayet rejiminin, Mısır’da kurulması için adımlar 
atılmış olsa da Müslüman Kardeşler’in bu noktada gösterdiği direnç 
askeri elitleri oldukça zorlamaktadır. Bu da liberalleşmiş otokrasinin 
Arap Baharı sonrası biraz daha yumuşak bir modelinin Mısır’da 
mümkün olabileceğini düşündürmektedir.168 Askeri vesayetin kısa 
sürede geriletilmesinin zor olduğu görülen Mısır’da Müslüman 
Kardeşler’in adayı Muhammed Mursi’nin cumhurbaşkanı seçilmesi 
hem demokratikleşme sürecinin devam edeceğini hem de şeriat-
demokrasi bağlamında yeni bir modelin şekillenmekte olduğunu 
düşündürmektedir. 169

Mısır’da İslami Hareketin Dönüşümü

Arap ülkelerindeki İslami hareketlerin ana kaynağı olarak 
Müslüman Kardeşler’in dönüşümü Mısır’ın Arap dünyasındaki 
yumuşak gücüne katkıda bulunacaktır. Selefi Nur Partisi’nin şeriatın 
sıkı bir şekilde uygulanmasını istemesine karşılık Müslüman 
Kardeşler’in kurduğu Hürriyet ve Adalet Partisi İslami referanslı 
sivil ve demokratik devlet çağrısı yapmaktadır. İslam-demokrasi 
ilişkisinde bölgeye model olabilecek bir tecrübe bu dönüşüm 
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üzerinden yaşanabilecektir. Şu an için Arap Baharı’nın en önemli 
sorunu da İslamcıların siyasal alana katılımı ve iktidara geldiklerinde 
nasıl bir performans gösterecekleridir. Mısır’daki İslamcıların siyasi 
tecrübesinin diğer bir kritik boyutu Selefilikle Müslüman Kardeşler 
arasındaki rekabettir. Bölgesel etkileri olacak bu rekabetin nasıl bir 
etkileşimi getireceği henüz öngörülemese de zamanla bu grupların 
birbirini dönüştürerek daha pragmatik bir siyasi alan oluşturacakları 
söylenebilir.170

Bununla birlikte Müslüman Kardeşler’in bahsedilen 
dönüşümünün Arap milliyetçiliği ile İslamcılığın harmanlandığı yeni 
bir sentezi üretme ihtimali mevcuttur.17120. Yüzyılda birbirleriyle 
rekabet ve düşmanlık ilişkisi içerisinde olan bu iki ideoloji Arap 
Baharı sonrasında birbirini tamamlayan bir işbirliğine yönelebilir. 
Olası Mısır “modeli” yukarıda bahsedilen üç modelden olumlu 
ve olumsuz anlamda öğrenilenler ve onlarla geliştirilen ilişkiler 
üzerinden şekillenecek gibi gözükmektedir. Öte yandan niteliğinin 
ne olacağı tartışılsa da aslında Müslüman Kardeşler’in önünde iki yol 
var: Ya Türkiye modelinden ilhamla cemaati siyasi partiye çevirerek, 
siyasi hayata katılacak ya da otoriter karşı-devrim güçleri ile işbirliği 
yaparak siyaseten askeri elitlere teolojik olarak da Selefiliğe yakın 
bir muhafazakârlığa dönüşerek kendi adlarına siyaseten var olma 
ihtimallerini kaybedecekler.172 Şu ana kadar yaşanan gelişmeler, 
Müslüman Kardeşler’in her tür siyasi süreç içerisinde yer alması, 
ilk seçeneğin ağır bastığını göstermektedir. Siyasi arenada Suudi 
Arabistan’ın desteklediği Selefilere karşı zemin kaybetse de, orta 
ve uzun vadede Müslüman Kardeşler’in daha etkili olacağını 
söylemek mümkündür. Halen siyasi olarak yerini arayan Selefiler 
üzerinde Suudi Arabistan’ın mevcut etkisinin kalıcı olup olmayacağı 
tartışmalıdır. Tam tersine Mısır’dan yükselecek yeni milliyetçi-
İslamcı bir sentez hareketi çerçevesinde, Mısır Selefilerinin daha 
yerli bir pozisyon alarak Suudi Arabistan’a mesafeli durma ihtimali 
çok daha yüksek görünmektedir.173

Kuşkusuz Müslüman Kardeşler’in nasıl bir dönüşüm yaşayacağı 
ve nasıl bir siyasal dili/pratiği üreteceği yeni bölgesel düzenin 
mahiyetini etkileyecektir. Katılım, demokratikleşme, özgürlük 
ve adalet kavramları temelinde yaşanacak bir dönüşüm Şiilik ve 
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Vahhabilik söylemlerinin sekteryan ve kutuplaştırıcı yanlarına 
meydan okuyacaktır. Türk sekülerleşmesinin İslam’ın kamusal 
hayatta görünürlüğüne gösterdiği hassasiyetin de yaşanılamaz ve 
gereksiz olduğunun anlaşılmasına katkıda bulunacaktır. Mursi’nin 
Mısır’ın ikinci cumhuriyet rejiminin sivil ve medeni olduğu 
yönündeki vurgusu ile şeriata uyulacağı yönündeki açıklamaları 
birlikte okunduğunda yeni bir Sünniliğin şekillenmekte olduğu 
söylenebilir. 

Ezher-Müslüman Kardeşler Etkileşimi ve Yeni Sünnilik İmkanı

Mısır, Ortadoğu’daki Şii-Vahhabi sekteryen kutuplaşmayı 
yumuşatacak dini bir birikime sahiptir. Bu yönüyle Mısır’ın Yeni 
Sünniliğin önemli merkezlerinden biri olma şansı gerek tarihsel gerek 
siyasi gerekse de akademik anlamda daha mümkündür. Mezhepler 
arasındaki yakınlaşmada Müslüman Kardeşler hareketinin 
dönüşümünün yanısıra Fatımiler tarafından kurulan Ezher de kritik 
bir rol oynayabilir. 

Sünniliğin önemli dini merkezlerinden olan Ezher’in 
rektörlerinden Şeyh Muhammed Şeltut’un 1959’da Şii fıkhını İslam 
hukukunun beşinci mezhebi olarak tanıdığı hatırlanabilir.174 Uzun 
tarihi boyunca kimi zaman siyasi iktidardan bağımsız kalan kimi 
zaman da devletin bir kolu olarak işlev gören Ezher, zaman zaman 
da modernist ve elitist İslami hareketlere karşı halk İslamı’nın 
temsilcisi olmuştur. Ezher, özellikle 19. Yüzyıl sonu ve 20. Yüzyıl 
başındaki İslam’da reform tartışmalarının ve dolayısıyla Sünniliğin 
yeniden tanımlanmasının merkezi olarak öne çıkmıştı. Aynı şekilde 
Mübarek sonrası Mısır’ın bölgesel rolünü pekiştirecek yeni bir din 
dilinin/yorumunun merkezi olmaya aday görülebilir. 175 Bu dilin 
oluşmasında Ezher ve Müslüman Kardeşler Hareketi arasındaki 
karşılıklı etkileşim belirleyici olacaktır.

Daha önce Mehmet Ali Paşa, Cemal Abdünnasır gibi Ezher 
üzerinde siyasi baskı kuran otoritelere karşı kendini farklı 
biçimlerde koruyabilmiş Ezher’e en büyük meydan okumalardan 
biri de Müslüman Kardeşler’den gelmişti. Ezher’i toplumdaki 
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kokuşmuşluğun sorumlusu ve siyasi elitin kuklası olarak resmeden 
Müslüman Kardeşler, 20. yüzyıl başlarından itibaren Ezher’in dini 
saygınlığını oldukça zayıflattılar. Ancak gerek Ezher’in imkanlarını 
kullanma kaygısından gerekse de ahlaki konularda hemfikir 
olmalarından dolayı Müslüman Kardeşler Ezher’e karşı gerilim ve 
eleştiriyi kavgaya dönüştürmedi.176 

Nasır döneminde Ezher reforma zorlanmış, devletin siyasi 
çizgisine uyarak Pan-Arabist çizgiye destek olacak kararlar almıştır. 
Arap Sosyalizmi’ni savunan Ezher, Nasır’ın Süveyş Kanalı’nın 
millileştirilmesi kararını açıkladığı yer olmuştur.177 Bir başka deyişle 
Nasır, Süveyş Kanalı gibi Ezher’i de bu dönemde “millileştirmiştir.”178 
Ezher’i bir yandan Müslüman Kardeşler’e karşı kullanan Nasır, diğer 
yandan da Pan-Arabizm üzerinden Ortadoğu’da bölgesel liderlik 
mücadelesinde Suudi Arabistan’ın teopolitik gücünü bu kurum 
üzerinden dengelemeye çalışmıştır.179 1970’li yıllarda ise Enver 
Sedat, Ezher’i yükselen et-Tekfir ve’l Hicre tipi militan İslamcılığa, 
karşı denge unsuru olarak kullanmış ve bu kuruma Nasır döneminde 
kaybettiği siyasi değerini yeniden kazandırmaya gayret etmiştir. Yine 
1990’lı yıllarda etkisi artan İslamcı hareketlere karşı Ezher, siyasi 
arenada hükümeti de eleştirmekten kaynaklanan bir meşruiyetle, 
otoritesini güçlendirmiştir.180 

Ezher’in birbrinden son derece farklı siyasi yönetim ve ideolojiler 
döneminde siyasi elitlerle çalışmada gösterdiği bu esneklik, Ezher-
Müslüman Kardeşler geriliminin kavgaya dönüşmemiş olmasına 
eklenince, yeni dönemde Müslüman Kardeşler eğer Ezher üzerinden 
bir meşruiyet oluşturma kaygısıyla yeni bir yaklaşım geliştirecekse, 
bu konuda Ezher’den yardım alabileceğini göstermektedir. Bir 
başka deyişle, Ezher ve Müslüman Kardeşler arasında oluşacak bir 
dini ittifak Mısır’ı bölgede teopolitik alanında oldukça güçlü bir 
noktaya götürme potansiyeli taşımaktadır. Ezher’in modernist-
reformist hareketlere karşı zaman içinde Sufi hareketleri de içeren 
bir hareket haline gelmiş olması, Müslüman Kardeşler’in ise Tahrir 
Devirimi’nden bu yana siyasetin de zorlaması ile bazı dini-siyasi 
konularda pozisyonunu yeniden ele alması bu tür bir sentez imkanı 
oluşturmaktadır.181 Bunun da ötesinde gerek Müslüman Kardeşler 
gerekse de Ezher son dönemde Selefi hareketlerin meydan okuması 
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ile karşılaşmaktadır. Selefi hareketin Müslüman Kardeşler’in 
ardından ikinci parti olması, önümüzdeki dönemde dini meşruiyet 
anlamında Selefileri dengelemek için Müslüman Kardeşler’i kendi 
pozisyonunu yenilemeye zorlayacaktır. Benzer şekilde tarihsel 
olarak Selefi hareketelere görece mesafeli olan Ezher de benzer bir 
tehdidi yaşamaktadır. Bu benzer tehdit algısı yeni bir Sünnilik için 
yeni bir ittifakın oluşmasına yol açarak Mısır’a yeni bir teo-politik 
alan açacaktır. 

Tarihsel olarak inişli çıkışlı Mısır-Suud ilişkilerinde Selefilik ve 
din konusu her zaman problem olmuştur.182 Nasır döneminde Yemen 
üzerinden karşı karşıya gelen iki tarafın arası ancak Enver Sedat’ın 
iktidara gelmesi ile düzelmiş, bu ilişki de Mübarek döneminde 
Batı yanlısı Arap kampının en önemli ayağı olmuştur. Mübarek’in 
olmadığı bir Mısır’da gerek askeri elitleri gerekse de Selefileri 
destekleyerek Müslüman Kardeşler’in ve dolayısıyla Mısır’ın alanını 
daraltmaya çalışacak olan Suudi Arabistan’a siyasi düzeyin yanısıra 
teo-politik bir cevap vermek için Müslüman Kardeşler’in Ezher’le 
işbirliği yapması olasıdır. Suudi Arabistan’ın kendi modelini öne 
çıkarma amaçlı siyaseti Mısırlı Selefileri iktidar mücadelesinde 
kullanma noktasına gelir de Mısır devlet elitlerini de rahatsız 
ederse, Yeni Sünnilik tüm Mısır’ın sahipleneceği bir sentez olarak 
sahiplenilebilir. Bu tür bir Sünniliğin İran ve Suudi Arabistan’ın teo-
politik etkisini dengelemeye yarayacağı ve bu haliyle Türkiye modeli 
ile etkileşim içinde olacağı tahmin edilebilir.

Arap Baharı, Yeni Mısır’ın Dış Politikası ve Bölgesel Düzen

Mısır’da Mübarek Yönetimi’nin devrilmesi tüm bölgesel güç 
dengelerini alt üst etti. Arap Baharından genellikle zarara uğrayan 
İran’ın en büyük karı ise, Suudi Arabistan’la birlikte İran karşıtı 
cephenin öncülüğünü yapan Mübarek’in gitmesi oldu.183 Suriye’de 
yaşananlardan sonra pozisyonunu değiştirse de İran genel olarak 
Mısır’da yaşanan gelişmelerden memnun olmuş ve Suudi Arabistan 
karşısında kısmen rahatlamıştır. Tahrir eylemleri ile birlikte 
Mübarek’in gidişinden kaygılanan İsrail ise Mübarek’in yanına 
geçerek, değişimin öncüsü olan kesimlerde ciddi bir tepki oluşturdu. 
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Mübarek’in ardından Ömer Süleyman için de aynı yanlışı tekrar eden 
İsrail karşı devrimin yanında yer alarak, Mısır’ın sadece İslamcı ya da 
Arap milliyetçisi aktörlerinin değil, liberal ve seküler kesiminin de 
desteğini kaybetti.184 Türkiye Mısır’daki gelişmeleri daha bir coşkuyla 
karşılarken, Yeni Mısır’ın bölgesel düzeni kuracak yeni aktörlerden 
biri olarak, demokratik bir Mısır olarak gelişmesi yönündeki 
arzusunu göstermiş oldu. Mısır’daki gelişmeler sonrasında ABD’nin 
Mübarek’i savunmamasını korkuyla seyreden Suudi Arabistan185 
İran’a karşı denge olarak gördüğü en büyük ortağını kaybetmenin 
etkisiyle Mısır’da devrim karşıtı güçleri desteklemektedir. Bununla 
da yetinmeyen Suudi Arabistan, Müslüman Kardeşler’den, devrimin 
başka ülkelere ama en başta Körfeze yayılmaması için destek 
istemiştir. 

Mısır’ın bölgede yeni demokrasilerin kurulmasını tetikleyecek 
devrimci bir sürece evrilmeyeceği netleşirken tedrici reform sürecini 
destekleyecek bir tutumu benimsemesi beklenebilir. Mursi’nin ilk 
konuşmalarında başka ülkelerin iç işlerine karışılmayacağı, bağımsız 
bir dış politika yürütüleceğini dile getirmesi model iddiasının kısa 
vadedeki mütevazı konumunu gösterse de Afrika derinliği ve Nil suları 
konusunda Mısır’ın aktif dış politikayı canlandırması kaçınılmaz 
görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, Yeni Mısır’ın Nasır dönemindeki 
gibi Arap dünyasında ve Afrika’da aktif bir dış politika yürütmesi 
ve diğer bölgesel güçlerle rekabet etmesi beklenebilir. “Demokratik 
İslam” iddiası ile Mısır halkının taleplerine daha sorumlu davranacak 
yeni yönetim İran’ın İsrail karşıtlığı ya da Türkiye’nin İsrail eleştirisi 
politikasının çekiciliğini azaltacaktır. Diğer bir deyişle, Mısır’ın ABD 
ve İsrail’le kuracağı yeni ilişkinin daha bağımsız ve eleştirel olması 
durumunda, İran’ın ABD karşıtı siyasetinin törpüleneceği, Suudi 
Arabistan’ın ABD yanlısı siyasetinin de ılımlaştırılacağı söylenebilir. 
Bununla birlikte, Filistin sorununun ve İsrail’in uzlaşmaz siyasetinin 
yeni Mısır’ı en çok zorlayacak konulardan birisi olduğu açıktır. Arap 
Baharı’nın bölgedeki dengeleri yeniden harmanlayan etkisi Mısır’ın 
tercih edeceği yeni rolün ne olacağı ile netleşecektir. 

Yeni Mısır’ın bölgede yeni bir model olarak ortaya çıkmasının 
en belirgin sonuçlarından birisi iki demokratik modelin (Türkiye ve 
Mısır) işbirliği ile Suudi Arabistan ve İran’ın sekteryen ve kutuplaştırıcı 
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siyasetlerini dengeleme ihtimali olacaktır. Bu işbirliği Sünnicilik 
yapmaya zorlanan Türkiye’nin konumunu rahatlatırken Mısır’ın 
da Suudi Arabistan destekli Selefilere karşı direnç oluşturmasına 
yardımcı olabilir. Bu itibarla Mısır’ın demokratikleşmesini, 
ekonomisini toparlamasının ve bölgede etkili olmasını yeni bölgesel 
düzenin kaçınılmaz şartı olarak gören Türkiye, Mısır’ın geçiş sürecini 
desteklediği ölçüde Mısır modelin gelişimine yardımcı olacaktır.

Sonuç

Arap Baharı sonrası Ortadoğu’da dönüşen Neo-Memluk 
devletlerin nasıl bir yol izleyeceği konusu ile yeniden gündeme 
gelen model fikri ilk bakışta çekici olmakla birlikte içine girildiğinde 
çelişkileri ve karmaşıklığı belirginleştiren bir tartışmayı da beraberinde 
getirmektedir. 19. ve 20. yüzyıllarda Batı’dan öğrenme sürecine giren 
ülkelerin modernleşme teorileri bağlamında önlerine koyulan batıcı 
modellerin başarılı sonuçlar ortaya koymadığı bilinen bir gerçektir. 
Aynı şey günümüz için de geçerlidir. Kalkınma ve demokratikleşme 
sürecinde olan Ortadoğu ülkelerine tecrübelerinden istifade etme 
anlamında Türkiye’nin ya da Mısır’ın örnek verilmesi eskimiş 
modernleşme teorilerini yeniden üretmeye dönüşmemelidir. Her 
ülkenin kendi siyasal, ekonomik ve tarihi geçmişinden hareketle ve 
yaptığı somut tercihler sonucu kendi kalkınma ve demokratikleşme 
tecrübesini üreteceği a priori kabul edilmelidir. 

Bu makalenin gösterdiği üzere Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve 
yeni Mısır bölgede merkez ülke olma ve yeni düzen kurma iddiasına 
sahip ülkeler konumundadır. Bu ülkelerin sahip oldukları rejim ve 
yönetimlerin iddiaları ve kendilerini hangi sembolik sermayeye 
göre meşrulaştırdıkları konusu model tartışmasına bağlanmaktadır. 
Farklı yönetim şekilleri ve stratejik vizyonların da ötesinde, farklı 
İslam anlayışlarına dayanan bu model iddiaları her ülkenin kendi 
tecrübesini bölgede yeni düzenin kurulması noktasında takip ettiği 
milli menfaatlerin/stratejilerin temeline oturtmaktadır. 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yeni bölgesel düzenin kurulmasında 
Türkiye, İran ve Suudi Arabistan’ın yanı sıra Mısır muhtemel yeni bir 
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model, siyaset tarzı olarak etkisini ortaya koyacaktır. Türkiye, İran, 
Suudi Arabistan ve Mısır’ın bölgesel siyasetleri, iç siyasal yapıları, Batı 
ve İsrail ile ilişkilerinin ve birbirleriyle olan etkileşimleri/rekabetleri 
bölgenin yeni düzeninin mimarisini şekillendirecektir. Bu noktada 
birbiriyle rekabet ve etkileşim içerisinde olan bu modellerin bölge 
ülkeleri ile olan ilişkilerini kendi siyasal sistemlerinin değer ve 
öncelikleri temelinde mi yoksa bölgesel/stratejik çıkarları temelinde 
mi yapacağı sorusu çok anlamlı görünmemektedir. Zira bu ülkelerin 
milli menfaatleri ile model iddiaları (ve önerdikleri değerler) 
birbirini tamamlayan mahiyettedir.

Bölgesel vizyonlar ve söylemler açısından bakıldığında 
bölgedeki yeni düzen, ya teo-politik bir anlayışa göre yani sekteryan 
kutuplaşmaya dayalı güvenlikleştirme ve kamplaşma üzerinden 
kurulacak, ki bu da bölge dışı aktörlerin daha fazla müdahil olması 
anlamına gelecektir, ya da ekonomik entegrasyon ve diplomatik 
uzlaşmaya dayalı bir siyasal teolojinin bütünleştirici ve tedrici 
bir reform süreci üzerinden kurulacaktır. İlk durumda bölgedeki 
karşılıklı önyargılar ve olumsuz algılar tarihe ve dini yorum 
farklılığına referansla derinleştirilecek, çatışma, husumet ve bölgeye 
dış müdahale artacaktır. Bölgesel güçler de çıkar uzlaşmazlığından 
beslenen sekteryan bir mücadeleye savrulacaklardır. İkinci durumda 
ise radikal olmayan yeni bir Batı eleştirisine eşlik edecek bir bölgesel 
işbirliği perspektifinin temelleri atılacaktır. Farklı İslam yorumlarının 
birbirinden öğrenme süreci ile başlayan, mezhepçiliği, sekteryen 
gündemi, Vahhabilik ve Şiiliğin kutuplaştırıcı yanlarını aşabilen bir 
muhtemel Yeni Sünnilik mezhepçilik temelli bölgesel çatışmaların 
engellenmesine katkıda bulunacaktır. Siyasetin reel yanı gelecekte 
bölgenin bu iki vizyonun rekabetinden ve etkileşiminden büyük 
oranda etkileneceğini düşündürmektedir.

Velayet-i fakih vesayetli bir cumhuriyet modeli olarak İran İslam 
devleti bölgedeki diğer İslamcı hareketlere ilham verme konumunu 
kaybetmekle birlikte özellikle Körfez ülkelerindeki Şii gruplara verdiği 
ideolojik doktrinasyon ve diğer yardımlarla nüfuzunu korumakta 
ve pekiştirmektedir. İran’ın bölgedeki Şii topluluklar üzerindeki 
etkisi Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri nezdinde bölgenin 
İranlaşması gibi bir korkuyu beslemekte ve Selefiliği Vahhabiliğe 
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eklemleyen kutuplaştırıcı karşı bir “Sünni blok” siyaseti üretmekte, 
bunu yaparken de Sünnilik adına konuşma tekelini zımnen iddia 
etmektedir. İran ve Suudi Arabistan’ın bölgesel model ülkeler olarak 
birbiriyle rekabet ettiği ortamda Türkiye ya mezhep kutuplaşmasını 
aşacak ve demokratik dönüşümü destekleyecek bir “aktif çok 
taraflılık politikası” geliştirmek durumunda kalacak ya da bölgedeki 
rekabeti akışına bırakarak pasif bir konumu kabullenecektir. Halkına 
karşı katliam uygulayan Suriye rejimi karşısında aldığı sert tavır ile 
Türkiye yumuşak güç politikasının sınırlarını görmekte ve “akil 
güç” konumuna evrilmektedir. Yine de bu politikanın bir demokrasi 
ihracı politikası olarak görülmesi bölgede tepki toplayacaktır.

Batılı güçlerin bölgedeki etkisinin bölgesel güçler lehine 
değişmekte olması kaydedilmesi gereken bir olgudur. Libya ve 
Suriye hadiselerinde Arap Liginin etkinliğinin artması da olumlu 
bir gelişme olarak görülebilir. Bununla birlikte Arap Ligi’nin 
muhafazakar Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin menfaatlerinin 
bir cephesine dönüşmesi durumunda bölgenin mezhep temelli 
olarak kutuplaşmasını engelleyebilecek bir uluslararası örgüt 
olmaktan çıkma ihtimali mevcuttur.186 Ayrıca, Suudi Arabistan 
ve İran arasındaki kutuplaşmanın sıcak bir savaşa dönüşmesine 
müsaade edilmesi beklenmemelidir. Zira İran körfezi, petrolün 
dünya piyasalarına güvenli ulaşımındaki kritik rolü sebebiyle 
ABD’nin birincil güvenlik ajandasında yerini koruyacaktır.187

Türkiye (bir süredir) ve Mısır (yakın gelecekte) yeni bölgesel 
denklemde kendilerine farklı ve yeni statü talebinde bulunan ülkeler 
olarak öne çıkmaktadır. Ancak her iki ülke için bu statü talebini 
gerçekleştirecek siyasal, dini, ekonomik ve kültürel bir kapasite 
mobilizasyon sorunu gündeme gelmektedir. Tunus ve Mısır’daki 
demokratik tecrübenin Türkiye örneği ile etkileşerek Şii-Vahhabi 
bloklaşmasının mezhepçi ve kutuplaştırıcı etkilerini aşmada katkı 
sağlayacak alternatif ve demokratik “yeni Sünni” bir siyasetin 
oluşturulması için bu kapasite mobilizasyonu ve işbirliği sorununun 
çözülmesi gerekmektedir.

Bölgesel yeni düzen ve bu düzenin oluşumunda hangi modelin 
etkili olacağı konusunda ABD ve İsrail’in tartışmalarda ve ülkelerin 
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mücadelesinde etkili olacağı açıktır. Ancak bölge ülkelerinin 
güçlenmesi bu etkinin azalmasına, iç çatışmaların artması ise 
bu etkinin çoğalmasına yol açacaktır. Bu nedenle iç çatışma ve 
sürtüşmeleri azaltarak, işbirliğine dayalı yeni bir bölgesel düzeni 
hedefleyen Türkiye-Mısır modellerinin bölgeyi ileri taşıma 
potansiyeli daha yüksek görünmektedir, ancak farklı modellerin 
rekabeti bölgeye dış müdahale ihtimalini de canlı tutacaktır.
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Giriş

Ortadoğu yine zor zamanlardan geçmekte ve bu tür kaotik du-
rumlarda küçük gruplar ve onların önemsiz gibi görünen eylemle-
ri beklenmedik etkilere yol açabilmektedir. Ayrıca, Ortadoğu’daki 
“Arap Uyanışı”ndan Atlantik-ötesi “Wall Street’i İşgal” hareketine 
kadar domino taşları gibi gelişip yayılan küresel ölçekli isyan ve gös-
teri dalgalarının da gösterdiği gibi, içinde bulunduğumuz küreselleş-
me çağında siyasi ‘kelebek etkisi’ gerçeğe dönüşebilmektedir. 

Yabancı müdahalesi veya desteğini ima ettiği için olayın aktör-
lerinin pek hoşlanmadığı bir isimlendirmeyle1 “Arap Baharı” adı 
verilen olgu, bir yandan bölgenin içinden geçtiği zor zamanların 
ürünü iken diğer taraftan da Arap dünyasındaki makro-toplumsal 
ilişkilerin -kaotik bir biçimde de olsa- geniş ölçekli bir dönüşümünü 
ve yeniden inşasını ifade etmektedir. Zira 17 Aralık 2010 tarihin-
de kendi bedenini ateşe veren, üniversite mezunu ve işsiz bir gencin 
tutuşturduğu (ve bu olayı takiben Wikileaks’in Tunus rejimine dair 
gizli Amerikan belgelerini yayınlamasıyla yayılan) kıvılcım giderek 
büyüdü ve nihayet büyük bir yangına (ve bir nevi bahar temizliğine) 
dönüşmüştür. Bu muazzam olay bir yandan geniş çaplı gösterileri, 
binlerce insanın öldürülmesi, on binlercesinin yaralanması ve yerin-
den edilmesini, diğer yandan da Tunus, Mısır, Libya ve Yemen’de (ve 
belki yakın gelecekte Suriye’de) otuz yıldan fazla bir süredir hüküm 
süren diktatörlerin sıradan insanlarca devrilmesi gibi devrimsel ge-
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lişmeleri ihtiva etmiştir. Dahası, bu ateşin sıcaklığı İsrail’den Çin’e ve 
ABD’ye kadar dünyanın birçok bölgesinde de hissedilmiştir. 

Her ne kadar söz konusu olay halen devam etmekte (ve dolayısıy-
la her yönüyle anlaşılması çok zor) ise de bölgede yaşanan (ve yaşa-
nacak) dönüşümleri anlamak için ‘Arap Baharı’nın anlaşılması elzem 
görünmektedir. Bu makale de ‘Arap Baharı’nın ortaya çıkıp gelişme-
sinde rol oynayan başlıca makro-sosyolojik faktörleri açıklamaya ça-
lışacaktır. Hem akademide hem de popüler medyada bu karmaşık 
olay ‘sol’ görüşlü yorumcular tarafından ya kapitalizmin (veya “ser-
mayenin”) küresel çapta genişlemesinin bir fonksiyonu ya da emper-
yalizmin bir başka komplosu olarak anlaşılmaktadır. Diğer taraftan 
liberal yorumcular ise bu gelişmeleri, demokrasiye doğru, adeta bir 
tür “görünmez el” tarafından yönlendirilen küresel bir yürüyüşün 
son dalgası olarak resmetmektedir. Bu yazı ise tek-yanlı, indirgeme-
ci ve Batı-merkezci nitelikteki söz konusu yaklaşımları eleştirerek 
karmaşık insani olayları anlamada daha ziyade çok-faktörlü analiz-
leri yeğleyen Weber’ci bir metodolojik yaklaşımı benimseyecektir. 
Böylelikle burada sunulan analiz ‘Arap Baharı’nı meydana getiren 
faktörleri her şeyi kapsayan ve belirleyici nitelikteki (sınıf çatışması, 
uluslararası bir komplo ya da dini motivasyon gibi) tek bir unsura 
indirgemekten kaçınacaktır. Zira Tunus’tan Suriye ve Yemen’e kadar 
çok farklı ülkelerden ‘Arap Baharı’na katılan gerçek aktörlerin top-
lumsal arka planları ve ideolojik yönelimleri ile talep ve şikâyetleri 
farklılık göstermektedir. Dolayısıyla bu karmaşık olaylar dizisini an-
lamak için, aktörlerin de görüş ve eylemlerini dikkate alan ve mak-
ro-sosyolojik bir perspektifle desteklenmiş çok-sebepliliğe dayalı bir 
yaklaşım daha faydalı olacaktır. 

Bu çerçevede, ‘Arap Baharı’nın Arap dünyasına içkin sosyo-eko-
nomik birtakım unsurlarla küresel değişimlerin etkileşiminin bir 
ürünü olduğunu savunan bu yazıda bu olayı şekillendiren faktörler 
üç farklı düzlemde ele alınacaktır. İlk olarak, mikro-sosyal düzlem-
de bütün bu sürecin meydana gelmesinde etkin rol oynayan aktörler 
ve unsurlar yer almaktadır ki bunlar şehirlerin ve şehirli gençliğin 
önemi, bu aktörlerin protestolarını örgütlemek ve mesajlarını yay-
mak üzere etkili bir biçimde kullandığı bilgi ve iletişim teknoloji-
leri (BİT’ler) ile bu ülkelerdeki askeri yapıların rolünü içermekte-
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dir. İkinci düzlemde ise Arap Uyanışı’nın en temel sebeplerini teşkil 
eden unsurlar: Bölgenin tamamında yankılanan yaygın bir slogana 
(“Ekmek, özgürlük ve sosyal adalet”) da yansıdığı gibi, bir yandan 
halkların (özellikle de gençlerin) artık akut hale gelmiş yoksulluğa 
karşı tepkileri ile iktisadi adalet talepleri, diğer taraftan ise daha ge-
nel (ve uzun süredir bastırılan) sosyal ve siyasi özgürlük ve adalet 
arayışı yer almaktadır. Bu iki temel unsuru tamamlayan ve uygula-
maya aktarılmasına yardımcı olan üçüncü bir faktör ise psikolojik 
nitelikteki insanların uzun süredir uygulanan sosyal ve ekonomik 
politikalardan duyduğu rahatsızlığın verdiği yılgınlığa dayalı olarak 
gelişen bir onur ve saygı arayışıdır. 

Üçüncü ve son (makro) düzlemde İslam’ın bu ülkelerde mevcut 
olan siyasi kültür üzerindeki etkisi ve uluslararası siyasi-askeri dü-
zende son dönemlerde yaşanan köklü değişimler olmak üzere iki ana 
faktör yer almaktadır. ‘Arap Baharı’na katılan grupları yönlendiren 
tek ideolojik saik elbette din değildir; ancak bu süreç boyunca İslam’ın 
-aşağıda da göstermeye çalışacağımız gibi- birleştirici ideolojik arka 
plan faktörleri arasında en etkili rolü oynadığı görülmektedir. Diğer 
taraftan küresel siyasi-askeri düzende yaşanan değişimlerden kas-
tımız, öncelikle Soğuk Savaş’ın ve bununla beraber süper güçlerin 
kutuplaşmasının sona ermesi ile 11 Eylül sonrası ABD’nin başlattığı 
küresel “terörle savaş” politikasının bölgedeki etkileridir. Bölgede-
ki baskıcı rejimlerin siyasi, iktisadi ve askeri dış destekten mahrum 
kalmasına sebep olan bu iki önemli gelişme ayrıca bu rejimlerin hem 
meşruiyetlerini hem de egemenliklerini zedelemiştir. Böylelikle söz 
konusu rejimler dâhili baskılar karşısında kırılgan hale gelmiş, bu da 
diktatörlüklerin zayıflayıp devrilmelerini kolaylaştırmıştır. Buna ila-
veten, süreç içerisinde yaşanan doğrudan ve dolaylı dış müdahaleler 
de Arap Baharı’nı şekillendirmiştir. Uluslararası siyaset ayrıca bu ül-
kelerdeki başat aktörlerin (Müslüman Kardeşler ve askeri kurumlar 
gibi) eylem ve tepkilerini belirlemede belirli bir rol oynamıştır. 

Bu noktada Arap Baharı’nı oldukça geniş bir bölgeyi kapsayan tek 
bir olay/süreç olarak ele almanın ne kadar faydalı olduğu sorusunu 
sormak faydalı olabilir. Zira 2010 sonlarından beri meydana gelen 
olayların çerçevesini belirleyen toplumsal şartlar ve tek tek ülkelere 
ait milli siyasi ve ekonomik bağlamlar farklılık arz etmektedir. Bu so-



94

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2011

ruya verilebilecek en makul cevap kanaatimizce iki sebepten dolayı 
temkinli bir ‘evet’tir. Zira açıktır ki Arap dünyası, birtakım iktisadi 
ve siyasi ortak yönlere ek olarak, aynı dil ve tarihe, daha az ölçüde de 
aynı etnik ve dini arka plana sahiptir. İkinci olarak da uzun tarihsel-
mukayeseli sosyoloji geleneğinin de ortaya koyduğu üzere, tekil va-
kalar hakkında aşırı kapsayıcı genellemelerden kaçınıldığı müddetçe 
makro-sosyolojik bir perspektiften farklı olay dizilerini bir bütün 
olarak incelemek ve bunları oluşturan tekil vakaların özgül yönle-
rini gözden kaçırma riskinden kaçınmak mümkündür. Bu çerçe-
vede mukayeseli çalışmalarda sıkça kullanılan ve “bilimsel deneyin 
mantığının” bir unsuru olarak uygulanan, John Stuart Mill’in ünlü 
“benzerlik metodu” bilhassa faydalı olabilir. Mukayeseli incelemele-
rin özellikle ilk aşamasında uygulanan bu yöntemle zaman ve/veya 
mekân (coğrafya) açısından farklı bağlamlarda gerçekleşen benzer 
olaylar (örneğin devrimler) arasındaki kritik benzerlikler bulun-
makta ve tekil olayların özgül yönleri hakkında aşırı genellemeler-
den kaçınarak bu benzerlikle üzerine odaklanılmaktadır. Bu tür bir 
yaklaşımın en meşhur örneklerinden biri Theda Skocpol’un birbi-
rinden çok farklı tarihsel bağlamlarda gerçekleşmiş olan üç devrimi 
(Fransa 1789, Rusya 1917-21 ve Çin 1911-49) incelediği mukayeseli 
çalışmasıdır.2 Bu çalışmada ünlü “devrimler yapılmaz, gelirler” mot-
tosunu savunan Skocpol’a göre her üç devrim de devrimci hareket-
lerin planlanmamış birer sonucudur. Aynı zamanda diğer devletlerle 
yoğun (ve silahlı) rekabete girmenin neticesinde devlet yapılarının 
çöktüğü ve böylece hanedanlar için bir meşruiyet kaybı ve iktidar 
boşluğunun oluştuğu durumlarda devrimi gerçekleştiren grupların 
verdiği tepkilerin, rejimleri (ve ardından bütün bir toplumsal yapıyı) 
değiştirmesiyle meydana gelmiş birer “toplumsal devrim”dir. Arap 
Baharı’nı ele alırken de -yukarıda zikredilenler gibi- kritik önemdeki 
benzerlikleri tespit ederek farklı ülkelere uygulamak mümkündür. 

Ayrıca bunu yaparken bu karmaşık olayı Marxist’lerin çoğunluk-
la yaptığı gibi tek bir temel faktörle (sınıf çatışması) açıklamaktan 
ziyade üç farklı düzlemde gerçekleşen daha fazla sayıda (toplam 
dokuz adet) etmeni dikkate almanın daha faydalı olduğu kanaatini 
taşımaktayız. Nitekim Skocpol’un yanı sıra Charles Tilly3 ve Micha-
el Mann4 gibi tarihsel sosyoloji geleneğinin güçlü isimlerinin tercih 
ettiği metodolojik yaklaşım da bu şekildedir. Bir olayın nedenlerini 
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fazlasıyla çoğaltmak bir açıklamanın analitik gücünü azaltacağından 
hareketle açıklayıcı faktörleri makul sayıda tutmak esastır. Nitekim 
bu makalede de Arap Baharı’nın spesifik sebepleri -yukarıda da be-
lirtildiği gibi- dört ile sınırlandırılmıştır. 

Bu çalışma söz konusu makro faktörlerle Arap Baharı’nı anlama-
yı hedefleyerek analizini tarihsel bir perspektifle de desteklemeye 
çalışacaktır. Bu çerçevede günümüzde meydana gelen ‘patlamaların’ 
arka planındaki tarihsel süreçler de dikkate alınacaktır. Analiz ayrı-
ca Arap Baharı’nın ayrıcı vasıfları sayılabilecek birtakım faktörlerin 
önemini de vurgulayacaktır. Bu faktörler isyanların yaşandığı ülke-
lerde orduların farklı roller oynaması, isyanların baş aktörü olarak 
şehirlerin ve şehirli gençler, aktörlerin örgütlenmede ve mesajlarını 
yaymada BİT’leri etkin biçimde kullanmalarıdır. Bu faktörleri ayrın-
tılarıyla incelemeden önce Arap Baharı’nı oluşturan dönüşüm ve za-
man zaman şiddet içeren çatışmaların bir devrim mi yoksa isyan mı 
olduğu sorusunu ele almak yerinde olacaktır. 

Arap Baharı: Devrim mi İsyan mı? 

Siyasi devrimler üzerine çalışan araştırmacılar devrimin tam 
olarak ne olduğu ya da bir isyanın hangi aşamada devrime dönü-
şeceği konusunda ihtilaf etmişlerdir. Goodwin devrimi geniş bir 
tarifle “bir devlet veya siyasi rejimin, bir halk hareketi tarafından 
düzensiz, kanun dışı ve/veya şiddet içeren bir biçimde dönüştürül-
düğü ve böylelikle ortadan kaldırıldığı her türlü durum” olarak ta-
nımlamıştır.5 Ayrıca, devrimci isyanların sebeplerini açıklamak için 
de farklı yaklaşımlar ortaya konmuştur. Devrimler literatüründeki 
“ilk nesil” çalışmalar6 devrimleri açıklamak için kitle psikolojisini 
vurgulamışlarken ikinci nesil araştırmacılar ya –ayrımcılık, yılgınlık 
ve saldırganlık gibi—psikolojik durumlara7 ya da işlevselci bir bakış 
açısıyla “toplumsal sistem” içerisindeki dengesizliğe8 odaklanmış-
lardır. Yine bu neslin sonraki temsilcileri ise farklı sosyo-ekonomik 
gruplar arasındaki iktidar kavgası ve kaynak seferberliğini (mobili-
zation) öne çıkarmışlardır.9 Ayrıca her iki kuşak da daha ziyade Av-
rupa ve Amerika’da vuku bulan devrimleri incelemişlerdir. Üçüncü 
nesil araştırmacılar10 ise hem Batı-dışı örnekleri de inceleyerek bu 
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literatürün alanını genişletmişler, hem de devrimleri anlamada içsel 
etmenler (sınıf çatışması ve elitlerin mücadelesi gibi) kadar ‘dışsal 
faktörlere’ (devletlerarası rekabet gibi) de önem atfetmişlerdir. Son 
olarak, 1980’lerin ortalarından bu yana gelişen dördüncü nesil çalış-
malar11 ise hem önceki literatürü eleştirmiş hem de ideolojilerin ve 
insan eylemliliğinin (agency) oynadığı rolü ve uluslararası düzenin 
önemini vurgulamışlardır. Ayrıca toplumsal hareketler üzerine ya-
pılan çalışmaları devrim literatürüne entegre etmiş, bu literatürün 
alanını özellikle Batı-dışı alanlara doğru genişletmişler ve böylelikle 
bu literatürü rafine etmişlerdir.12 

Devrim çalışmalarında genelde bir hareketin devrimci kabul 
edilmesi (ya da bir isyanın devrime dönüşmesi) için üç temel şart 
öne sürülmektedir: (a) İsyancı hareketin kitleselleşmesi; (b) devrim 
süreci radikal ve sistemik ya da yapısal değişim ve reformlara (rejim 
değişikliği gibi) yol açması; (c) devrimci hareket bu süreçte şiddet 
kullanması ya da şiddet tehdidinde bulunması –ki bu son şart ihti-
laflıdır.13 Her üç şartın mahiyet ve derecesinin evrensel ve objektif 
kriterlerden ziyade bağlamsal ve öznel ölçütler olduğunu söylemek 
mümkündür. Zira bir protesto hareketinin tam olarak hangi aşama-
da ya da noktada kitlesel bir harekete dönüştüğünü, isyan neticesin-
de meydana gelen (veya gelebilecek olan) değişimlerin ne ölçüde 
‘yapısal’ olduğunu ve nihayet devrimci grupların kullandığı (potan-
siyel) şiddetin dozunun tam olarak ne olduğunu nesnel olarak be-
lirlemek imkânsıza yakındır. Dolayısıyla bütün bunlar temel olarak 
öznel değerlendirmelerle belirlenebilir. Bu noktada araştırmacının 
metodolojik, siyasi ve ideolojik olarak şekillendirilmiş bakış açısı be-
lirleyici rol oynamaktadır. Buna ilaveten, yukarıda özetlenen şartla-
rın daha ziyade 20. yüzyılın şiddet-yoğun devrimleri model alınarak 
belirlendiğini dolayısıyla özellikle son şartın 21. yüzyıldaki gelişme-
lere uygulanamayabileceğini söylemek mümkündür. Haddi zatında 
“barışçıl” ya da “şiddet içermeyen” devrim kavramı literatürde zaten 
tanınmıştır.14 

Diğer taraftan Jack Goldstone daha objektif ve nüanslı ölçütler 
öne sürmektedir: 

Bir devrimin başarılı olması için birtakım faktörlerin bir araya gel-
mesi gerekir. Devlet öylesine gayr-ı adil veya güçsüz görünmelidir 
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ki çoğunluk tarafından ülkenin geleceği için bir tehdit olarak algı-
lanmalıdır; elitler (özellikle askeri elitler) devlete yabancılaşmış ve 
rejimi savunmaya isteksiz olmalıdır; farklı etnik ve dini gruplar ile 
sosyo-ekonomik sınıflardan müteşekkil genişçe bir halk kesimi se-
ferber edilmelidir ve uluslararası güçler ya rejimi savunma amaçlı 
müdahaleden kaçınmalı ya da rejimin kendini savunması için tam 
kapasite güç kullanmasına engel olmalıdır.15 

Yukarıda izah ettiğimiz kriterler ışığında Arap Baharı’ndan etki-
lenmiş (ve etkilenebilecek) olan ülkelerdeki genel manzaraya baktığı-
mızda kabaca şu gözlemlerde bulunmak mümkündür. Goldstone’un 
bahsettiği dört şartın tamamı Tunus, Libya ve Mısır’da mevcut iken 
Suriye, Körfez ülkeleri ve monarşilerde (Fas, Ürdün, Bahreyn, Ku-
veyt, Umman ve Suudi Arabistan) mevcut değildi(r). Diğer taraftan, 
“devrimci şiddetin” yeterince yoğun olduğu Libya’da (NATO’nun 
da kritik müdahalesiyle) rejime bağlı güçler ve rejim yanlılarından 
birçoğu öldürülmüş, Kaddafi’nin kendisi de linç edilmiştir. Yine or-
dunun bir kısmının saf değiştirerek muhalif güçlere katıldığı Suriye 
ve kısmen de Mısır’da şiddetin yeterince yoğun olduğu söylenebilir. 
Buna karşın Yemen, Bahreyn ve Tunus’ta devrimci şiddetin yoğun-
luğu nispeten az olmuştur. Yemen ve Bahreyn’de bu durumun sebebi, 
rejimlerin Libya ve Suriye’de olduğu gibi isyancılara karşı aşırı şid-
det kullanması, protestocuların ise benzer şekilde cevap verebilecek 
araçlardan mahrum olmaları olmuştur. Tunus ve Mısır’da ise dev-
rimciler şiddet kullanmaktan özenle kaçınmışlardır ki bunun başarı-
lı bir strateji olduğu ortaya çıkmıştır. Bu iki ülke şiddetin devrim için 
gerekli bir şart olmadığının göstergesi sayılmaktadır. Diğer taraftan, 
birinci şart açısından bakıldığında, bütün bu ülkelerdeki muhalif 
hareketlerin kitlesel hareketlere dönüşerek rejimlere karşı büyük öl-
çüde birleşmiş birer isyancı aktörler grubu oluşturabildiklerini söy-
lemek mümkündür. 

İkinci şart açısından bakıldığında ise isyanların yapısal değişik-
liklere yol açması konusunda görece en açık resim yalnızca Tunus 
ve Libya’da mevcuttur. İlkinde serbest seçimler yapılmış ve İsla-
mi kökene sahip en-Nahda hareketinin başarısıyla sonuçlanmıştır. 
Eski rejimin İslam’ın kamusal alandaki herhangi bir ifadesine karşı 
olan mahut alerjisi ve buna karşı almış olduğu sert tedbirler dikkate 
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alındığında bu durumun radikal bir dönüşüm olduğunu söylemek 
mümkündür. Libya’da ise Kaddafi’nin kurup idame ettirdiği rejim –
tıpkı kendisi gibi—ortadan kaldırılmıştır. Elbette bu sonuçta petrol 
zengini bu ülkeye ‘özel bir önem’ atfeden NATO güçlerinin müdaha-
lesinin kritik olduğunu vurgulamak gerekmektedir. Ancak ekonomi 
ve gündelik hayatın düzen ve istikrarının önündeki problemlerin 
yanı sıra kabileciliğin siyaset üzerindeki derin etkisinin devam ettiği 
bu ülkede sistemik değişimler henüz gerçekleşmemiştir. 

Mısır’da ordu ve eski rejim kalıntılarının siyaset ve ekonomide 
etkisinin devam etmesine, bu ülkede henüz yapısal değişiklikler ger-
çekleşmemesine rağmen böylesi bir dönüşümün emareleri (yılba-
şında Müslüman Kardeşler’in zaferiyle biten genel seçimler gibi) ve 
bu yönde bir ‘umut’ mevcuttur. Bu sebeple Mısır’ı ‘devrimci sürecin’ 
henüz devam ettiği bir ülke olarak görmek mümkündür. Diğer taraf-
tan Yemen, Bahreyn ve Suriye’de ise kısa vadede radikal bir değişim 
ihtimali çok zayıftır.Yemen ve Bahreyn’de rejimler (Yemen’de Ali Ab-
dullah Salih’in istifasını da ihtiva edecek biçimde) ABD ve Körfez ül-
keleriyle anlaşmış görünmekte, Suriye’de de Rusya ve Çin hala Beşşar 
Esed’in baskıcı rejimini desteklemeye devam etmektedir. Dolayısıyla 
bu üç ülkede devrimden ziyade (şimdilik?) bir isyandan söz etmek 
mümkündür. Burada belirleyici faktör uluslararası siyasetteki güç 
dengesinin değişimi ve özellikle “uluslararası camia”nın baskıları 
olacaktır. Ancak yine de kimi silahlı kimi barışçıl olan bütün bu is-
yanlar neticesinde Arap dünyasında devrimsel bir dönüşüm ihtimali 
(ve umudu) kamuoyunda güçlü biçimde sürmektedir. 

Devrim ve İsyan: Neden Ortadoğu, Neden Şimdi? 

Devrimin klasik örnekleri sayılan Amerikan (1776) ve Fransız 
(1789) devrimlerinden beri, 1917 Bolşevik İhtilali de dâhil olmak 
üzere bütün devrimler, Marx’ın öngördüğünün aksine ekonomik 
olarak gelişmiş Batılı-kapitalist ülkelerde değil, ‘gelişmekte olan’ ül-
kelerde meydana gelmiştir. Bu da tarihsel olarak bakıldığında gö-
rünen durum, devrimlerin genelde daha az gelişmiş ülkelerde ve 
modernitenin ‘hoşnutsuzluklarının’ en yoğun hissedildiği geçiş dö-
nemlerinde meydana geldiğini göstermektedir. Bir diğer ifadeyle, 
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devrimler tarihinin son üç yüz yılı göstermektedir ki radikal dönü-
şüm ya da inkılaplar iktisadi gelişmenin son değil ilk aşamalarında 
gerçekleşmektedir.16

Bu bağlamda, hem iktisadi olarak görece gelişmemiş hem de si-
yasi ve kültürel modernleşmenin birçok olumsuz sonucunu tecrübe 
etmekte olan Arap dünyasında isyan ve devrimlerin meydana gelmiş 
(ve muhtemelen daha da gelecek) olması büyük bir sürpriz olarak 
görünmemektedir. Bir diğer ifadeyle, ‘Arap Baharı’ göstermektedir ki 
küresel kapitalist sistem tarafından marjinalleştirilmiş ve bu sebeple, 
uluslararası düzen tarafından uzun süredir desteklenmekte olan oto-
riter rejimlerin yönetimi altında ciddi eşitsizlikler ve toplumsal-siya-
si sorunlar yaşayan halklar –Batı dışında da olsa- kendi kaderlerini 
değiştirecek devrimci bir dinamik (ve bilinç) geliştirebilmektedir. 
Zira ‘Arap Baharı’ Batı’nın güdümünde değil, -uluslararası düzende-
ki değişimin kolaylaştırıcı etkisi olsa da- yerli dinamikler ve aktörler 
tarafından desteklenmiştir. 

Kargaşanın Altında: Adalet, Eşitlik, Onur 

Makalenin başında da öne sürüldüğü gibi, ‘Arap Baharı’nın dört 
temel makro-sosyal sebebi vardır: yaygın yoksulluk (ve bunun do-
ğurduğu sınıf çatışması), insanların (özellikle gençlerin) sosyal ve 
ekonomik adalet arayışı, toplumsal ve siyasi özgürlük talepleri ve 
bölgenin baskıcı rejimlerine karşı duydukları öfkeye bağlı gelişen 
onur ve saygı arzuları. Tunus’lu Muhammed Buazizi’nin gösterile-
rin kıvılcımı niteliğindeki kendi bedenini ateşe verme eylemi adeta 
bütün bir sürecin ve bu sürecin taşıyıcılarının semiotik örneği sayıl-
maktadır.: 26 yaşındaki üniversite mezunu bir genç, ‘normal’ şart-
larda eğitimli ve şehirli bir yetişkin olarak ya bir devlet memuru ya 
da profesyonel olması beklenirken kendi hayatına son vermeyi göze 
alabilmekte; zira resmi bir iş bulamaması bir yana, ekonomik özgür-
lüklerin olmayışı sebebiyle seyyar satıcı olarak enformel sektörde 
bile çalışmasına izin verilmemekte ve üstelik -zalim rejimin bir tem-
silcisi olan- kadın bir polis memuru tarafından kamusal mekanda 
aşağılamaya maruz kalmakta önünde ise yoksulluktan daha kesin bir 
gelecek mevcut bulunmamaktadır.
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Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın uzunca bir süredir kendi halkını 
demir yumrukla yöneten diktatörlükleri barındırdığı herkesçe bilin-
mektedir. Bu otokratik ve baskıcı yönetimler birer güvenlik devleti 
kurarak özellikle asker, polis ve gizli servis (muhaberat) kurumları-
nın yoğun şiddeti eşliğinde idame ettirdikleri hâkimiyetlerini ayakta 
tutabilmek için uluslararası desteğe de ihtiyaç duymuş ve bu deste-
ği özellikle iki süper güçten sürekli almışlar, bunun karşılığında bu 
güçlerin bölgedeki ekonomik, siyasi ve ideolojik menfaatlerini koru-
ma işlevini görmüşlerdir. Bu durumun en açık örnekleri, uzun süre 
ABD’nin desteklediği Suudi Arabistan ve Mübarek dönemi Mısır’ı 
ile SSCB’nin (ve daha sonra Rusya’nın) desteklediği Suriye ve Sad-
dam dönemi Irak’ıdır. Bilindiği gibi muhaberat rejimleri “güvenlik ve 
istikrar” adına kendi vatandaşlarını en temel birtakım insan hakla-
rından, siyasi katılım, ifade, toplanma ve seyahat hürriyeti gibi temel 
özgürlüklerden mahrum bırakmışlardır. 

Buna ilaveten, Ortadoğu’daki diktatör rejimlerin idaresinde olan 
insanların büyük çoğunluğu bu rejimlerin kuruluşundan bu yana 
yaygın fakirlik ve ekonomik eşitsizlikler altında yaşamaktadır. Her 
ne kadar son iki yıldır yaşanan sosyal patlamaların tek sebebi değilse 
de ekonomik faktörlerin etkisini yadsımak mümkün değildir. Perry 
Anderson’ın (2011: 9) da belirttiği gibi: 

Şu anda Arap dünyasını kasıp kavuran çalkantının altında volkanik 
toplumsal baskılar yer alıyor: gelir dağılımının bozukluğu, yükselen 
yiyecek fiyatları, barınma sorunları, eğitimli –ve eğitimsiz- gençli-
ğin yaşadığı yoğun işsizlik ve bunların arkasında yer alan ve dünya-
da eşi görülmeyen bir nüfus piramidi. Dünyanın başka bir yerinde 
olmadığı kadar bu bölgede toplumsal kriz bu kadar derindir; yeni 
nesilleri entegre edebilecek bir kalkınma modeli eksikliği de ancak 
buradaki kadar açık olabilir.17 

Bu rejimler iktisadi kaynak ve faaliyetleri küçük bir elit azınlığın 
elinde toplayan korporatist bir düzen kurmuşlardır. Bu iktisadi dü-
zen otokratik yöneticiler ve onların aileleri ile yakın çevreleri için ol-
dukça karlı iken geniş halk yığınları için servet, hayat tarzı ve iktisadi 
özgürlükler açısından son derece yıkıcı olmuş ve iktisadi durgunluğa 
ve yaygın yoksulluğa sebep olmuştur. Dahası kendi halklarını fakir-
liğin pençesine atan bu rejimlerin elitleri, bu durumun sebep olabi-
leceği kitlesel isyanlardan korunma karşılığında uzun süre boyunca 
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ülkelerinin kaynaklarını (özellikle de petrol ve doğal gaz) Batılı kapi-
talistler ve Sovyet blokuyla paylaşarak ülkelerindeki fakirliğin daha 
derinleşmesine yol açmışlardır. Neo-liberal ekonomi politikalarının 
başarısızlığı sonuç olarak Arap dünyasının hemen tamamında yük-
sek enflasyon (özellikle de hızla yükselen yiyecek fiyatları), yaygın 
işsizlik ve elitlerle yığınlar arasında devasa bir gelir farklılaşmasını 
doğurmuştur. Bu sebeple birçok ülkede orta sınıf oldukça cılız kal-
mış, hatta -özellikle Mısır’da- “orta sınıf yoksulluğu” olgusu akut hale 
gelmiştir.18 

Benzer bir durum ülkeler arası farklılıklar için de söz konusu ol-
muş petrol zengini küçük bir grup Arap ülkesiyle fakir olanlar ara-
sında çok büyük gelir farklılıkları oluşmuştur. Örneğin 2009 yılında 
Suudi Arabistan’ın kişi başına düşen yıllık geliri komşusu Yemen’in 
on katından daha fazla olmuştur: $24.020 vs. $2.330.19 Düşük ücret 
problemine ilaveten bölge halkı 2010 yılında yiyecek fiyatlarında % 
32’lik bir artış ve yine bölge çapında gençler arasında % 23’lük bir 
işsizlik oranıyla karşı karşıya kalmıştır ki 2009’da kaydedilen bu oran 
dünya ortalamasının iki katına tekabül etmektedir.20 Son yıllarda 
özellikle Mısır ve Tunus’ta kaydedilen görece yüksek büyüme oranla-
rı ise eşitsizliğin azaltılmasına yaramamış elitlerin elinde toplanmış 
muazzam servete karşın sıradan insanlar hala yaygın ve derin fakir-
likle karşı karşıya kalmaya devam etmiştir.21 Dahası, bu tür iktisadi 
eşitsizliklere bir de yolsuzluklar ve toplumun küçük bir bölümünü 
kayıran patrimonyal mekanizmalar eklenmiş ve Arap ülkelerindeki 
sosyal ve iktisadi adalet daha da zedelenmiştir.22 

Bu iktisadi sorunlar, yukarıda özetlenmiş olan toplumsal ve siyasi 
özgürlük eksikliğiyle birleştiğinde önemli bir isyan potansiyeli orta-
ya çıkmıştır. Ayrıca uzun yıllardır süregelen devlet şiddeti ve aşağı-
lamaların yanında yaygın olarak görülen yolsuzluk ve iltimas ile pat-
rimonyal ilişkiler, ekonomik zorluklar ve eşitsizliğin etkisini daha da 
kötüleştirmiştir. İhtimaldir ki bütün bunların toplamı Muhammed 
Buazizi tarafından başlatılan isyan ateşinin özellikle gençler arasında 
yayılmasına sebebiyet vermiştir. Bütün bu faktörlerin psikolojik ze-
minini teşkil eden durumun onur duygusu ve saygı arayışı olduğunu 
söylenebilir. Zira uzun süredir baskı altında yaşayan insanlar, Arap 
dünyasında artık gündelik hale gelmiş olan ayrımcılık ve şiddet pra-
tiği sebebiyle mevcut rejimlere öfke beslemişlerdir. Bu öfkeye dayalı 
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hınç ve onur arzusu, isyana kalkışma gibi bireysel açıdan son dere-
ce riskli bir işe girişmek için gerekli olan bir saik olarak çok kritik 
bir psikolojik engeli (korku eşiği) aşmaya yardımcı olmuştur.23 Her 
ne kadar isyanlar ve devrimlerin muhtemelen çoğunda bu tür bir 
onur ve öfke duygusu tespit edilebilir ise de bu duygunun yoğun-
luğu ve etkisi -Filistin İntifada’sında olduğu gibi- Arap Uyanışı’nın 
özel bir vasfı gibi görünmektedir. Ayrıca söz konusu psikolojik saik, 
hem bölgedeki yöneticilere hem de analizcilere onur ve ‘izzet-i nefs’ 
gibi ele gelmeyen, ‘kaygan’ bir duygu biçiminde tezahür eden gayr-ı 
maddi bir faktörün de büyük çaplı bir isyan ve devrimler dalgasının 
ortaya çıkmasında önemli bir rol oynayabileceğini göstermiştir. 

‘Arap Baharı’nın başka birtakım özgül yönleri de mevcuttur. Ör-
neğin bu değişim dalgası monarşilere nazaran tek partiyle yönetilen 
başkanlığa dayalı Cumhuriyet rejimlerinde daha etkili olmuştur. Zira 
ekonomik yapıları da genelde farklılaşmış (yalnızca petrole dayanma-
yan) bu rejimlerde, başkanlar doğrudan hükmettiklerinden halkların 
çoğunluğu tarafından diktatör olarak algılanmışlardır. Meşruti mo-
narşilerde ise (Fas Kralı VI. Muhammed ve Ürdün Kralı Abdullah 
örneklerinde olduğu gibi) krallar, kendi konumlarını siyasetin üze-
rinde ve temel rollerini çatışma halindeki farklı çıkarları uzlaştıran 
güvenilir aracılar olarak göstermede başarılı olmuşlardır.24 Ayrıca 
monarşiler yapısal olarak daha esnektir. Kitlesel bir meydan okumay-
la karşılaşan krallar, yetkilerini belli ölçüde seçilmiş meclislere dev-
rederek hem meşruiyetlerini büyük oranda korumaya hem de rejim 
karşıtı enerjinin bir kısmını söndürmeye ve böylece bir devrim veya 
sistemik değişimden kaçınmaya muvaffak olabilmektedirler: 

Sıkıntılı zamanlarda halk yığınları hanedanın kovulmasından ziya-
de yasama değişiklikleri için protestolara katılır. Bu da krallara in-
sanları yatıştırmak için daha geniş bir manevra alanı tanır. Örneğin 
1848’deki ayaklanmalarda Alman ve İtalyan hanedanları devrimden 
kaçınabilmenin bedeli olarak anayasaları genişletip kralın mutlak 
gücünü azalttılar ve seçilmiş politikacıların varlığını kabul ettiler.25

İsyankar Şehir 

Arap Baharı’nın en ilginç yönlerinden biri de ‘isyankâr Arap 
şehri’nin oynadığı belirleyici rol olmuştur. Kavga ve direnişin temel 
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fiziksel ve sosyal mekânı olarak işlev görmüş olan şehir bir yandan 
protestoları örgütleyip kitleleri harekete geçirmenin ana sahnesi gö-
revi görürken öte yandan da protesto eden kitlelerin (ki daha ziyade 
şehirli gençlerden oluşmaktaydı) rejimler tarafından bastırılma alanı 
olmuştur. Dolayısıyla ‘Arap sokağı’ndaki isyanlar örneğin kırsal alan-
da organize edilip birer gerilla savaşına dönüşmemiş (Libya burada 
kısmi bir istisnadır), aksine direniş ve mücadele cadde ve meydanlar-
da (en ünlüleri Kahire’nin Tahrir’i ile Trablus’un Yeşil ya da Şüheda’sı-
dır), konferans salonlarında ve okul kampüslerinde gerçekleşmiştir. 
İsyanlar ayrıca şehir hayatının artık ayrılmaz bir parçası olan ve aşa-
ğıda daha detaylı ele alınacak olan ‘sanal âlemde’ sürdürülmüştür. 

İsyanların ‘şehirli’ karakterinin önemli bir yansıması şiddet yo-
ğunluğuyla ilgilidir. Libya ve Suriye istisna tutularak, çoğunlukla 
meydan ve caddeleri işgal ederek orada kamp yapma stratejisini uy-
gulayan protestocuların uyguladığı şiddet düzeyi genelde çok düşük 
seviyede kalmıştır. Buna karşın aktivistlerin meydan okuduğu rejim-
lerse özellikle ordu ve polis vasıtasıyla göstericilere yoğun şiddet uy-
gulamıştır. Ancak bu tür bir şiddet genelde ters teperek isyanları bas-
tırmaktan ziyade kendi meşruiyetlerinin zedelenmesine yol açmış, 
isyancıların ise ulusal ve uluslararası camiada meşruiyet ve tanınırlık 
kazanmalarına yardımcı olmuştur. 

Bunun yanı sıra Arap Uyanışı’nda şehir ve meydanlar yeni to-
murcuklanan bir beraber direnme ve yaşama kültürü ile belki de 
müstakbel bir kozmopolit kültürün mekânsal boyutunu teşkil edici 
bir rol oynamıştır. Özellikle Mısır “devrimi”nin gerçek ve sembolik 
mekânı olan Tahrir Meydanı için farklı somut ve soyut anlamlan-
dırmalar yapılmıştır. Devrimin ilk safhasında meydanı fiziksel ola-
rak işgal etmek aktivistlerin temel stratejisi olmuş yüzbinlerce insan 
meydana akın ederek üç hafta boyunca geceli-gündüzli Tahrir’de 
kalmışlardır. Zamanla güvenlik güçlerinin geri çekilmesiyle protes-
tocuların sayısı daha da artmış ve bilhassa Cuma günleri bir milyona 
kadar ulaşmıştır. Bu aktivistler için paradoksal bir duruma dönüş-
müş, artık meydanın sahibi olan devrimciler kendi güç ve kararlı-
lıklarını gösterirken aynı zamanda güvenlik, iaşe, temizlik ve sağlık 
hizmetlerini de kendileri karşılamak zorunda kalmışlardır. Böylece 
farklı ideolojik arka planlara sahip çeşitli gruplar Tahrir’de ortak ey-
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lemlerinin hem sorumluluğunu, hem de hazzını paylaşmış, devrimi 
destekleyen farklı gruplar hem baskıcı rejimlere meydan okumuş 
hem de kendi içinde işleyen bir cemaat olmayı öğrenmişlerdir. Bu 
bağlamda Tahrir kolektif eylemin iki veçhesinin, siyaset ve cemaat, 
gerçekleşme mekânı olmuş, hem Tahrir ve hem de diğer meydan ve 
şehirler geçici olarak da olsa “devrimci işgalin demokratik mekânı” 
olarak işlev görmüştür.26 Bir diğer deyişle, devrimin ilk haftalarında 
bu meydanlar bir yandan kolektif bir benliğin takdimi için toplum-
sal bir sahne, diğer yandan da yeni ve kozmopolit bir kimliğin haber-
cisi olabilecek bir ortak eylemin vücut bulduğu alan olarak anlamlı 
bir rol oynamıştır. Bu ikili işlev ve onun ortaya çıkmasına sebep olan 
temel devrimci strateji (fiziksel ve toplumsal mekânı işgal) ABD’deki 
Wall Street’i İşgal hareketi gibi çok farklı coğrafi ve sosyal bağlamlar 
için de ilham kaynağı olmuştur. Ayrıca toplumsal hareketler ve dev-
rimler üzerine çalışan sosyal bilimciler için de ilginç açılımlar sağla-
yabilecek bir duruma işaret etmektedir. 

Birer ‘Kitle İletişim Silahı’ Olarak BİT’ler

Her ne kadar şehir mekanını işgal etmek devrimcilerin temel stra-
tejisi olsa da kolektif eylemin önemli bir bölümü de sanal âlemde orga-
nize edilmiştir. Dolayısıyla Arap Baharı’nın diğer bir ‘şehirli’ karakteri 
de bilgi ve iletişim teknolojilerinin oynadığı kritik rolden anlaşılmak-
tadır. Büyük çaplı protesto ve gösteriler önemli ölçüde daha önceki 
devrimlerde mevcut olmayan ‘sosyal medya’, cep telefonu ve uydu ya-
yını yapan TV kanalları gibi BİT’ler vasıtasıyla örgütlenmiştir. 

Bu durumun altı çizilirken teknolojik determinizmle malul bir 
metodolojik hataya da düşülmemesi gerekmektedir. Bu bağlamda 
teknoloji ürünlerinin aktörlerin istedikleri gibi kullandıkları basit 
birer alet olmadıkları ve toplumsal-tarihsel bağlama da bağlı olarak 
sosyal ilişkileri her seviyede (gündelik hayattan makro siyasete ve 
savaşlara kadar) etkileme gücüne sahip oldukları27 bilinse de kendi 
başlarına irade ve failiyet (agency) sahibi olmadıkları da unutulma-
malıdır.28 Modern teknolojiye kendi başına bağımsız bir kimlik, hat-
ta ‘Tanrısal’ bir güç atfetmek önemli bir gerçeği gözden kaçırmaya 
yol açmaktadır. Bu gerçek hiçbir teknoloji ürününün toplumsal bir 
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boşlukta var olmazdığı aksine iktisadi menfaatler, askeri ve siyasi 
güç ilişkileri, normatif anlam sistemleri ve hatta ideolojik dürtüler 
gibi farklı toplumsal ilişki biçimleri içinde ve onlar vasıtasıyla üre-
tilmesi ve kullanılmadır. Dolayısıyla Arap Baharı’nda aktörlerin yeni 
teknolojileri başarıyla kullanması da ancak bu olayları çerçeveleyen 
toplumsal şartlar dikkate alınarak anlaşılabilmektedir. Örneğin, face-
book ve twitter’ı örgütlenme ve toplumsal-siyasi destek amacıyla en 
etkili kullananlar genelde yaşlı liderler tarafından yönetilen rejim-
ler değil, onlara muhalefet eden gençler olmuştur. Zaten facebook ve 
twitter üzerinden örgütlenme ihtiyacı olmayan ‘yaşlı’ rejimler meş-
ruiyetlerine yönelik tehlike potansiyeli barındırması açısından ‘sos-
yal medya’nın önemini -kendileri için çok geç oluncaya kadar- pek 
idrak edememişlerdir.29 

Teknolojinin toplumsal boyutunu ve sınırlarını gözden kaçır-
maksızın denilebilir ki Arap Baharı’nda küreselleşme ve teknoloji 
devriminin bu yeni ürünleri, muhalifler için birer “kitle iletişim si-
lahı”30 işlevi görmüşlerdir.31 Bu süreçte BİT’lerin özellikle uydu ha-
ber kanalları, cep telefonu ve internet ve Wikileaks olmak üzere üç 
türü önemli rol oynamıştır. 32 Her ne kadar kimi yorumcular sosyal 
medyanın bu süreçteki etkisi konusuna şüpheyle yaklaşıyor33 olsa 
da yakın zamanda yapılmış bir araştırma bu şüphelerin yersizliği-
ni göstermiştir. Üç milyon tweet ve gigabyte’lık YouTube içeriği ile 
binlerce blog metni üzerine yapılan inceleme,34 bu medya türlerinin 
gerçekten de “milli sınırları aşacak biçimde demokratik fikirler” ve 
ilham verici protesto hikayeleri gibi mesajları yaymak suretiyle “Arap 
Baharı’ndaki siyasi tartışmaları şekillendirme açısından merkezi bir 
rol oynamış” olduğu sonucuna varmıştır. 

Ayrıca bu süreçte farklı BİT türlerinin farklı şekil ve yoğunluk-
ta kullanıldığı görülmektedir. Örneğin her ne kadar protestoları 
örgütleme açısından önemli bir rol oynamış35 olsa da cep telefonu-
nun SMS fonksiyonu coğrafi kısıtlardan dolayı muhtemelen daha 
sınırlı biçimde kullanılmıştır. Bunun yanı sıra protestolara katılan 
birçok gençlik grubu Arap Baharı’nın ilk haftalarından itibaren 
facebook’ta çok sayıda sayfa açmıştır. Ayrıca hem kendi ülkelerin-
deki hem de farklı bölgelerdeki diğer aktivistlerle iletişim kurma ve 
elbette mesaj ve taleplerini yayma amacıyla bu medya organlarını 
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kullanmışlardır.36 Örneğin internet sansürünün her zaman mevcut 
olduğu Tunus’a Freedom House’un 2009 yılı sıralamalarında internet 
serbestisi açısından Çin ve İran’ın dahi altında yer almış ve Bin Ali 
rejiminin e-mail içeriklerini kontrol ederek ve bazı mesaj eklerini 
engelleyerek, Dailymotion, YouTube ve facebook’u tamamen yasak-
ladığı belirtilmiştir. Buna rağmen ülkedeki facebook kullanıcılarının 
sayısının 2009 Ekim’inde 800 bin civarındayken, Bin Ali’nin ülkeyi 
terk etmek zorunda kaldığı Ocak 2011’de 1,97 milyona ulaşarak ülke 
nüfusunun yaklaşık beşte birine, toplam internet kullanıcısı sayısı-
nın ise yarısına tekabül etmiştir.37 

Diğer taraftan, BİT’lerin kullanımı aktivistlere yalnızca etkili ile-
tişim ve örgütlenme konusunda yardımcı olmakla kalmamış, ayrıca 
dünya çapında tanınırlık ve meşruiyet kazanmalarını ve bölgedeki 
insanlarla dayanışma sağlamalarını da kolaylaştırmıştır. Ayrıca bu 
tür bir tanınırlık ve meşruiyet alanı muhtemelen hem diktatörlük re-
jimlerinin hem de bölge-dışı devletlerin Arap Baharı’ndaki muhalif 
gruplara karşı takındıkları tavır ve planları da etkilemiştir.38 Benzer 
biçimde, bu elektronik ağlar (ve Arap dünyasındaki devlet-dışı med-
ya) bölgedeki baskıcı rejimlerin meşruiyetlerini zedeleme anlamın-
da da etkili olmuş ve belki de bazılarının çöküşünü hızlandırmıştır. 
Bunların yanı sıra bölge kaynaklı ‘sosyal medya’ olayların dünya ba-
sınına daha çoğulcu biçimde yansımasını sağlamış, bu suretle özel-
likle Batılı medya devi şirketlerin tekellerini (ve muhtemel manipü-
lasyonlarını) kısmen de olsa kırmıştır.39 

Bu süreçte ‘sosyal medya’nın yanı sıra ve genelde onunla aynı 
doğrultuda etkili olan bir başka medya türü ise uydu yayını yapan 
bölgesel televizyon kanallarıdır. Bu kanallar da bölgede Batılı med-
yanın tekelini kırmakla kalmamış, ayrıca muhaliflerin mesajlarını 
yaymak ve baskıcı rejimlerin güvenilirliklerini baltalamak suretiy-
le bizzat isyan ve devrimlere katkı sağlamıştır. Arapça yayın yapan 
televizyon kanalı sayısı 700 olarak tahmin edilmektedir.40 Rejimler 
kendi televizyon kanallarını haber akışını kontrol etme amaçlı birer 
propaganda aracı olarak kullanırken bölgede Arapça ve diğer dil-
lerde yayın yapan yüzlerce özel TV kanalı,özellikle de El-Cezire, El-
Arabiyye ve TRT Et-Türkiye gibi 24 saat yayın yapan haber kanalları, 
çoğunlukla muhaliflerin tarafını tutmuş ve farklı bakış açılarından 
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alternatif haber ve kanaat kaynağı olarak görmüştür. Bölgede olduk-
ça popüler olan bu şebekeler, ayrıca twitter, facebook ve Skype gibi 
farklı ‘sosyal medya’ araçlarını ve kendi web sitelerini televizyon ya-
yınlarıyla entegre biçimde kullanmışlardır. CNN ve BBC gibi Arapça 
versiyonları da olan Batılı medya şirketleri Arap Baharı’nda genelde 
daha ‘dengeli’ bir yayın politikası güderken bölge medyası aktivist-
lerin mesajlarını daha fazla aktarmış, canlı yayınlar üzerinden ve sık 
sık dramatik görüntüleri göstermek suretiyle rejim karşıtı duyguları 
daha da canlandırmışlardır. 

Bu bağlamda El-Cezire kanalı ayrı bir öneme sahiptir. Katar hane-
danına ait olmasına rağmen bu haber kanalı uzun süredir bölge halkı 
için en önemli haber kaynaklarından biri olmuş ve ‘Arap sokağı’nın 
kendi milli basın kuruluşlarına güvenlerini çoktan yitirmiş insanları-
nın gözünde bir profesyonellik ve siyasi güç merkezlerinden bağım-
sızlık algısı geliştirebilmiştir. Hemen her ülkede çoğunlukla “Enfor-
masyon Bakanlığı”nın kontrolünde olan ‘milli’ medyalar ise sıradan 
insanlar için daha ziyade sansür ve propaganda araçlarından ibaret 
görülmektedir.41 Buna karşılık El-Cezire son on yıldır özellikle Irak 
ve Afganistan savaşlarındaki yayınları, İngilizce ve Arapça kanalları 
ile web sitesi üzerinden bütün dünyada izleyici sayısını artırmış, ay-
rıca bazı muhabirlerinin Amerikan ordusu tarafından tutuklanması 
ve öldürülmesi de popülaritesini güçlendirmiştir. Bunlara rağmen 
El-Cezire’nin etki ve izlenilirliğinin Arap Baharı’nda zirve yaptığını 
söylemek mümkündür: 

El-Cezire her zaman kamuoyunu etkileme gücüne sahipti. Birçok 
Arap yöneticisi bu kanalı protesto ve isyanları kışkırtmakla suçla-
mıştı. Şüphesiz El-Cezire’nin Arap Baharı’nda, özellikle de Tunus ve 
Mısır isyanlarında oynadığı rol istisnai önemdedir. Birçok Tunuslu 
bu kanalın Bin Ali’nin düşüşünü hızlandırdığına inanıyor. Genel ola-
rak Arap halkları El-Cezire’yi çok sever, Arap diktatörler ise ondan 
nefret eder... El-Cezire’nin Libya ve Yemen’deki protestoların başla-
masındaki ilham verici rolü de inkâr edilemez (Souaiaia 2011).42 

El-Cezire ve diğer BİT’lerin yanı sıra “gösterim etkisi” (demons-
tration effect) denilen olgu da muhtemelen sürecin özellikle ilk saf-
halarında etkili olmuştur. Tunus ve Mısır’daki muhalifler bölgenin 
diktatörlerinin halk hareketiyle yıkılmasının mümkün olduğunu 
göstermişlerdir. Bu aktivistler ayrıca başarılı eylemler için ne tür tak-
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tik ve araçlar kullanılabileceği noktasında diğerlerine de örnek teşkil 
etmişlerdir.43 Gençlerin etkili kullandığı yeni medya teknolojileri de 
bu gösterim etkisinin yoğunlaşmasını sağlamıştır. 

Başat Aktör Olarak Gençlik 

Sözünü ettiğimiz yeni teknolojiler ancak Arap Baharı’nın başat 
aktörleri olan şehirli gençler tarafından etkin bir biçimde kullanı-
labildikleri ölçüde etkili olmuşlardır. Bölge nüfusunun yarıdan faz-
lasını oluşturan gençler,44 daha az aktif bir şekilde de olsa otoriter 
rejimlerin yönetimi altında da ‘gündelik hayat siyasetinde’ rol almak-
taydılar.45 Bu defa ise Tunus’tan Yemen’e kadar bütün bölgede gençler 
protestocu grupların en aktif unsurları olarak isyanları başlatıp sür-
dürmede en kritik rolü oynamışlardır. Nitekim Mısır’da Tahrir’i ilk 
işgal eden öğrenciler ve işsiz gençler olmuştur. Protestolara en aktif 
biçimde katılıp isyana temel enerjisini verenler 6 Nisan Hareketi üye-
leri ile Mahalle Kübra’nın genç işçileri ve İhvan-ı Müslimin’in gençlik 
örgütüdür. Değişik medya teknolojileri ve know-how ile donanmış 
olan bu gençler ‘yaşlı’ rejimlerin bu gelişmiş teknolojinin potansiyel 
etkisini anlamadaki zaafını iyi değerlendirmiştir. Zira bu rejimlerin 
elitleri daha ziyade farklı bir teknolojiyle, tank, savaş uçakları, silah 
ve mühimmat gibi ‘sert’ teknoloji ürünleriyle ilgilenmişlerdir. 

Bu ‘nesil farklılığına’ ek olarak, şehirli ve eğitimli gençliğin Arap 
Baharı’nın başat aktörü olarak ortaya çıkmasında ikinci bir faktör 
de bir yanda toplumsal adalet, ekonomik fırsatlar ve özgürlükler 
alanındaki beklentiler ile diğer tarafta yaşanılan hayatın gerçekleri 
arasında giderek artan mesafeyi en güçlü biçimde hissedenlerin bu 
grup olmasıdır. Güvenlik güçlerinin sürekli hale gelmiş kötü mua-
meleleriyle birleştiğinde bu farkındalık, gençler arasında bir “dev-
rimci bilinç” oluşmasını kolaylaştıran muhtemelen en önemli eşik 
rolünü oynamıştır. Ayrıca bölgenin genç insanları internet, TV di-
zileri ve turizm sayesinde yalnızca Batı’daki değil, kendi bölgelerin-
deki Türkiye gibi görece refah ve özgürlük ortamının olduğu başka 
ülkelerde gördükleri hayat tarzından da etkilenmişlerdir.46 Yine açık-
tır ki Arap dünyasında derinleşen özgürlük ve fakirlik sorunları yer 
altı kaynakların son derece bol olduğu bu ülkelerin ekonomik po-
tansiyelleriyle doğrudan tezat teşkil etmektedir. Bunun yanı sıra, bir 
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başka nesil farklılığı daha bu noktada önem arz etmektedir: Kendi 
ebeveynlerine kıyasla bu şehirli ve eğitimli gençler baskıcı rejimlerce 
yönetilen fakirleştirilmiş ve kapalı toplumlarda yaşamaya fazla ta-
hammüllü değildir; zira giderek birbirine yaklaşan ve bağlanan dün-
yada farklı ülkelerdeki gençlerle bağlantı kurmaları eskiye nazaran 
çok daha kolay olmaktadır. Bu sebeple başka yerlerdeki yaşıtları gibi 
küreselleşme ve iktisadi büyümenin meyvelerinden kendilerinin de 
faydalanabileceğini gören gençlerin bu yöndeki beklentileri ile kendi 
toplumlarının gerçekleri arasındaki büyük mesafenin farkına var-
maları zor olmamıştır. 

Diğer taraftan, gençlerin Arap Baharı süresince yaptıkları işbirli-
ği, şehir meydanları ve okul kampüsleriyle sınırlı kalmamış, gençler 
plan ve bilgi birikimlerini de birbirleriyle paylaşmışlardır. Dahası bu 
işbirliği kimi zaman ulusal sınırların da ötesine geçmiştir. Örneğin, 
“Mısır isyanında Müslüman Kardeşler’in gençlik koluna alternatif 
olarak çıkmış seküler gençlik hareketi”47 olan 6 Nisan Hareketi kendi 
üyelerini eğitmek için Değişim Akademisi isimli, sivil itaatsizliği sa-
vunan bir online Arap grubu ile ortak hareket etmiştir. 

[Akademi’nin ilham kaynağı] Sırp devrimci Ivan Marovic tarafın-
dan kurulan ve 2000 yılında Slobodan Miloševic yönetiminin yıkıl-
masına yardım eden Optor isimli bir gençlik hareketiydi. Yugoslav 
rejimini değiştiren “Buldozer Devrimi” aslında son derece sakindi: 
yalnızca iki kişi ölmüştü. Marovic’in daha sonra kurduğu Uygula-
malı Şiddet-İçermeyen Eylem ve Stratejiler Merkezi (Canvas) adlı 
kuruluş o zamandan beri 50 farklı ülkeden aktivistleri eğitmişti. 
2009 yazında 6 Nisan Hareketi Muhammed Adil adlı bir aktivisti 
Canvas’ta eğitim görmek üzere Sırbistan’a gönderdi. Adil dönüşünde 
eylemlerde kullanılacak barışçıl taktiklere dair bir kitap ve A Force 
More Powerful isimli, rejim değiştirme senaryolarından oluşan bir 
bilgisayar oyunu getirdi. Bu oyunun Creative Commons lisansından 
da yararlanarak 6 Nisan üyeleri oyunun Mısır’a özel bir versiyonunu 
da ürettiler.48 

Bütün bu veriler ışığında denilebilir ki 2011 yılındaki isyan ve 
devrimlerin merkezinde yer alan şehirli ve eğitimli nüfusla ‘isyankâr’ 
Arap şehri hem diğer bölgelerdeki mukabillerinden faydalanmış, 
hem de dünyanın farklı coğrafyalarındaki birçok kente ve onla-
rın genç sakinlerine ilham kaynağı olmuştur. Böylece bir anlamda 
“küresel siyasi özne” olarak kendilerini küreselleşmenin sıradan bi-
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rer nesnesi olmaktan çıkararak, bu sürecin aktif birer yapıcısı ha-
line gelmişlerdir. Sidi Bouzid’li Mohammad Buazizi’den Kahireli 
Vail Gonim’e ve diğer birçoklarına kadar bu gençler Tel Aviv’den 
Londra’ya, Atina’dan Madrid ve New York’a kadar dünyanın birçok 
şehrinde toplumsal adalet ve ekonomik sorunlara duyarlı protes-
tolara katılacak olan akranlarına ilham vermişlerdir. Kapitalizmin 
kendisine muhalif hareketleri sönümlendirme kabiliyeti çok yüksek 
olduğundan bu hareketlerin birçoğu da kapitalizmin merkezi şehir-
lerinde kısa sürede ortadan kalkmaya yüz tutmuştur. Örneğin Wall 
Street’i İşgal hareketinin, Amerika’da radikal bir reform hareketini 
başlatarak Amerikan kapitalizmini zorlama ihtimali yoktur. 

Arap Baharı adı verilen bu tarihi olayın toplumsal değişmenin 
(ve bu değişimi taklit edip yeniden üretmenin) bugünün aksine 
Doğu’dan Batı’ya doğru bir istikamet takip ettiği modernite-önce-
si dönemi simgelediğini söylemek mümkündür. Diğer taraftan bu 
olay çağdaş yoğun küreselleşme döneminde belli şehirlerde yaşanan 
değişim ve dönüşümlerin, kendi yerelliklerini aşarak farklı bölgeler 
arasında küresel bağlantılar kurulmasına yol açabileceğini de gös-
termekte, bu küresel bağlantılar kurma olgusunun yalnızca New 
York ve Londra gibi “küresel şehirlere” özgü bir durum olmadığını 
da ortaya koymaktadır. Nitekim New York ve Londra’daki protes-
to hareketlerini de etkilemiş olan Tahrir Meydanı’ndaki muhalefet 
hareketinin de gösterdiği gibi, Arap Uyanışı’nda ortaya çıkmış olan 
aktivizm ve bu hareketin kullandığı strateji, taktik ve ilkeler ile tek-
nolojik araçlar Arap sokağından çok farklı siyasi bağlamlara da ithal 
edilmiştir. Bu yolla söz konusu ilke ve yöntemler dünya çapında bir 
dolaşıma girmiştir. Dolayısıyla bu aynı zamanda, Arap Uyanışı’nın 
dünyaya ilham verici karakterinin, genelde toplumsal hareketleri ve 
devrimci süreçleri yerel faktörlere referansla açıklamaya çalışan sos-
yal bilimler için de kavramsal bir meydana okuma olduğu anlamına 
gelmektedir. 

Birer ‘Makasçı’ Olarak Ordular 

Arap Baharı’nın gelişimini etkileyen bir diğer önemli unsur da 
askeri yapıların davranışı olmuştur. Ordu kurumları farklı ülkelerde 
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farklı tavırlar takınmışlar, bazı ülkelerde protestocu ve rejimler kar-
şısında aldıkları pozisyonlar da zaman içerisinde değişim göstermiş-
tir. 9 Mart 2011’de Yemen’in güvenlik güçleri bir üniversite kampü-
sünde rejimi protesto eden öğrencilerin üzerine ateş açmış ve 90 öğ-
renciyi yaralamıştır.49 Yemen ordusu ayrıca 2012 Şubat’ının sonunda 
yapılan seçimlere kadar gösterileri genelde yoğun şiddet kullanarak 
bastırmaya çalışmış, ancak buna rağmen Ali Abdullah Salih gücünü 
devretmek zorunda kalmıştır. 

Diktatöryal oligarşinin hala ayakta olduğu Suriye’de de aske-
ri şiddet hemen hemen aynı zamanda başlamıştır. 23 Mart 2011’de 
güvenlik güçleri 15 göstericiyi öldürmüş, akabindeki yaklaşık bir yıl 
içinde ise BM istatistiklerine göre ölü sayısı 7.500’ü aşmıştır.50 Suriye 
ordusundan firar eden veya saf değiştiren güçlerin kurduğu muha-
lif “Özgür Suriye Ordusu” halen rejime karşı silahlı direnişi sürdür-
mektedir. Libya’da ise daha büyük çaplı bir saf değiştirme yaşanmış, 
bu sayede Kaddafi kısa bir sürede ülkenin önemli bir kısmı üzerinde 
kontrolünü kaybetmiştir. Zamanla kendi hayatı ve kurduğu rejimin 
de sonunu getiren bu çatışma sonunda Libya, hem Kaddafi’nin ko-
numunu korumada gösterdiği kararlılık ve acımasız şiddeti, hem de 
NATO’nun hava saldırıları sebebiyle, şu ana kadarki en kanlı isyan/
devrime sahne olmuştur. 

Ordu ve polisin geleneksel olarak görece güçsüz olduğu51 Tunus’ta 
ise devrim süreci de görece kısa sürmüş ve diktatör nispeten kolay 
biçimde kısa bir zaman sonunda devrilmiştir. Bin Ali’nin kendisi de 
eski ordu mensubu olmasına rağmen orduyu zayıf bırakması ve si-
yasetten belli bir uzaklıkta tutmuş olması hasebiyle devrimci güçlere 
karşı savunmasız kalmış olması ilginç bir durumdur. Diktatör ve ai-
lesinin ayyuka çıkmış olan yolsuzluk ve servetinin de ordu içerisinde 
olumsuz tepkilere yol açmış olabileceğini söylemek mümkündür.52

Askeri yapının tavrının en muğlak olduğu yerlerden biri ise 
Mısır’dır. Geleneksel olarak rejimin uyguladığı şiddetin temel taşı-
yıcıları polis ve Muhaberat olduğu için ordunun halk nezdinde belli 
bir itibarı vardır. Devrimin özellikle ilk haftalarında ordunun kitlesel 
gösterilere genelde fazla müdahale etmemesinin bir sebebi de budur. 
İkinci sebep ise askeri elitin, rejimin veliahdı Cemal Mübarek’e ikti-
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darının orduya değil de imtiyazlı krediler sayesinde yüklü miktarda 
servet biriktiren iş dünyası ve siyasetteki yandaş ve yardımcılarına 
dayanmasından dolayı duyduğu tepkidir. Dolayısıyla Tunus’ta oldu-
ğu gibi Mısır’da da giderek yoğunlaşan yolsuzluklar ve servetin belli 
ellerde toplanması askeri elitleri yönetici aileye yabancılaştırmıştır.53 
Ancak buna rağmen Mısır askeri yönetimi hiçbir zaman güçlü konu-
munu terk etmeye yanaşmamış ve hala demokrasiye hızlı ve sorun-
suz geçiş sürecini engellemeye devam etmiştir.54 Örneğin devrimin 
ilk günlerinde (13 Şubat 2011) protestoculara karşı şiddet kullanma-
mayı seçmişlerse de demokrasiye geçiş taleplerine olumsuz cevap 
vermişler,55 daha yakın bir zamanda ise Yüksek Askeri Konsey yılba-
şında yapılan genel seçimlere rağmen 2013’e kadar iktidarda kalma 
niyetini açıklamıştır.56 Diğer taraftan Mısır ordusu gerekli gördüğün-
de şiddet kullanmaktan da çekinmemiştir. 1 Ağustos 2011’de protes-
tocular Tahrir Meydanı’nı yeniden işgal ettiğinde güvenlik güçleri 
kanlı bir şekilde meydanı geri almış,57 19 Kasım 2011 günü ise Tah-
rir’deki göstericilerin üzerine ateş açarak iki kişinin ölümüne ve altı 
yüzden fazla insanın yaralanmasına sebep olmuşlardır.58 Kısacası, 
denilebilir ki askeri kurumların tavır ve davranışları (aktif ve pasif 
olmaları, uyguladıkları şiddetin derecesi ve zamanlaması), Weber’in 
fikirlerin tarihi şekillendirmedeki rolü hakkında kullandığı ünlü 
mecâzi ifadeyle, birer “makasçı” işlevini görmüştür. Ordular farklı 
bağlamlarda farklı şekillerde gerçekleşen olayların içeriğini olmasa 
da aldıkları yönü etkilemişlerdir. 

Buraya kadar yapılan analizler, bazıları devrim şeklini almış olan 
Arap dünyasındaki isyanların ortaya çıkıp yayılmasına katkıda bulu-
nan birtakım askeri, sosyo-ekonomik, siyasi, teknolojik ve psikolo-
jik faktörleri inceleme amacını taşımıştır. Söz konusu ‘yakın’ ve içsel 
faktörlere ilaveten Arap Baharı’nın sebeplerinin arka planını teşkil 
eden, bu olaylar zincirinin ortaya çıkması için toplumsal zeminin 
hazırlayıcısı olan iki önemli faktörü daha ele almak mümkündür. 
Bu makro-sosyal faktörler, yukarıda da belirtildiği gibi, uluslarara-
sı siyasi-askeri düzendeki köklü değişim ile dinin (İslam) bölgedeki 
siyasi kültür üzerindeki etkisini ihtiva etmektedir. Aşağıda ilk olarak 
küresel siyasetin etkisi incelenecektir.
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Uluslararası Siyaset: Soğuk Savaş’ın Sonu, 11 Eylül, Dış 
Müdahaleler ve Devrim Sonrası Ortam 

Arap Baharı’nın ortaya çıkıp gelişmesinin altında Ortadoğu’nun 
içsel dinamikleriyle dış faktörlerin bir karışımını görmek daha ye-
rinde olacaktır. Fred Halliday’in (1999) de işaret ettiği gibi, devrim-
ler genelde geçiş dönemlerinde olan toplumlarda ve bu ülkelerin iç-
sel çelişki ve gerilimlerinin yanı sıra kimi uluslararası gelişmelerin 
baskısı neticesinde meydana gelmektedir.59 Burada da uluslararası 
askeri-siyasi gelişmelerin etkisi yadsınmayacak önemdedir. Bu açı-
dan bakıldığında söz konusu dış gelişmelerin Arap Baharı üzerin-
deki etkisini en az üç noktada tespit etmek mümkündür: çatışma 
ve gerginliklerin yaşandığı ülkelere “uluslararası camia” tarafından 
yapılan askeri ve siyasi müdahaleler; Soğuk Savaş’ın sona ermesi 
ve daha sonra 11 Eylül (2001) saldırılarının bölge için sonuçları; ve 
Arap Baharı’nın ana aktörlerinin çatışma sonrası düzen kurulma 
aşamasında alacakları pozisyonlar.

Dış Müdahaleler

Bu üç boyutun ilki ve çok somut olduğundan en kolay tespit edile-
bilir olanı uluslararası müdahalelerdir ve doğrudan ve dolaylı olmak 
üzere iki şekilde tezahür etmiştir. Doğrudan askeri müdahalenin 
en bariz (ve şu ana kadarki tek) örneği elbette Libya’dır. Kaddafi’nin 
askeri ve paramiliter güçleri ile muhalifler arasındaki silahlı çatış-
masının bir iç savaşa dönüşmesinden kısa bir süre sonra Fransa ve 
İngiltere’nin başını çektiği NATO ülkeleri ‘devrimcilere’ insani ve as-
keri yardımda bulunmaya karar vermiştir. Kaddafi’nin karargâh ve 
askerleri bombalanmaya başlanıp büyük kayıplar vermesiyle birlikte 
muhalif güçler, merkezi orduya karşı ‘normal şartlarda’ kazanması 
imkânsıza yakın olan bir savaşı nispeten kısa sürede kazanmışlardır. 
Diğer taraftan Türkiye gibi bazı NATO ülkeleri askeri saldırılarda 
yer almayıp yalnızca insani yardım (para, ilaç, yiyecek, sağlık hiz-
metleri ve barınma) sağlamıştır. Ayrıca Rusya, Çin ve Brezilya ile 
beraber Türkiye ve Almanya da başlangıçta askeri müdahaleye karşı 
çıkmış ancak ABD’nin de desteğini alan Fransa ve İngiltere dikta-
törü devirme kararlılığı göstermiştir. Bu kararlılıkta yaşanan süreç 
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sonunda kendilerini Libya’nın muhalif yönetimi Milli Geçiş Konseyi 
ile yapacakları Kaddafi sonrası döneme ilişkin petrol anlaşmalarının 
önemine dikkat çekmek gerekmektedir.60 Neticede doğrudan dış (as-
keri) müdahale Libya’daki ‘devrimin’ başarısı vazgeçilmez bir önem 
arz etmiştir. 

Dolaylı müdahaleye gelince, uluslararası güçlerle bölge ülkeleri-
nin farklı ülkelerdeki gidişatı kendi çıkarları doğrultusunda etkile-
meye yönelik çabalarının örnekleri çokça yaşanmıştır. P5 ve Körfez 
İşbirliği Konseyi ülkelerinin Yemen’de barışı empoze etme çabaları,61 
Suudi Arabistan ile İran’ın Bahreyn üzerindeki halen devam eden 
rekabeti, bir yanda Rusya ve İran, diğer yanda ise Türkiye, ABD ve 
Arap Birliği’nin bulunduğu ve sıkı bir rekabetin yaşandığı Suriye 
üzerindeki mücadele ve müdahaleler bu çerçevede dolaylı müdahe-
lenin önemli örnekleri sayılmaktadır. 

Soğuk Savaş’ın Sonu, Meşruiyetin Tükenişi 

Arap Baharı’nı etkileyen dış gelişmelerden ikincisi Soğuk Savaş’ın 
sona ermesiyle birlikte süper-güçlerin Arap dünyasında diktatörlere 
fazla ihtiyaç duymadığı bir ortam yaratması olmuştur. Bu da sonuç-
ta bölgedeki baskıcı rejimler için bir meşruiyet sorununa yol açmış, 
daha doğrusu bu rejimlerin kendi vatandaşlarının gözünde meşrui-
yetlerinin olmadığını açığa çıkarmıştır. Ayrıca, Sayyid’in de belirttiği 
gibi, 11 Eylül sonrası ABD yönetimi tarafından başlatılan ‘teröre kar-
şı savaş’ kampanyası Arap rejimlerinin de aralarında bulunduğu bir-
çok Müslüman devletin milli egemenliğini temelden sarsmış (Irak ve 
Afganistan örneklerinde görüldüğü gibi) veya tehdit etmiştir.62 Daha 
önceleri egemenliklerini korumak için süper-güçlerin desteğine da-
yanan bu rejimler, içeride de ordu, polis ve istihbarat servislerinden 
oluşan geniş bir güvenlik teşkilatına dayanmışlardır. Bu muhaberat 
rejimlerinin dış desteğinin kalmaması halk nezdindeki meşruiyet 
eksikliğiyle de birleşince varoluşsal bir egemenlik ve meşruiyet krizi 
ortaya çıkarmış, bu da Arap dünyasında kitlesel isyanların başlama-
sına ve sonrasında bazı rejimlerin yıkılmasına zemin hazırlamıştır. 

Bu sebeple Arap Baharı bir anlamda uluslararası düzendeki 
önemli bir değişimin sonuçlarından birisi olduğunu söylemek müm-
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kündür. Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle çift-kutuplu küresel siyasi-
askeri düzenin sona ermesi ve 11 Eylül sonrası Amerikan müdaha-
leciliği şeklinde billurlaşan “yeni emperyalizm”63 Arap dünyasındaki 
diktatörlüklerin zaten kısıtlı olan egemenlik ve meşruiyetlerini de 
iyice zayıflatarak bu rejimleri iç baskılara karşı daha kırılgan hale 
getirmiştir. Haddi zatında bu rejimler zaten çift-kutuplu uluslararası 
düzenin birer ürünü olarak, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın formel 
sömürgecilikten kurtulmasından sonra, 1950’li ve 1960’lı yıllar bo-
yunca gerçekleşen bir dizi “milliyetçi devrimin” (yani askeri darbe-
nin) birer sonucu olarak ortaya çıkmışlardır. Askeri cuntalar olarak 
bu rejimlerin çoğu (Mısır’da Nasır, Suriye ve Irak’ta Baas partileri, 
Cezayir’de FLN, Libya’da Kaddafi ve Yemen’de de benzer kişi ve grup-
lar) halk desteği ve popüler meşruiyete dayanmak yerine Sovyetler 
Birliği ve Soğuk Savaş atmosferinden beslenerek Sovyet devlet siste-
mi ile “Arap sosyalizmi” ideolojisini benimsemişlerdir64 Ancak Nasır 
örneğinde olduğu gibi bazılarının özellikle İsrail ve ‘Batılı emperya-
listler’ ile olan gerilim zamanlarında geçici olarak halk desteği aldık-
larını da belirtmek gerekmektedir. Bölgedeki diğer rejimler (örneğin 
Suudi Arabistan ve 1979-öncesi İran) ise kapitalist blok ve özellik-
le ABD’nin desteğine dayanmışlardır. Askeri darbelerle kurulan bu 
rejimler mevcut parlamentoları kapatmak, siyasi rekabet ortamını 
yok etmek, ekonomiyi devletleştirmek ve sivil toplumu boğmak su-
retiyle bütün potansiyel siyasi ve ekonomik güç merkezlerini orta-
dan kaldırmışlardır. Bu rejimler ayrıca siyasi organlarını (Libya’da 
Cemahiriyye, Mısır’da Arap Sosyalist Partisi ile Suriye ve Irak’ta Baas 
partileri) siyasette birer tahakküm ve kontrol aracı olarak kullanmış 
ve böylelikle muhalefet ve sivil inisiyatiflere herhangi bir alan bırak-
mamaya çalışmıştır.65 Ancak bunda tam başarılı olamamış, özellik-
le İslami muhalefetin daha ziyade illegal nitelikteki faaliyetleri için 
enformel şebekeleri başarıyla kullanmalarına engel olamamışlardır. 
Bütün bu rejimler ise ayakta kalmak için Soğuk Savaş boyunca dışa-
rıdan (ABD ve Sovyetler Birliği’nden silah, para, istihbarat ve know-
how almak ve uluslararası arenada her daim bu güçlerin desteğini 
bulmak suretiyle) askeri-siyasi ve ekonomik desteğe, içeriden de 
yoğun şiddete dayalı güvenlik önlemleri ve etkili bir espiyonaj sis-
teminin yanı sıra siyaset ve ekonomide patrimonyal mekanizmalara 
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(ve bu sayede ürettikleri, rejime sadık, küçük bir imtiyazlı elit gruba) 
ihtiyaç duymuşlardır. 

Ancak bilindiği gibi bütün bunlar son bir-iki yıldır köklü bir de-
ğişim geçirmiştir. Yukarıda da değinildiği gibi, Sovyetler Birliği’nin 
ve bununla doğru orantılı olarak çift-kutuplu uluslararası düzenin 
çökmesi ve son on yıldaki hızlı Amerikan yayılmacılığı ile beraber bu 
rejimler dış destek sistemlerini büyük oranda yitirmişlerdir. Bunun 
sonucunda, Sayyid’in de vurguladığı gibi, bu rejimlere yönelik tehdi-
din ekseni içeriden dışarıya kaymış, dahası bu rejimlerin bu gelişme-
yi engelleyecek güçleri de kalmamıştır.66 Zira yeni ortaya çıkan siyasi 
ortamda meşruiyet ve hâkimiyet sorunları had safhada seyretmiştir. 
Bunun neticesinde bu ülkeleri yöneten elitlerin siyasi, ekonomik ve 
ideolojik imtiyazlarının zemini ortadan kalkmış, ellerinde yalnızca 
askeri güç kalmıştır. Yukarıda da tartışıldığı gibi, orduların davranış-
ları, ki bunlar da tamamen ‘hür iradenin’ bir sonucu olmaktan ziyade 
generallerin meşruiyet ve iktidarları açısından yaptıkları kar-zarar 
hesabının bir fonksiyonudur, Arap Baharı sürecinde meydana gelen 
olayların yönü konusunda belirleyici olmuş, Mısır ve Suriye örnekle-
rinde olduğu gibi farklı ülkelerde farklı sonuçların ortaya çıkmasına 
sebep olmuştur. 

Bu noktada vurgulamak gerekir ki küresel düzendeki değişimin 
etkisine rağmen Arap Baharı uluslararası güçlerin (ABD veya kapita-
lizm gibi) planlayıp uyguladıkları bir komplo değildir. Ancak sürecin 
başından bu yana akademide ve özellikle popüler medyada kendine 
hem sağdan hem de soldan taraftar bulan, komplo teorisi niteliğin-
deki iki ana anlatı ortaya çıkmıştır. İlk anlatıya göre ‘Arap Baharı’nın 
arkasındaki güç kapitalist sistemin kendine yeni pazarlar bulma ih-
tiyacıdır. Zira Batı’daki önemli siyasi merkezleri ve karar alma sü-
reçlerini kontrol ettikleri varsayılan çok-uluslu şirketler, ya mevcut 
küresel finans krizinden çıkmak ya da tabiatları gereği karlarını ar-
tırmak için, pazarlarını coğrafi olarak genişleterek daha fazla ürün 
satmayı arzu etmektedir. Ancak bu yaklaşım sahipleri, hikâyenin ana 
kahramanı olan “ulus-ötesi sermayeyi” bazen kendi başına çok güçlü 
bir aktör, bazen de üstesinden gelinmesi imkânsız, varoluşsal bir kriz 
içerisinde son demlerini yaşayan, zayıf bir yaratık olarak resmetmek-
tedir.67 Diğer taraftan, ikinci ana anlatının kendi içinde iki farklı ver-
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siyonu vardır: Bunlardan ‘solcu’ olanına göre bölgedeki “devrimler” 
başlangıçta demokratik ve anti-emperyalist nitelikte iseler de Libya’da 
olduğu gibi Batı emperyalizmi onları her an “kaçırabilme” veya “ça-
labilme” potansiyeline sahiptir. Bu yaklaşım ayrıca devrimlere katılan 
ancak sosyalist ve “ilerici” olmayan kişi ve grupların kolayca emper-
yalizmin avı olabileceğini, perde arkasından olayı idare eden, muha-
lefet içerisindeki “gerici” güçlere para ve silah-mühimmat yardımı ya-
pan Batılı devletlerin (elbette öncelikle ABD’nin) emperyalist arzula-
rının oyuncağı olabilceklerini iddia etmektedir.68 Aynı anlatının Arap 
Baharı’na çok daha sempatiyle bakan ‘liberal’ versiyonu ise bu süreci 
Batı-dışı dünyadaki demokrasiye doğru uzun yürüyüşün bir parça-
sı ve Müslüman Dünya’da İslamcılığın çöküşünün bir alameti olarak 
yorumlamaktadır. Bu görüş, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra 
eski sosyalist ülkelerde (sırasıyla Polonya, Romanya, Çekoslovakya, 
Sırbistan, Gürcistan, Ukrayna ve Modova) meydana gelen “kadife 
devrimler” ile diğer bazı ülkelerde görülen değişimlerin (Lübnan’daki 
başarısız Sedir Devrimi [2005] ile Filipinler [2001] ve Ekvador’daki 
[2005] hükümet değişiklikleri) Huntington’ın işaret ettiği, 1974’teki 
“üçüncü devrim dalgası” ile başlayan tekil bir sürecin birer halkası 
olduğunu varsayarak, Arap Baharı’nın bu devrimin “muazzam dalga-
larının” dördüncüsü kabul etmekte ve bir asırlık “Arap istisnacılığına” 
son verdiğini iddia etmektedir.69 

Arap Baharı’na sempatiyle yaklaşsın ya da yaklaşmasın, bütün 
bu argümanlar olaylara tek-yanlı ve miyop bakışla malul olmanın 
yanı sıra Arap Uyanışı’ndaki isyan ve devrimlerin aktörlerinin her 
hangi bir faillik (agency) ve iradeleri olmadığını da varsaymaktadır. 
Buna göre Ortadoğu’nun Arap-Müslüman halkları tarihin gerçek 
bir aktörü olmaya muktedir değildir. Sayyid’in ifadesiyle “tarih ve 
siyasal olan Batı’nın inhisarındadır, Batı-dışı kabul edilen toplumlar 
tarihi ithal edebilirler, ama tarih yapamazlar.”70 Bu komplocu yak-
laşımlardan bir kısmı da (her hangi bir delil göstermeksizin) Arap 
Baharı’nın, kitleleri demokratik dönüşüme doğru yönlendiren Ame-
rikan stratejisi (veya komplosu) tarafından yaratıldığını (ya da en 
azından bundan esinlendiğini) vurgulayarak bu şekilde ABD’nin ve 
Batı’nın kendisine düşman ya da gereksiz gördüğü rejimleri tasfiye 
ederek bölgedeki hegemonyasını perçinlediğini ileri sürmektedir. Bu 
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komplocu yaklaşımların bir başka önemli problemi ise bu görüşlerin 
en aşırı anti-Amerikan ya da anti-emperyalist olanlarının bile bölge-
deki mevcut Amerikan hegemonyasını (yani askeri, siyasi ve ekono-
mik hâkimiyetinin yanı sıra ideolojik ağırlığını da) desteklemesidir 
ki Amerika’nın ya da Batı’nın desteği/kışkırtması olmaksızın mu-
halif de olsa herhangi bir güç ve failiyetin tasavvur edilemeyeceğini 
varsaymaktadır. Bu anlamda, her ne kadar bu yazıda kolaylık olması 
açısından bunu yapıyor olsak da bu süreci “Arap Baharı” olarak isim-
lendirmek de doğru değildir. 

Dolayısıyla Arap Baharı’nı anlamak için ne “Arap istisnacılığı” 
ne de “demokratik evrenselcilik” temelli bakış açıları geçerlidir; 
zira “Arap dünyasının karanlık bir otoriter geçmişe batmış olduğu 
varsayımı ne kadar yanıltıcı ise buradan aniden yükselerek küresel 
demokratikleşme yoluna girmiş olduğu iddiası o kadar yanlıştır.”71 
Diğer taraftan, dünyanın bazı bölgelerinde demokratikleşme yönün-
de gelişmeler olduğu ve bu arada post-sosyalist ülkelerdeki “renkli” 
devrimlerin belli ölçüde bağlantılı olduğunu inkâr etmek mümkün 
değildir. Ayrıca, uluslararası güçler, özellikle de ABD, AB ve Rus-
ya hem Doğu Avrupa’da hem de Ortadoğu’da yaşanan dönüşümleri 
etkilemek için çeşitli (çoğul ve değişken) stratejiler geliştirmeye ça-
lışmışlardır. Ancak Arap Uyanışı’nı (ve bu arada ‘kadife devrimle-
ri’) teşkil eden çeşitli olayları, kapitalist yeni pazar ihtiyacının veya 
demokrasiye doğru uzun soluklu ve (metafizik nitelikteki) bir ‘gizli 
el’ tarafından yönetilen küresel bir yürüyüşün fonksiyonu ya da doğ-
rudan bir Amerikan komplosu olarak açıklayan yaklaşımların indir-
gemeci olduğunu söylemek gerekmektedir. Çünkü bu indirgemeci-
lik bir yandan günümüzde çok farklı bağlamlarda yaşanan olayları 
tek bir kapsayıcı faktörle açıklamaya çalışarak bu sürecin muazzam 
karmaşıklığını ıskalarken diğer taraftan da Batı-dışı halklara, özel-
likle de Araplara yönelik eski oryantalist önyargıları perçinlemekte-
dir. Halbuki Arap Baharı’nı sağlıklı anlamak için gerekli yöntemsel 
yaklaşım, hem herhangi bir komploya başvurmaksızın uluslararası 
güçleri hem de yerel dinamikleri dikkate almak suretiyle bu karma-
şık olayı farklı (askeri, iktisadi, siyasi ve kültürel) iktidar ilişkilerinin 
çoğulluğu çerçevesinde incelemeyi gerekli kılmaktadır. 

Bu bağlamda, bu makale de Arap Baharı’nın dışsal ve içsel fak-
törlerin uluslararası siyasi askeri yapıdaki değişimler ile iktisadi eşit-
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sizlikler ve fakirlik, adalet ve özgürlükten mahrumiyet ve sıradan 
insanların onurlu bir hayat arayışı şeklinde tezahür eden yerel dina-
miklerin- etkileşimi neticesinde meydana geldiğini öne sürmektedir. 
Burada sunulan analiz aynı zamanda aktörlerin teknolojiyi kullanı-
mı ve İslami siyasi kültürün bu süreçteki etkilerini de vurgulamak-
tadır. İç ve dış faktörlerin bu şekildeki etkileşiminin, ‘Arap Baharı’ 
sonrasında belirecek olan güç ilişkilerinde rol alacak olan aktör ve 
grupların tercih ve davranışlarını da etkilemesi kuvvetle muhtemel 
görünmekte ve uluslararası siyasetin burada tartışılacak olan son bo-
yutunu teşkil etmektedir. 

‘Bahar-Sonrası’ Siyaset 

Tunus ve Mısır’da yapılan ‘Bahar-sonrası’ ilk seçimler iç siyasette 
muhalif güçler arasındaki bölünmelerin billurlaşması ve İslamcılı-
ğın yükselişi olmak üzere iki temel eğilimi ortaya çıkarmıştır.. Ge-
çiş dönemleri tabiatları gereği zor zamanlardır ve daha önce ‘ortak 
düşmana’ karşı omuz omuza vermiş grupların devrim sonrasında 
ayrışmaları da doğal bir sonuçtur. Diğer taraftan, bu seçimler böl-
geyi dikkatli takip edenlerce zaten bilinen bir gerçeği, İslami grup-
ların Arap siyasetindeki gücünü de gün yüzüne çıkarmıştır. Uzun 
yıllardır otokratik rejimlerin baskısı altında faaliyet gösteren İslami 
siyasi gruplar, özellikle Mısır’daki İhvan ile Tunus’taki en-Nahda, ni-
hayet görece serbest bir siyasi atmosfer bulmuşlar ve devlet gücünü 
ele geçirme imkanına kavuşmuşlardır. Bu iki ‘devrimin’ geleceğinin, 
bu İslami grupların diğer muhalif seküler gruplar, ordu ve “uluslara-
rası camia” ile kuracağı ilişkilerin niteliğine bağlı olacağını söylemek 
mümkündür. İslami aktörlerin yaşayacağı en temel zorluklardan 
biri, kendi program ve tabanlarıyla yukarıda zikredilen üç farklı gru-
bun istek ve baskıları arasında anlamlı bir denge kurmak olacaktır. 
Batılı güçler, özellikle de ABD, bu gerçeğin farkındadır ve Libya’da 
yaptıkları gibi şimdiden bu müstakbel yönetici elitlerle kendi lehle-
rine anlaşmanın yollarını aramaktadır.72 El-Ahram gazetesine göre 
ABD’nin Mısır İhvan’ına karşı olan tutumu som zamanlarda olumlu 
yönde değişmektedir: 

Devrimin ilk günlerinde Amerikalılar, İhvan’ın başa gelmesi duru-
munda yapılan yardımın kesilebileceğini hissettirmişlerdi. Son gö-
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rüşmelerde ise Amerikalı temsilciler daha uyumlu bir tavır takın-
maktalar. Dış İşleri’nin Ortadoğu özel koordinatörü William Taylor 
4 Kasım’da [2011] Atlantik Konseyi’ne yaptığı konuşmada serbest ve 
adil seçimler sonucunda iktidara geldikleri müddetçe Mısırlı İslami 
grupları Washington’ın bir tehdit olarak görmeyeceğini söyledi.73

Buna karşılık Müslüman Kardeşler de özellikle serbest piyasa 
ekonomisi ve ülkeye yabancı sermaye girişi konularında olumlu 
mesajlar vermişlerdir.74 Yine El-Ahram’a göre, İhvan’ın önde gelen 
liderlerinden Hayrat eş-Şatır’la görüşmüş olan yabancı yatırımcılar 
“İhvan’ın büyük ölçüde kapitalist olduğunu...görmekten dolayı son 
derece şaşkın ve memnundular.”75 Diğer taraftan Libya’daki Milli Ge-
çiş Konseyi, Kaddafi rejiminin yıkılmasına yardımcı olan Türkiye ve 
Katar gibi Müslüman ülkelerin yanı sıra birçok Batılı devlet ve şir-
ketle şimdiden anlaşmalar yapmış durumdadır. Açıktır ki Libya’nın 
zengin petrol kaynakları birçok kapitalisti cezbetmekte, yine yabancı 
ülkelerin yardımıyla yeni düzene görece sakin bir geçiş yaşanmak-
tadır. Bölgede henüz devrimin yaşanmadığı veya tamamlanmadığı 
ülkeler de çatışma sonrası düzeni kurma sorunuyla karşılaşacaklar, 
bu ise zorunlu olarak yabancı güçlerle pazarlık ve müzakereleri be-
raberinde getirecektir. 

Uluslararası siyasetin ‘bahar-sonrası’ etkilerinin ikinci boyutunu 
ise bölgesel güçlerle olan ilişkiler teşkil etmektedir. Yeni düzende et-
kili olabilecek üç bölgesel aktör vardır: Türkiye, İran ve Suudi Ara-
bistan. Bu ülkeler hem ‘sokaktaki insanı’ hem de müstakbel yönetici 
elitleri etkileme kapasitesine sahiptirler ki Arap dünyası için muhte-
mel ‘model ülke’ tartışmalarında isimlerinin sık sık geçmesi de bu se-
beptendir.76 Türkiye ‘model’ olma konusunda İslam ve demokrasinin 
uyumlulaştırılabileceğini göstermesi, bir zamanlar siyasette çok aktif 
olan ordusunu büyük ölçüde kontrol altına almış olması, tam demok-
rasiye geçiş yapmaya çalışan ve küresel finans krizi döneminde bile 
yüksek bir iktisadi büyüme trendini yakalaması gibi çeşitli avantajlara 
sahip bir ülkedir. Diplomatik alanda da bölgesel ve giderek küresel 
bir aktör olarak yükselen profili ile ‘yumuşak gücü’ (aktif, bağımsız ve 
güvenilir diplomasisi, İsrail’e yönelik ilkeli eleştirileri, demokrasisi ve 
-Arap dünyasına özellikle popüler televizyon dizileri vasıtasıyla sunu-
lan- ‘hayat tarzı’) muhtemel bir ‘model ülke’ olma konumunu güçlen-
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dirmektedir. Nitekim Türkiye’nin karizmatik başbakanının ‘Arap so-
kağı’ndaki popülaritesi de bunun bir göstergesi kabul edilmektedir.77 
Ancak hala çözemediği birtakım iç sorunları, özellikle de kronik Kürt 
sorunu, Türkiye’nin imaj ve konumunu zedelemektedir. 

Diğer taraftan İran ise Arap dünyasındaki Şii halklar (daha doğ-
rusu, çoğu İran’da eğitim görmüş olan dini elitler) üzerinde etki gös-
termektedir. İslam’ın belli bir yorumunu dâhili ve harici siyasetinin 
merkezine koyan İran en güçlü Şii devlet olma statüsünü bölgesel bir 
güç olmaya tercüme etmeye çalışmaktadır. Eğer nükleer güç olmayı 
başarırsa bu konumunun çok daha güçleneceği de malumdur. Ancak 
Batı’yla çözülmesi zor çatışmaları ve uluslararası sorunları ile ülke-
içi siyasi ve ekonomik rahatsızlıklar İran’ın zayıf noktaları olarak gö-
rülmektedir. Otoriter modeli temsil eden Suudi Arabistan’ın da bazı 
zayıflıkları bulunmaktadır. Tıpkı devrik Mısır, Tunus ve Libya dikta-
törlükleri gibi yönetici bir aile etrafında örgütlenmiş patrimonyal bir 
devlet olan Suudi Arabistan’da sosyal ve ekonomik özgürlükler üze-
rindeki sınırlamalar ülkenin cazibesini azaltmaktadır. Ancak kendi-
sini yabancı saldırılardan koruma amacıyla Batı’yla kurduğu yakın 
ilişkilerin (ki buradaki rejim için tek gerçek tehlike el-Kaide’dir) ve 
etkin Vahhabilik ideolojisinin Suudi Arabistan’ın güçlü yanları oldu-
ğunu belirtmek gerekmektedir. Vahhabiliğin ideoloji ve hayat tarzı 
olarak dünyanın her yanına yayılmasını aktif biçimde destekleyen 
Suudi Arabistan şimdiden bazı Arap ülkelerinde de etkili olmuştur. 
Bu etki, özellikle Mısır’da selefi eğilimli en-Nur Partisi’nin % 20 ci-
varında oy oranıyla en popüler ikinci parti olmasıyla açığa çıkmıştır. 

Bu bölgesel güçlerin yukarıda zikredilen avantajları ve Arap 
dünyasına yönelik faaliyetlerinin yoğunluğu ‘Arap Baharı’ ülkele-
rinin yeni elitlerinin tercihlerini şekillendirmede etkili olacaktır. 
Türkiye’nin iktisadi avantajları ve yumuşak (ideolojik) gücünün bu 
bağlamda özellikle etkili olabileceği söylenebilir. Henüz bu aşamada 
güçlü tahminler yapmak mümkün değilse de Tunus’taki en-Nahda 
ile Mısır’daki (ve belki gelecekte Suriye’deki) İhvan’ın ‘Türkiye mo-
deline’ sempatiyle baktığı gözlemlenebilir bir durumdur. Benzer 
şekilde, Irak gibi Yemen ve Bahreyn’de İran’ın etkilerine daha açık 
görünmektedir; ancak Suudi Arabistan ve Batı’nın bu ülke yönetim-
leri üzerindeki geleneksel etkisinin İran’ı engelleyebilme ihtimali bu-
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lunmaktadır. Diğer Körfez krallıklarının Suudi Arabistan ve Batı’nın 
yörüngesinden yakın zamanda çıkma ihtimali bulunmadığını da 
bölgesel düzendeki değişiklikeri yorumlamak adına hatırlatmak 
gerekmektedir.78 Makalenin bu kısmına kadar uluslararası siyasetin 
‘Arap Baharı’ üzerindeki çeşitli etkileri tartışılmış ve devamın da da 
dinin Arap Baharı üzerindeki etkileri tartışılacaktır. 

Uyanışın İdeolojik Arkaplanı 

Elbette liberal ve sosyalistlerden İslamcılara ve ‘sıradan’ dindar 
insanlara kadar birçok farklı grup Arap Uyanışı’na katılarak kendi 
talep, beklenti, arzu ve ideolojilerini bu sürece dâhil etmişlerdir.79 
Bu grupların çoğu ideolojilerini radikal biçimde ifade etmemiş olsa-
lar da,sosyalistler bunun bir istisnası kabul edilebilir, bütün gruplar 
kendi inanç ve değerleriyle bu sürece katılmıştır. Bazı durumlarda da 
bu farklı gruplar ortak düşmana (rejime) karşı işbirliği yapmışlardır. 
İslami ve seküler aktivistlerin ideolojik farklılıklarını koruyarak fa-
kat geçici olarak bir kenara koymak suretiyle oluşturdukları Mısırlı 
Kifaye hareketi bunun bir örneği kabul edilmektedir. Kanaatimizce 
bu farklı ideolojik yönelimler arasında en etkili ve daha fazla sayıda 
insanı etkilemesi anlamında en ‘popüler’ olanı İslam’dır.80 Her ne ka-
dar küresel medya şirketleri ve bazı yabancı analizciler İslam’ın etki-
sini teslim etmekten kaçınsa81 da ‘Arap Baharı’nı mümkün kılan bir 
hazırlayıcı faktör olarak dinin Arap toplumlarındaki siyasi kültür ve 
insanların psikolojik motivasyonları üzerindeki etkilerini yadsımak 
hata olacaktır. 

Bu durum isyan ve devrimlere katılan aktivistlerin slogan ve söy-
lemlerinden kolayca anlaşılabilmektedir. Libya’da Kaddafi’ye karşı 
savaşan “mücahidlerden” Suriye’deki isyancılara, Tunus ve Mısır’daki 
devrimcilerden Bahreyn ve Yemen’deki protestoculara kadar aktivist-
lerin çoğu “Allahü Ekber” diye haykırmış, çeşitli Kur’an ayetlerine ve 
İslami deyimlere atıfta bulunmuş, devrimlerde ölenlere “şehit” sıfatı-
nı takmış ve gösteriler sırasında topluca namaz kılıp dua etmişlerdir.82 

Dini (ve bir ölçüde milliyetçi) ideolojilerin ‘Arap Baharı’na olan 
etkilerini daha iyi anlamak için bu sürecin yakın dönemli tarihsel 
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bağlamına da bakmak gerekmektedir. Zira mevcut ‘uyanışın’ kök-
leri 2000’li yılların başına, İslam Dünyası’nın her tarafında milyon-
larca insanın önce İkinci Filistin İntifadası (2000) ve daha sonra da 
Amerika’nın Irak’ı işgalini (2003) protesto etmek üzere mobilize ol-
masına kadar gitmektedir. 

Birçok yerde olduğu gibi Mısır’da da yükselen demokratik aktivizm 
bir boşlukta doğmamıştır. Bu ülkedeki birçok aktivist için ikinci 
intifada o ana kadar izole olmuş vaziyetteki seslerini birleştirmeyi 
sağlayan dönüm noktasıydı. Arapçada (Amerikan işgalinin ilk gü-
nüne atfen) 20 Mart hareketi olarak bilinen savaş karşıtı oluşum bu 
aktivizmin olgunlaşmasını temsil ediyordu.83

Bu iki önemli gelişmeye tepki olarak doğmuş olan aktivizm gi-
derek daha örgütlü hareketlere (ve zaman zaman da farklı ideolo-
jik yönelimlere sahip grupların koalisyonlarına) dönüşmüştür. Be-
lirli hedeflere yoğunlaşan bu hareketlerden biri olan Mısırlı Kifaye, 
İslami ve seküler aktivistlerin bir araya gelerek Hüsnü Mübarek’in 
yeniden seçilmesini engellemek maksadıyla 2004-2005’te kurdukları 
bir harekettir. Ancak grubun bu hedefini başaramamasının bir se-
bebi seküler liderlerinin dönemin hayli aktif bir örgütü olan İhvan-ı 
Müslimin ile işbirliğine gitmekten kaçınmasından dolayı kitlesel bir 
harekete dönüşememesi olmuştur.84 

Bugünkü süreçte de çeşitli İslami gruplar başından beri protesto 
ve isyanlara katılmışlardır. İslami siyasi muhalefetin uzun zamandır 
bastırılmış ve dolayısıyla nispeten görünmez kılınmış olduğu Mısır’da 
bile Müslüman Kardeşler ilk bir kaç gün düşük profil çizmeyi tercih 
ettikten sonra hem gösterileri örgütleme hem de aktivistlere siyasi 
ve lojistik destek sağlama anlamında çok önemli bir rol oynamıştır.85 
Birçok yorumcunun aksine Batılı politikacılar bu durumun farkında 
olmuşlardır. Nitekim Mısır devriminin ilk günlerinde Mübarek ta-
raftarlarının develer üzerinde ve silahlı olarak Tahrir meydanındaki 
göstericilere saldırdığı gün (2 Şubat 2011) Tony Blair’ın Mübarek’i 
tebrik etmesi ve onu “Müslüman Kardeşler’i iktidara getirebilecek 
bir seçime gitmekte acele etmemesi” için uyarması bunun göstergesi 
sayılmıştır.86 2012 yılı başındaki seçimler de Blair’ın haklı olduğunu 
göstermiş İhvan’ın Özgürlük ve Adalet Partisi (ÖAP) oyların yakla-
şık % 40’ını alarak meclisteki sandalyelerin % 49’unu, selefi en-Nur 
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Partisi de oyların % 20’den fazlasını kazanmıştır. Diğer taraftan, 
bugünkü Suriye isyanını ve Esed rejimine karşı protesto gösterileri-
nin çoğunu örgütleyenlerin de Suriye İhvan’ı olduğu bilinmektedir. 
Tunus’ta da büyük ölçüde en-Nahda tarafından temsil edilen İslami 
muhalefet hükümet karşıtı gösterileri örgütlemiş ve sonrasında yapı-
lan seçimleri açık bir şekilde kazanmıştır. Bu partiden daha radikal 
ve daha az popüler olan Hizb-ut-Tahrir de Tunus’taki protestoların 
en önünde yer almıştır.87

Bunların yanı sıra, bir rejimin Arap Baharı’ndan ne ölçüde et-
kileneceğini belirlemede İslami grupların tavrı kritik olmuştur. Bu 
konuda Fas örneği öğretici olabilir: Kral VI. Muhammed’in, 2011 
Haziran’ında hayata geçirilen ve meclisin yetkilerini genişleterek 
siyasi katılımı biraz daha kolaylaştıran anayasa değişikliklerini des-
teklediği bu ülkede Adalet ve Kalkınma Partisi’nin önderliğindeki 
İslami muhalefet barışçı bir yöntemi takip etmiş ve kral, yeni yapı-
lacak anayasada İslam’ın milli kimliğin ve hukukun temeli olarak 
güçlü konumunu korumaya devam edeceğine dair söz vermesiyle bu 
tavizi kabul etmiştir. Hem siyaset-üstü görülen “Müminlerin Emiri” 
konumunu korumuş kral için hem de daha fazla güç ve meşruiyet/
tanınma elde etmiş İslami muhalefet için avantajlı olan bu anlaşma 
Fas’ta devrime yol açabilecek bir isyanın çıkmayışının en temel se-
bebi kabul edilmektedir. Herhangi bir devrimci potansiyeli olmayan 
seküler gruplarla elitleri şaşırtmışsa da bu anlaşma hem rejimi kur-
tarmış, hem de reformlarla yetinen ve barışçıl bir geçiş dönemine 
razı olan İslami muhalefeti tatmin etmiştir.88

Bunun yanı sıra Arap Baharı’na katılan aktivistlerin birçoğunun 
kendi şikâyet ve taleplerini dile getirme yöntemi de İslam’ın etkisi-
nin bir göstergesidir. Protestocular İslami kaynakların sağladığı ‘alet 
çantasında’ kolayca bulunan ve adaleti vurgulayıp zulmü reddeden 
zengin unsurları bolca kullanmışlardır (msl. bkz. Kur’an, 2:193, 
16:90, 42:39). Bu çerçevede, İslami mesajları yayma konusunda zaten 
önemli bir rol oynayan Cuma namazları ve hutbeler protestoların 
yoğunlaştığı zamanlarda daha da politize olmuş, camiler (özellikle 
İhvan’ın kontrolünde olanlar) de rejim karşıtı kışkırtma ve protesto 
gösterilerine hazırlık için lojistik merkezleri olarak önemli bir işlev 
görmüşlerdir.89 
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Ayrıca önde gelen dini liderlerin yalnızca vaaz ve hutbelerle değil, 
aynı zamanda internet ve El-Cezire vasıtasıyla da yaptıkları insanları 
‘zulme karşı çıkmaya’ ve rejim karşıtı protestolara katılmaya yöne-
lik çağrıları da toplumların belli kesimleri (seküler grup ve saiklerle 
harekete geçme ihtimali daha düşük olanlar) üzerinde etkili olmuş-
tur.90 Son olarak, özellikle Tunus ve Mısır’da aktivistlerin başından 
beri ve sık sık Filistinlilerin İsrail’e karşı direnişleriyle dayanışma 
içinde olduklarını vurgulamaları ve onlardan olumlu cevap almaları 
(nitekim Suriye’yi terkeden Hamas da Suriye muhalefetine olan tam 
desteğini açıklamıştır) da liberal bir temenniyi yansıtan, ‘Yasemin’ ve 
‘Nil’ devrimlerinin “din ve milliyetçiliği geride bırakarak özgürlük, 
demokrasi ve ekonomik adaleti içeren klasik siyasi taleplere”91 da-
yandığı şeklindeki argümanı zayıflatmıştır. Bu yaklaşım ayrıca adalet 
ile zulme direnmenin bölgedeki İslami muhalefetin söylemlerinin en 
temel unsurlarından olduğunu da ıskalamaktadır. 

Aslında, Arap ülkelerinde İslam’ın tarihsel olarak en güçlü top-
lumsal güçlerden biri olduğu ve siyasi kültür üzerinde derin etkileri 
bulunduğu dikkate alındığında Arap Uyanışı’nın ideolojik zemini-
nin İslami kavram ve motifler tarafından beslendiği gerçeği şaşır-
tıcı değildir.92 Ayrıca İslami muhalif hareketler hemen her zaman 
bölgedeki seküler rejimlere yönelik en önemli tehdit olagelmiştir.93 

Yukarıda da değinildiği gibi, bu rejimler Soğuk Savaş atmosferinde 
ortaya çıkmış ve sosyalist veya milliyetçi (çoğu zaman bu ikisinin ka-
rışımı olan) ideoloji ve politikaları benimsemişlerdir. Birçok İslami 
grup, özellikle de Suriye ve Mısır’da çok aktif olan İhvan-ı Müslimin, 
bir yandan Kur’an ve Sünnet’in hayli siyasileştirilmiş ve modernist 
birer yorumuna dayanan bir direniş ruhuyla donanmışken, diğer ta-
raftan da camiler ve hayır kurumları üzerinden çalışma avantajına 
ve (özellikle devlet yardımı ve hizmetlerin giderek gerilemesinden 
sonra daha da önemli hale gelen) sıradan insanlara mal, hizmet ve 
iş götürme yeteneğine” sahip olmuşlardır.94 Devletten bağımsız ola-
rak çalışan İslami hayır ve hizmet kuruluşları yoksullukla mücadele 
ve eşitsizlikleri azaltma noktasında önemli roller oynamışlar, ayrıca 
gönüllü ve aktivistler vasıtasıyla orta-sınıf insanlar (özellikle doktor, 
avukat gibi profesyoneller) ile alt sınıf kitleleri bir birine yaklaştıran 
toplumsal ağların güçlendirilmesinde hayli etkili olmuşlardır. Daya-
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nışma ve güven duyguları “bu yatay hatlar üzerinden beslenmiş, bu 
da dolaylı olarak yeni sosyal ağların ve potansiyel olarak yeni fikirle-
rin yayılmasına yol açmıştır.”95 1980’lerden bu yana İslami muhalefet 
ayrıca “kamu varlıklarının yönetici hanedanların etrafındaki küçük 
bir yandaş gruba aktarılmasına ve ihale, lisans ve yolsuzluklar vasıta-
sıyla büyük servetlerin kazanılmasına yol açan”96 neo-liberal politi-
kaların başarısızlığını da kullanmıştır. 

Diğer taraftan Arap dünyasındaki otoriter rejimler bir tür “koru-
ma şantajı” yöntemiyle de çalışmışlar, “farklı gruplara -etnik ve dini 
azınlıklar, iş dünyası ve seküler aktivistler- açık demokratik bir sü-
recin getirebileceği belirsizliklere karşı bir sığınak” işlevi görmüşler-
dir.97 Bu açıdan rejimler ya Irak ve Suriye’deki Baas rejimleri gibi her-
hangi bir sivil siyasi faaliyete izin vermeyen “total otokrasi” ya da bir 
miktar açık, fakat daima devletin kontrolünde olan siyaset (seçim-
ler), sivil toplum ve medyaya izin veren “liberalleştirilmiş otokrasi” 
(Fas, Cezayir, Mısır, Ürdün ve Yemen) şeklinde billurlaşmışlardır.98 
Bu sistem kendilerini devlete bağımlı hale getirmiş olsa da seküler 
gruplar (ve büyük sermaye) bundan memnun kalmış ve diktatörlerin 
“devlet kontrolündeki basın, devlete ait düşünce kuruluşları ve üni-
versiteler vasıtasıyla” başarıyla pazarladığı ‘İslamcı tehlike’ tehdidine 
inanmışlardır.99 Ancak son zamanlarda ikinci ve üçüncü düzlemdeki 
faktörler (artan ekonomik eşitsizlik ve derinleşen fakirlik, giderek 
kötüleşen baskı ve yolsuzluklar, özgürlük sorunları, uluslararası bas-
kılar vs.) sebebiyle bu koruma sistemi işlemez hale gelmiştir. Sonuçta 
Arap Uyanışı sürecinde İslami ve seküler gruplar arasında bir yakın-
laşma gözlenmiştir. Ancak devrim/isyan sonrası yapılan seçimler de 
göstermektedir ki eski sistemin bozulması seküler kesimden ziyade 
topluma daha derin nüfuz etme yeteneğine sahip olan İslami gruplar 
için bir fırsat penceresi üretmiştir. 

Sonuç: ‘Arap Baharı’nın Anlamı

Modern dünyada devrimsel dönüşümler, geçiş süreci yaşayan 
toplumların içsel çelişki ve dinamikleri ile uluslararası yapı ve ku-
rumların bu değişimlere direnen rejimler üzerinde kurduğu baskıla-
rın bir etkileşiminin planlanmamış bir sonucu olarak ortaya çıkmak-
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tadır. Ayrıca, hızlandırılmış bir ekonomik gelişme arzusu da bu tür 
dönüşümlerde rol oynamaktadır. Arap baharı sürecinde bu faktör-
lerin tamamının Libya, Tunus ve Mısır’da mevcut olduğunu ayrıca 
Suriye, Yemen, İran ve birçok eski Sovyet Cumhuriyeti gibi (henüz) 
devrim yaşamamış ülkelerde de farklı derecelerde var olduğunu söy-
lemek mümkündür. 

Mal, hizmet, fikir ve imajların küreselleşmesiyle beraber giderek 
daha entegre hale gelen günümüz dünyasında, siyasi açıklığın bir 
norm haline geldiği ve belli bir ekonomik büyüme düzeyinin başa-
rıldığı (ya da başarılabilir göründüğü) bir ortamda, ‘Arap Baharı’ adı 
verilen süreç boyunca Ortadoğu’da domino şeklinde meydana ge-
len olaylar dizisi, kendi vatandaşlarının (özellikle de eğitimli, şehirli 
gençliğin) ihtiyaç ve beklentilerini karşılayamayan otoriter rejimle-
rin adeta kaçınılmaz olan sonlarını temsil etmektedir. 

Ancak bu olaylar teleolojik olarak küresel demokratikleşme sü-
recinin son halkası veya “dalgası” olarak görülmemelidir zira Ba-
tılı düşünce ve kurumların merkeziliğini varsayan bu görüş Arap 
Uyanışı’nın aktörlerinin iradesini yok saymaktadır. Kanaatimizce bu 
olaylar, Ortadoğu’nun şehirlerde büyüyen ve eğitimli yeni nesiller ta-
rafından Batı destekli baskıcı rejimlerin yıkılmasına yol açan adalet, 
onur, refah ve özgürlük beklenti ve talepleri doğrultusunda yeniden 
inşasını haber vermektedir. Diğer bir ifadeyle, kendi bedenlerini 
ateşe vererek rejimlerin sarsılmaz otoritesine meydan okuyan Mu-
hammed Buazizi ve diğerlerinin yaptıkları ışığında ‘Arap Baharı’nın 
anlamı, her ne kadar son tahlilde önemli olan örgütlenme gücü olsa 
da, kanatlarında ateş olan sıradan “kelebeklerin” de kendi bedenle-
rinin sınırlarını aşarak, yıkılmaz görünen yapıları yerle bir etmeyi, 
iktidarın parlak alevleri etrafında uçuşan pervaneler misali yaşayan 
ve devrilmez görünen diktatörleri devirmeyi başarabilir olmasıdır.
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Giriş

Arap Baharı olarak adlandırılan değişim süreci, Türkiye’ye böl-
geyi yeniden biçimlendirme konusunda bir fırsat sunmuştur. Bölge-
deki temel gücünü tarihi mirasından olduğu kadar demokratik yö-
netim biçiminden alan Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Irak’ta yaşanan 
demokratikleşme hareketinin en güçlü destekleyicisi durumunda. 
Mübarek rejiminin yıkılmasında Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ver-
miş olduğu destek sürece ivme kazandırmıştır. Türkiye, Tunus’ta 
diktatörlükten demokratik sisteme geçiş döneminin sorunsuz bir 
şekilde gerçekleşmesi için de çaba içerisinde olmuştur. 

Türkiye, Ortadoğu’daki değişime olan bu desteğini hiç kuşkusuz 
sadece politika yapımcılarının demokrasiye olan inancından ya da 
güçlenen siyasi gruplarla olan tanışıklığından dolayı değil, aynı za-
manda realpolitik hesaplarla da vermektedir. Zira Türkiye bölgede 
İran ve Suudi Arabistan merkezli iki ideolojik etkiye karşı kendi nü-
fuz alanını oluşturmanın mücadelesini vermektedir. Böyle bir alanın 
oluşmasında AK Parti ile, bünyesinden çıkardığı partilerin Fas, Tu-
nus ve Mısır’da iktidara geldiği Müslüman Kardeşler örgütü arasında 
bir sinerji ortaya çıkmakta, mezhepçi bir yaklaşımı savunan İran’a 
ve Suudi himayesindeki Selefi İslamcı hareketlere karşı bir demok-
ratik-liberal düzen tesis edilmektedir. Ancak böyle bir düzenin orta-
ya çıkışı İran ve Suudi Arabistan’dan daha çok kendisini daha fazla 
kuşatılmış hisseden İsrail’i rahatsız etmektedir. Bu noktada Türki-
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ye-İsrail krizinin nedenlerini ideolojik olmaktan daha çok nerelerde 
arayabileceğimiz önem arz etmektedir. 

Tarihi Arkaplan

Hiç kuşkusuz Türkiye’nin Ortadoğu’da yeni bir düzen arayışı 
AK Parti hükümeti ile başlamamıştır. Çünkü benzer bir bölgesel 
düzen arayışının geçmişte özellikle Adnan Menderes, Turgut Özal 
ve Necmettin Erbakan dönemlerinde, hatta 28 Şubat sürecinde dış 
politika gündemini meşgul ettiği bilinmektedir. Menderes, Soğuk 
Savaş ortamında sonradan adı CENTO (Central Treaty Organizati-
on: Merkezi Antlaşma Teşkilatı) haline gelen Bağdat Paktı ittifakını 
bütün Arap dünyasına yayarak Türkiye’nin nüfuz alanını genişletme 
siyaseti izlemiştir.1 Fakat Menderes’in bu amaca aykırı olarak gör-
düğü için İsrail’le ittifaka soğuk baktığı, ancak içine düştüğü mali 
krizi aşamadığı için İsrail’le gizli bir ittifak anlaşması imzalamaya 
Amerika tarafından zorlandığı yaygın olarak bilinmeyen bir gerçek-
tir. O yıllarda Arap dünyasındaki milliyetçi hareketlerin başını çeken 
Cemal Abdunnasır liderliğindeki Mısır, İsrail’le yaşadığı çatışmada 
elini zayıflatacağı düşüncesiyle Batı bünyesindeki bir ittifak siyaseti-
ne sıcak bakmamıştır. Bunun yerine Sovyetler Birliği’ne yakınlaşan 
Mısır, Türkiye’nin Paktı diğer Arap ülkelerine yayma girişimlerini 
Arap birlikteliğini baltalama çabaları olarak görmüştür. Mısır’ın 
baskısı nedeniyle Başbakan Adnan Menderes’in ve Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar’ın Arap ülkelerine yaptıkları ziyaretlerden bir netice çık-
mamış, Türkiye’nin yanısıra İngiltere, İran ve Pakistan’ı da içine alan 
Bağdat Paktı neticede Arap dünyasından sadece Irak’ı bünyesinde 
tutabilmiş, 1958’de Irak’ta monarşinin bir askeri darbe neticesinde 
yıkılmasını müteakip bu ülkenin ittifaktan ayrılması ile ismini de-
ğiştirmek zorunda kalmıştır. 1960 darbesinin getirdiği iç siyasi bu-
nalım, sonraki yıllarda Türkiye’yi aktif dış politikadan uzak tutmuş, 
buna ek olarak İsrail’in, devrimci Arap rejimlerini bozguna uğrattığı 
1967 savaşından sonra, bölgesel hegemonyasını dünya siyasetinin 
hegemonu ABD’nin himayesinde geliştirmesi, Türkiye’ye manevra 
alanı bırakmamıştır. Türkiye bir yanda hakimiyetlerini Amerikan 
desteğine borçlu statükocu monarşilerle, diğer yanda Sovyet des-
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tekli revizyonist Arap milliyetçi rejimleri arasında kalmıştır. 1970’li 
yıllarda milliyetçi koalisyon iktidarlarının ülke yönetiminde oldu-
ğu dönemlerde petrol krizinin de etkisiyle Türkiye monarşik Arap 
rejimleriyle yakınlaşmış ve İsrail’e karşı İslam Konferansı Teşkilatı 
bünyesinde cılız tepkiler göstermeyi tercih etmiştir. 1979 İran devri-
mi ve Afganistan’ın işgaline karşı başlayan İslami direniş, Türkiye’nin 
de içinde bulunduğu coğrafyada Amerikan stratejilerinin yeniden 
gözden geçirilmesine neden olmuş ve 1980 askeri darbesi böyle bir 
ortamda gerçekleşmiştir. 

1980’lerin sonunda Soğuk Savaş’ın bitmesi Türkiye’ye bölgeye 
yönelik yeni bir hamle yapma şansı vermiş, dönemin lideri Turgut 
Özal, bu ortamdan maksimum kazançla çıkmayı hedefleyen aktif bir 
dış politika izlemiştir. Ancak Özal öncelikle Arap dünyasını değil, 
Balkanlar ve Orta Asya’yı hedefleyen hamleler yapmıştır.2 Özal, tıpkı 
Menderes gibi, Türkiye’nin nüfuzunu artırma hedefinin Amerikan 
liderliğindeki Batı ittifakı şemsiyesi altında gerçekleşebileceğini dü-
şünmüştür. Türkiye yine bu dönemde 1979 İran devrimi sonrasında 
dağılan CENTO’nun 1985’de Türkiye, Pakistan ve İran’ı içine alarak 
yeniden kurulmasıyla oluşan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nı (ECO: 
Economic Cooperation Organization) 1992’de Afganistan, Azerbay-
can ve beş Müslüman Orta Asya ülkesine genişleterek çok uluslu bir 
platformda bölgesel ilişkileri geliştirmeye çalışmıştır. 

Turgut Özal’ın 1993’de ölümü ve Süleyman Demirel’in cum-
hurbaşkanlığına geçişiyle merkez sağ içine düştüğü liderlik krizin-
den kurtulamayınca, 1995 seçimlerinden Refah Partisi birinci parti 
olarak çıkmıştır. 1996’da refah partisi genel başkanı Necmettin Er-
bakan, Tansu Çiller liderliğindeki Doğruyol Partisi ile kurduğu bir 
koalisyon hükümetinin (Refahyol) başına geçmiş, iktidarda bulun-
duğu bir yıl kadar kısa bir sürede Erbakan dış politikaya damgasını 
vurmuştur.3 Erbakan, Türkiye’nin liderliğinde olduğu global çapta 
bir İslam birliğinin temellerini D-8 projesiyle atmıştır. Erbakan’ın 
bu hamlesi Endonezya’dan Nijerya’ya sekiz İslam ülkesini içine alan 
bu birlik coğrafi sınırları tanımlanmamış bir oluşum olması ve daha 
da önemlisi Batı ittifakından onaylı bir yapılanma olmaması gibi iki 
önemli açıdan farklılık göstermektedir. Böylece Türkiye tarihinde 
ilk defa Batı’yı açıktan karşısına almasa bile ondan tescil almadığı 
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bir çok-uluslu birlikteliğin içine girmiş olmuştur. D-8 aynı zaman-
da Türkiye’nin istemesi halinde çok geniş bir coğrafi sahada lider-
liğini kabul ettirebileceğinin de bir işareti sayılmaktadır. Kuşkusuz 
Refahyol hükümetinin 28 Şubat süreciyle yıkılmasında, henüz tam 
olarak ispat edilmese de dış politika önemli bir rol oynamıştır. 28 
Şubat kararnamesinin dış politikaya bakan yüzünde D-8 oluşumu 
açıktan hedef alınmamış ancak İran’la ilişkilerin geliştirilmesi eleş-
tirilmiştir. Oysa 28 Şubat’ı gerçekleştiren kadronun içindeki birçok 
isim ve süreci destekleyenler sonraki yıllarda İran’la ilişkilerin geliş-
tirilmesini bizatihi kendileri savunmuşlardır. Refahyol hükümetinin 
devrilmesinden sonra kurulan koalisyon hükümetleri Türkiye’nin 
Ortadoğu’ya bakan dış politikasını tamamen askeri kesime devre-
dince onların arzuları doğrultusunda Türkiye İsrail’e daha çok yak-
laşmış ve Hafız el-Esad yönetimindeki Suriye ile PKK liderlerinin 
Suriye topraklarından çıkarılması konusunda savaşın eşiğinden 
dönülmüştür. Dolayısıyla bu dönemde de Türkiye’nin Ortadoğu’ya 
yönelik aktif politikasını değil, politika çizgisini değiştirdiğini söyle-
mek mümkündür. Yine bu dönemde Türkiye aleyhindeki bir Arap-
Yunan ittifakına karşı Türkiye’nin İsrail’le kurduğu stratejik bir it-
tifaktan bahsedilmiş,4 İsmail Cem’in dışişleri bakanlığı döneminde 
Yunanistan’la ilişkilerin düzeltilmesi konusunda ciddi mesafe kate-
dilmesine rağmen, Ortadoğu’ya yönelik politikalardaki güvenlikçi 
bakış açısı değişmemiştir.

2002-2012: Türk Dış Politikası’nda AK Parti Dönemi

AK Parti 2002’de iktidara geldiğinde, Türk dış politikasının özel-
likle Ortadoğu’ya bakan kısmına yukarıda özetlenen manzara hakim 
olmuştur. Yeni hükümet döneminde Türkiye tarihi hafızayı dezavan-
taj olmaktan çıkarıp bir avantaj haline getiren normal bir güç olarak 
bölgeye dönmeyi hedeflemiştir. Bu anlamda AK Parti‘nin tek başı-
na hükümet olmanın güçlü konumunu da kullanarak Soğuk Savaş 
sonrasında yaşanan siyasi kargaşa nedeniyle uygulamaya konulama-
yan dış politika revizyonunu gerçekleştirmeye çalıştığı söylenebilir. 
Bununla birlikte iktidarda bulunduğu on yıl boyunca AK Parti’nin 
dış politikasının tek düze bir çizgiyi izlemediğini ve süreç içerisin-
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de evrildiğini tespit etmek mümkündür. Son on yılın dış politikası 
kabaca AK Parti’nin üç hükümet dönemine denk düşen üç safhada 
incelenebilir: (1) 2002-2007 yılları arasındaki adaptasyon safhası, (2) 
2007-2011 yılları arasında müzakerecilik misyonunu benimseyen 
aktif dış politika, (3) 2011’den bugüne kadar olan dönemde Arap de-
mokratik devrimleri bağlamında ortaya çıkan oyun ve düzen kuru-
cu dış politika. Bu makalede ilk iki dönemden kısaca bahsedildikten 
sonra oyun ve düzen kurucu dış politika izleyen son döneme ağırlık 
verilecektir. 

2002-2007 Adaptasyon Safhası 

2005 yılında bölgeyi yakından tanıyan bir akademisyen olan Prof. 
Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu İslam Konferansı Örgütü’nün genel sek-
reterliğine seçilmiş, böylece İhsanoğlu teşkilatın seçilmiş ilk genel 
sekreteri olma ünvanını da elde etmiştir. Bu gelişme sadece İslam 
Dünyası’nda demokratik bir düzen kurulması konusunda verdiği 
bir mesaj olarak değil, aynı zamanda Türkiye’nin sürekli kenarında 
durduğu İKÖ’nün liderliğini üstlenerek dış politikasında İslam dün-
yasını merkeze alma arzusunu da yansıtmıştır. Bu sembolik gelişme 
dışında bu dönem genel olarak Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştiği 
ve derinleştiği bir dönem olarak kayıtlara girmiştir.

Bu dönemde ABD ile ilişkilerde Irak Savaşı nedeniyle kontrol-
den çıkmayan bir gerginlik yaşanmıştır. 2003 yılında Amerikan as-
kerlerinin Türkiye üzerinden Irak’a sevkiyatına izin veren tasarının 
TBMM tarafından reddedilmesine yeni muhafazakarların ağırlıkta 
oldukları birinci George W. Bush yönetimi tarafından sert bir şekilde 
tepki gösterilmiş, Türk kamuoyunda Amerikan imajı medya ve film 
endüstrisinin de gayretleriyle tarihin en düşük seviyesine düşmüştür. 

AK Parti’nin ilk iktidar dönemi İsrail’le ilişkilerin de kontrollü 
bir gerginlikle sürdürüldüğü bir dönem olmuştur. Yine de bu dö-
nemde özellikle İsrail’in Cenin katliamına ve Hamas lideri Şeyh Ah-
med Yasin ile Abdülaziz Rantisi’ye karşı düzenlediği suikastlara tep-
ki olarak Başbakan R. Tayyip Erdoğan tarafından ifade edilen bazı 
sert mesajlara rağmen, hükümet yetkilileri gerek Amerikan ve Ya-
hudi kuruluşlarıyla yakın temasları gerekse ticari ilişkiler sayesinde 
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ikili ilişkilerdeki gerilim kontrol edilebilmiştir.5 Ayrıca bu dönemde 
İsrail’den 2 milyar dolar yekün tutan İsrail yapımı Heron sınıfındaki 
insansız hava araçlarının satın alınması dahil birçok stratejik askeri 
anlaşma yapılmış ve Erdoğan 2005 yılında İsrail’e resmi bir ziyarette 
bulunmuştur. 

2007-2011 Yılları Arasında Müzakerecilik Misyonunu Benimseyen 
Aktif Dış Politika

Bu dönemin temel özelliği Türkiye’nin, Batı’dan daha çok etra-
fındaki bölgeye yönelmekle birlikte, rejimlerin anti-demokratik ka-
rakterlerini sorun etmeyen, sadece ekonomik ilişkileri önceleyen dış 
politika çizgisine ağırlık vermesi olmuştur. Özellikle Suriye ve İran’la 
geliştirilen yakın ilişkilerin bu dönemin temel dinamikleri olduğunu 
söylenebilir. Suriye ile neredeyse askeri bir ittifak halini alan bir ya-
kınlaşma kaydedilmiş, hükümet bu dönemde otoriter rejimlerle iliş-
kilerin onları dışarıya açacağına ve liberalleştireceğine dair bir gö-
rüşü benimsemiştir. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bu stratejiyi 
komşularla sıfır sorunlu dış politika olarak formüle etmiştir. Türkiye, 
İran ve Suriye ile kurduğu ilişkileri, bu ülkelerin Batı’yla olan gergin-
liklerinin çözüme kavuşturulmasında kendisini bir arabulucu unsur 
olarak konumlandırarak meşrulaştırmak gibi bir strateji izlemiştir. 
Bu doğrultuda Türkiye, İsrail ile Suriye ve Batı ile İran arasında ara-
bulucu rolünü uzun süre devam ettirmiş, İran nükleer sorununda 
bir takas anlaşması ile aşılması çabalarında öncü rol üstlenmiştir. Bu 
girişimler 2008 Gazze Savaşı sonrasında ve İsrail’in güvenliğini ön-
celeyen Amerikan politikaları nedeniyle başarılı netice vermediyse 
de Türkiye’nin Ortadoğu’da kendisini ‘merkez ülke’ olarak konum-
landırmasında bir hayli fonksiyonel olmuş, dış gözlemciler yeni Türk 
dış politikasının yeni bağımsız çizgisini Osmanlı atıflarıyla zikreder 
olmuşlardır.6

2011’den Bugüne Kadar Olan Dönemde Oyun ve Düzen Kurucu 
Dış Politika

2010-2011 kışında başlayan Arap demokratik devrimleri, Türk dış 
politikasında yeni bir revizyonun yapılmasını zorunlu kılmış, Türki-
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ye artık yeni bir bölgesel düzenin şekillendiği bu coğrafyada oyunun 
kenarında değil bizatihi içinde yer alan bir ülke olmak durumunda 
kalmıştır. Tarihin bu önemli dönemecinde Türkiye bölgede algılanışı 
itibarıyla da lider ülke konumunda olma misyonu edinmiştir.. Gerek 
bölgenin en güçlü siyaset adamı olan Erdoğan’ın başbakanlık koltu-
ğunda oturuyor olması, gerekse demokratikleşme sürecinin uluslara-
rası sistem tarafından bölgeden esirgenmesini Soğuk Savaş’ın bitimi-
nin ertelenmesi olarak yorumlayan Davutoğlu’nun dışişleri bakanı 
olması, bu tarihi misyona denk düşmektedir. Türkiye böylece sadece 
kendi Soğuk Savaş sonrası dış politikasının revziyonunu yapmakla 
kalmayarak, aynı zamanda bölgenin yeni bir düzene geçisinde öncü 
rol üstlenmiştir. Bu minval üzere Türkiye, Tunus ve Mısır’daki dik-
tatörlüklerin devrilmesinde ve devrim sonrasında kurumların yapı-
landırılma sürecinde önemli katkılarda bulunmuştur. Bu noktada bu 
ülkelerde en güçlü partiler olarak ortaya çıkan Tunus’ta en-Nahda ve 
Mısır’da Hürriyet ve Adalet Partisi ile AK Parti arasındaki psikolojik 
yakınlık Türkiye’nin liderlik misyonuna katkıda bulunan önemli bir 
unsur olarak ortaya çıkmıştır. Graham Fuller’in Arap Baharı önce-
sinde ifade ettiği gibi, Araplar için Ankara’da ılımlı bir İslamcı parti-
nin seçimle iş başına gelmiş olması aynı ortak mirasa ve tarihe sahip 
ülkelerin bir gün birleşebileceklerine dair ümidi yeşertmiştir.”7 

Muhafazakar İslamcı partileri sisteme katılmaya davet ederek 
Arap baharı sürecini daha yumuşak bir geçişle atlatmaya çalışan 
Fas’ın Adalet ve Kalkınma Partisi ile, diktatörlük yönetimini yumu-
şak bir şekilde iktidardan inmeye ikna eden Yemen’de Islah Parti-
si gibi köken olarak Müslüman Kardeşler’in içinden çıkmış ancak 
AK Parti’yi kendisine örnek olarak kabul eden hareket ve partileri 
de bu tablonun bir parçası olarak görmek mümkündür. Hatta Orta-
doğu coğrafyasından uzakta kalan Müslüman ülkeler olan Malezya 
ve Endonezya’da bile kendisine Türkiye tecrübesini referans olarak 
kabul eden partiler mevcuttur. 

Arap Baharı ya da Arap İntifadası olarak bilinen demokratikleş-
me halkasının eninde sonunda Türkiye açısından kritik öneme sahip 
Suriye’ye de sıçrayacağı tahmin edilen bir gelişme olmuştur. Soğuk 
Savaş döneminde yaşadığı gerilime son vererek son on yıldır devam 
eden bir yakınlık dönemi içine girdiği Suriye konusunda Türkiye 



148

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2011

tercihini demokrasiden yana net bir şekilde koyarak Beşar Esad re-
jimiyle bütün ekonomik ve stratejik bağlarını koparmıştır. İran açı-
sından ise Suriye hem yalnız kaldığı Arap dünyasındaki yegane müt-
tefiği, hem de Lübnan’daki Hizbullah’a yardım götürmek için ihtiyacı 
olduğu bir geçiş noktasını teşkil etmekte ve İsrail’e karşı kurduğu 
dengenin ortadan kalkması anlamına gelmektedir. 

Türkiye’nin Yeni Düzen Arayışı: İsrail’le Gerginlik

Türkiye’nin Ortadoğu’da yeni düzen arayışı İsrail’le olan ilişki-
lerine de yeni bir şekil vermesini gerektirmektedir. İktidarının ilk 
yıllarında İsrail’le olan ilişkilerde gayet dikkatli hareket eden ve iki 
ülke arasındaki ticari ilişkilerin boyutunu iki misli büyüten AK Parti 
hükümeti İsrail’in Filistinlilere karşı şiddet yanlısı tutumu nedeniy-
le giderek bu ülkeye karşı eleştirilerin dozunu sertleştirmiştir. 2002 
yılının Nisan ayında İsrail’in Cenin mülteci kampında yaptığı katli-
amın ve ardından ABD’nin İsrail’le bağlantılandırılan 2003 yılında 
Irak’a saldırısının Türk kamuoyunda çok sert bir karşılık bulması AK 
Parti hükümetinin İsrail’le ilişkilerde izleyeceği sınırları da belirle-
miştir. Kamuoyunda yükselen eleştiriler sadece İsrail’i değil Cenin 
katliamı ve önceki mülteci kampları katliamlarının sorumlusu İsrail 
Başbakanı Ariel Şaron’un ABD başkanı G. W. Bush tarafından “bir 
barış adamı” olarak nitelendirilmesi nedeniyle ABD’yi de hedef al-
mıştır.8 Irak savaşı sonrasında ortaya çıkan konjonktürde PKK soru-
nunun klasik mücadele biçimleri açısından içinden çıkılmaz bir hal 
alması kamuoyunda yükselen Amerikan ve İsrail karşıtı havayı daha 
da kışkırtan bir gelişme olarak kaydedilmiştir. Irak’ın Kürtlerine yeni 
bir statü kazandıran savaş sonrası jeostratejik konjonktür Türkiye’yi 
iç ve dış siyasetine çeki düzen vermeye zorlamış bu yeni durumda 
Türkiye güvenlik politikalarında İran ve Suriye’yle bir ittifak arayı-
şına girmiştir. 

İsrail ise yeni bölgesel güvenlik sisteminde hasım kampta ken-
disini konuşlandırmış ve tam da bu ortamda 2004 yılında yetmiş 
yaşındaki felçli Hamas lideri Şeyh Ahmed Yasin’in bir İsrail helikop-
terinden atılan güdümlü füzeyle ve ardından yerine gelen Abdula-
ziz Rantisi’yi de aynı metodla öldürülmesi Türkiye’yi Tel Aviv’e kar-
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şı eleştirilerini sertleştirmeye zorlamıştır. Bu gelişmeler karşısında 
Başbakan R. Tayyip Erdoğan güdümlü füzelerle yapılan bu bilinçli 
suikast saldırılarının “devlet terörizmi” anlamına geldiğini deklere 
etmiş ve bu sözler bir Türk lider tarafından İsrail’li liderlere karşı 
söylenmiş en sert sözler arasına girmiştir. 2006 yılının Şubat ayın-
da ise Şam’da yaşayan Hamas lideri Halid Meşal Ankara’ya bir zi-
yaret gerçekleştirmiş, Türk medyası ve CHP’nin büyük bir yanlış-
lık olarak nitelendirdiği bu ziyaret sırasında Meşal bir çok yetkili 
ile gizli tutulan görüşmeler yapmıştır. Aslında bu ziyaret İsrail ile 
Bush yönetiminin realist kanadı arasında beliren görüş farklılığını 
göstermesi açısından önem teşkil etmiştir. Tel Aviv Meşal’in Anka-
ra ziyaretini kınayan açıklamalarda bulunurken, Washington’daki 
üst düzey yöneticiler doğrudan eleştiriden kaçınarak önemli olanın 
Hamas’a iletilen mesaj olduğunu söylemişlerdir.9 İki parti arasında 
da temsilcileri bulunan Amerikan realist kanadı açısından Hamas 
her ne kadar şiddete onay veren bir İslamcı hareket olarak algılansa 
da Filistin toprakları üzerinde tartışmasız bir halk desteğine sahip 
olan bir hareketti ve Amerika’nın bizzat teşvik ettiği demokratik se-
çimlerden birinci çıkmıştır. Hamas ayrıca aynı desteğe diğer ülke-
lerde sahip olan Müslüman Kardeşler örgütünün bünyesinden çıkan 
bir partidir ve dolayısıyla İsrail’in çıkarlarını Amerikan çıkarlarının 
önüne koymayı reddeden realist Amerikalı yöneticiler Hamas’ın ko-
layca bir tarafa terkedilebilecek bir hareket olmadığını ve böyle bir 
tavrın sadece İran’ın işine yaradığını düşünmüşlerdir. Bu bağlamda 
Türkiye’nin Hamas’ın hamisi olarak ortaya çıkmasına realistler kay-
gıyla bakmamış, aksine İran’a karşı bir denge unsuru olarak destek 
vermişlerdir.10 Buna karşı İsrail çıkarlarını önceleyen yeni-muhafa-
zakar kanat ve onların Türkiye’deki uzantısı kalemler, ziyareti İslamcı 
motivasyonlara sahip bir hareket olarak şiddetle eleştirip, ziyaretin 
mimarı olarak gördükleri zamanın Başbakan başdanışmanı Ahmet 
Davutoğlu’nu hedef alan yazılar yazmışlardır. 11 

2008’deki Gazze savaşı Türk-İsrail ilişkileri açısından bardağı ta-
şıran son damla olmuştur. Türkiye’nin diplomasiyi ve müzakereci 
rolü merkeze alan dış politika yürüttüğü ikinci hükümet dönemin-
de ve üstelik İsrail tarafının sözlü taahhütlerine rağmen gerçekleşen 
İsrail’in Gazze saldırısı Ankara tarafından şiddetle eleştirilmiştir. 
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Amerikan İnsan Hakları İzleme örgütünün verdiği rakamlara göre 
Aralık 2008 ve Ocak 2009 tarihleri arasında gerçekleşen ve İsrail’in 
uluslararası hukuk tarafından yasaklanan beyaz fosfor bombası kul-
landığı hava saldırıları sırasında toplam 1500 Filistinli yaşamını yi-
tirmiştir.12 Türkiye’yi ziyaret eden ve bu esnada şiddetten uzak durma 
konusunda Türk tarafına taahhütlerde bulunan Ehud Olmert’in zi-
yaretinden bir kaç gün sonra operasyon emri vermesi hükümet tara-
fından aldatılmışlık olarak algılanmış ve tepki olarak Ankara, Şam ve 
Tel Aviv arasında sürdürdüğü arabuluculuk rolüne son verdiğini ilan 
etmiştir. Türkiye kamuoyu da İsrail’in Gazze’de orantısız güç kulla-
nımına son derece sert tepki vermiş, İstanbul’dan Diyarbakır’a kadar 
İsrail saldırılarını protesto etmek amacıyla hemen her şehirde büyük 
kalabalıkların katılımıyla gösteriler düzenlenmiştir. Bu gösteriler el-
Cezire ve el-Arabiye televizyonları tarafından bütün Arap ülkelerin-
de gösterilmiş, ancak Türkiye’nin desteğini hisseden Arap halklarını 
asıl heyecanlandıran gelişme Başbakan Erdoğan’ın 2009 Davos zir-
vesi sırasında düzenlenen bir panel sırasında İsrail Cumhurbaşkanı 
ile girdiği tartışmada sözünün kesilmesini protesto ederek salondan 
ayrılması olmuştur. “One Minute” olarak tarihe geçen bu çıkış bir 
Türk liderin Filistin sorununun sözcülüğünü devralarak bir milli 
mücadele haline getirmesini sembolize etmiştir. Aynı zamanda bu 
gelişme salonda oturmaya devam eden Arap Ligi Genel Sekreteri 
Amr Musa’nın şahsında Arap liderlerin acziyetini de gözler önüne 
sermiş, başta İsrail’le işbirliği halindeki Hüsnü Mübarek olmak üzere 
bütün Arap diktatörlerin meşruiyetini temelinden sarsmıştır. 

Başlangıçta İsrail’e tepkisi sadece sembolik olan Türkiye giderek 
bunu somut uygulamalara da yansıtmış, bu minval üzere 2009’da 
İsrail’in NATO bünyesinde Türkiye’de düzenlenen askeri tatbikatla-
ra katılımı engellenmiş ve ABD’nin İsrail olmaksızın tatbikata katıl-
mayacağını açıklaması üzere tatbikatlar süresiz ertelenmiştir.13 Buna 
karşılık Türkiye Nisan 2009’da Suriye’yle ilk ortak tatbikatını düzen-
lemiştir.14 Bu gelişmenin ardından bozulan ikili ilişkilere bir darbe 
de Ocak 2010’da İsrail Dışişleri Bakan yardımcısı Danny Ayalon’un 
Türkiye’nin Tel Aviv büyükelçisini kendi oturduğu koltuktan daha al-
çak bir kanepeye oturtmasıyla ve televizyon kameraları önünde İbra-
ni dilinde Türkiye’ye yönelik hakaretlerde bulunmasıyla yaşanmıştır. 
İsrail bunun TRT’nin Ayrılık adlı dizisinde Filistinli çocukların İs-
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railli askerler tarafından öldürülme görüntülerinin yayınlanmasına 
izin verilmesine yönelik bir tepki olduğunu açıklasa da Türkiye’nin 
sert tepkisi üzerine geri adım atarak talep edildiği üzere yazılı özür 
beyanında bulunmuştur. B gelişmelerin her birisi ikili ilişkileri ger-
ginleştirse de, hiçbirisi 2010 yılında yaşanan Mavi Marmara olayı 
kadar kalıcı hasarda bulunmamıştır. Gazze’ye yardım götüren sivil 
gemilere İsrailli deniz komandoları tarafından açık denizde düzen-
lenen saldırıda Mavi Marmara gemisinde bulunan sekiz Türk, bir de 
Türk asıllı Amerikan vatandaşının ölümüyle sonuçlanan bu olayın 
ardından Türkiye İsrail’le ilişkilerini diplomatik açıdan en alt seviye-
ye indirmiştir. Erdoğan’ın bu olaya tepkisi artık İsrail’in artık hangi 
kategoride görüldüğünü ortaya koymuş ve Türkiye’nin düşmanlığı-
nın, dostluğu kadar şiddetli olacağı vurgulanmıştır.15 Mavi Marmara 
olayından sonra hükümetin İsrail’le ilişkileri normalleştirmek için 
ortaya koyduğu özür dileme, kurbanların akrabalarına tazminat 
verme ve Gazze’ye koyduğu ambargoyu kaldırma gibi bir dizi şartın 
İsrail tarafından karşılanması mümkün görünmemektedir. İsrail’in 
herhangi bir olaydan dolayı özür dilemesi bizzat İsrail’in kurulma 
mantığıyla çelişen bir durumdur zira İsrail’in kendisi Batı’nın özür 
dilemesi olarak kurulmuş bir ülkedir ve İsrail, Batı ülkeleriyle ilişki-
lerinde bu özür dileyici tavrı devam ettirmektedir. 

Ortadoğu’daki Yeni Düzen’de Türkiye-İran Rekabeti

Türkiye’de değişik şahıs ve gruplar ideolojik formasyonlarına 
göre İran’a yönelik farklı algılara sahip olabilmekte ve bu algılamalar 
zamanla farklılık arzedebilmektedir. Örneğin geçmişte İran’ı İslam-
cı köktencilik açısından tehdit olarak görenler bugün İran’a, İran’ın 
bölgesel etkisine ve müttefiği Baas rejimine karşı daha yumuşak 
bakmaya başlamışlardır. Yine aynı şekilde geçmişte İran’a yönelik 
sempatilerini saklamayan çevreler İran’ın bugün Suriye’deki katlia-
ma sessiz kalması karşısında tam bir hayal kırıklığı yaşamaktadır-
lar. Bütün bu farklı bakış açılarına rağmen gerçek şu ki İran Türkiye 
açısından ihmal edilemeyecek kadar önemli bir ticaret ortağı ama 
aynı zamanda bölgesel politikalar açısından ihmal edilemeyecek bir 
rakiptir. İran ve Türkiye arasındaki dostluk da rekabet de çok derin 
tarihi köklere sahiptir. 
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AK Parti hükümetinin İran’a karşı izlediği politikalar son on yıl-
da hem dostluk hem de rekabet karakteristiklerine sahip olmuştur. 
Özellikle ikinci AK Parti hükümeti döneminde İran’la ticari ve siyasi 
ilişkiler Batı’dan bağımsız ve hatta Batı’ya rağmen geliştirilmiştir. Bu 
dönem dış politikada eksen kayması tartışmalarının yaşandığı bir 
süreç olmuş, hükümeti bugün Suriye konusunda eleştiren çevreler 
o dönemde İran politikasını Batı’dan kopma olarak yorumlamış-
lardır. Bu dönemde Türkiye, İran’a uluslararası diplomaside adeta 
hamilik yapmış ve İran nükleer krizinin aşılması için Brezilya ile 
birlikte Batı’nın sahip çıkmaması üzerine akim kalan girişimlerde 
bulunmuştur. Yine Türkiye, Brezilya ile birlikte İran’a karşı BM’de 
onaylanan ambargo kararına karşı hayır oyu kullanan bir diğer ülke 
olmuştur.

Şurası muhakkak ki, bölgedeki Sünni Arap rejimlerinin aksine 
Türkiye hiçbir zaman İran’ı kendisine karşı varoluşsal bir tehdit ola-
rak görmemiştir. AK Parti’nin İran politikası da bu yönde olmuş, 
İran PKK terörizmine karşı mücadelede stratejik ortak, önemli bir 
ihracat ve yatırım pazarı ve kritik bir doğal gaz tedarikçisi olarak 
görülmüştür. Ancak İran’ın Türkiye’nin bölgede oluşturulmasına ön-
cülük ettiği demokratik Ortadoğu düzeninin önündeki en büyük en-
gel olarak ortaya çıkmasıyla birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerde de 
gözle görülür bir gerilim yaşanmaya başlamıştır. Özellikle geçtiğimiz 
yıl Amerikan askerinin Irak’tan çekilmesinden sonra Irak’ın giderek 
İran’a daha fazla yakınlaşması ve Bağdat’taki hükümetin mezhepçi 
bir karaktere bürünmesi Türkiye’nin tepkisini çekmiş, Ürdün Kralı 
Abdullah’ın deyimiyle bölgede oluşan Şii hilali Türkiye’nin üç Orta-
doğu komşusunu ve denizaşırı komşusu olan Lübnan’ı içine alacak 
bir duruma gelmiştir.16 Buna rağmen Türkiye İran’la ilişkilerinde 
mezhep söyleminden ısrarla kaçınmıştır. Ancak Arap Baharı süreci-
nin Suriye’ye sıçramasıyla İran’ın Esad rejiminin en büyük destekçisi 
haline gelmesi ikili ilişkileri iyice gerginleştirmiş, Türkiye’nin Esad 
rejimine karşı tavır alması özellikle İran’daki askeri kesimden tehdit 
içerikli mesajların gelmesine neden olmuştur. Bu bağlamda Türkiye, 
Malatya’da NATO erken uyarı sisteminin kurulmasına onay vermiş, 
İranlı askeri yetkililer de bu sistemin İsrail’in kendilerine yönelik bir 
saldırısında kullacağını iddia ederek böyle bir gelişme karşısında 
saldıracakları ilk yerlerden birinin Malatya olduğunu beyan etmiş-



153

TÜRKİYE VE ORTADOĞU’DA YENİ DÜZEN ARAYIŞI

lerdir. İran’ın bu tehditlerine karşı Türkiye’nin Amerika’dan Patriot 
PAC-3 füzesavar sistemlerini satın almak istediği iddia edilmekte-
dir.17 İran’ın etkisi altına aldığı Suriye, Irak ve Lübnan, Türkiye açı-
sından oldukça kritik ülkelerdir. İran bu ülkeler üzerinden Akdeniz’e 
uzanırken Türkiye ise aynı ülkeler üzerinden Ortadoğu’ya açılmak-
tadır. Bunun yanısıra Türkiye bu bölgede dört ülkeyi içine alacak bir 
ekonomik işbirliği arayışına girmiş, bu amaçla 2010 yılının Temmuz 
ayında Lübnan, Ürdün, Suriye ve Türkiye’yi içine alacak farklı eko-
nomik sektörlerde işbirliği ve entegrasyon ihtimallerini araştırmakla 
görevli bir “Yakın Komşular Ekonomik ve Ticaret Birliği Konseyi” 
(CNETAC) kurulmuştur. Bu dört ülkenin bir araya gelmesiyle yak-
laşık 100 milyon nüfuslu bir ortak pazarın oluşması mümkün olmuş, 
Türkiye ayrıca bu üç ülkenin vatandaşları için vize zorunluluğunu 
kaldırarak çok sayıda Suriyeli, Lübnanlı ve Ürdünlü’nün Türkiye’yi 
ziyaretine imkan vermiştir. 2010 rakamlarıyla Suriye ile Türkiye ara-
sında gidip gelen insan sayısı ayda 100 bine çıkmış.18 fakat Suriye’de-
ki iç karışıklık nedeniyle ilişkilerin bozulması bu ekonomik işbirliği 
çabalarına sekte vurmuş, hatta Suriye rejimi Türkiye’yle imzaladığı 
serbest ticaret anlaşmasını bozmuştur. 

Türkiye’nin öncülük ettiği ve Mübarek sonrası dönemde Mısır’ı 
da içine alabilecek böyle bir işbirliği sisteminin kurulabilmesi için 
Suriye’de bir rejim değişikliği şart görünmektedir. Ancak buna İran’ın 
ve uluslararası müttefikleri Rusya ve Çin’in verdiği destek engel du-
rumdadır. Diğer taraftan İsrail de Türkiye’nin bölgedeki profilini 
yükseltecek bir yeni ekonomik düzenin kurulmasına karşı ve Esad 
rejimine gizli bir destek vermektedir. İsrail açısından Şam’daki mev-
cut rejimle başetmenin daha kolay olduğu görülüyor, zira bu rejimin 
“güvenilir bir liderlik ve istikrarlı bir devlet müessesesi” sunduğu 
kabul edilmektedir.19 Ancak İsrail’in Suriye’deki azınlık rejiminin 
devamını kendi etrafını saracak demokratik Arap ülkeleri sistemine 
tercih edeceğini tahmin etmek zor değildir. 

Yeni Ortadoğu ve Türkiye

Tunus, Mısır ve Libya’da rejimleri deviren, Yemen’de yumuşak 
bir geçişle iktidarı bıraktıran, Fas’ta anayasal monarşik düzene geçişi 
hızlandıran, Bahreyn’de askeri müdahaleyle, Suriye’de ise kanla bas-
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tırılmaya çalışan halk isyanlarına yol açan süreç, Türkiye için radikal 
bir dış politika revizyonunu gerektirmektedir. Mevcut rejimleri ken-
disine muhatap alan geleneksel dış politika bu süreçle birlikte artık 
geçerliliğini yitirmiş durumdadır. Zira Ortadoğu’daki demokratik 
isyanlar, rejimin yanında başka bir aktörün, sivil toplumun, varlı-
ğını ortaya çıkarmıştır. Şimdiye kadar sesini yükseltemeyen, “Arap 
Sokağı” diye hakir görülen sivil toplum küreselleşmenin getirdiği 
enformatik avantajları kullanarak örgütlenmiş ve bir “Arap Meyda-
nı” halini almıştır. Dolayısıyla Türkiye’nin dış politikasında rejimler 
kadar dikkate alması gereken bir gücün varlığından bahsetmek artık 
mümkündür. Türkiye bu gücü yanına aldığı sürece bölgenin en güç-
lü aktörü olacaktır; zira İran’ın Şiiliği, Suudi Arabistan’ın selefi İslam 
yorumu, Mısır’ın Arap dünyasındaki kültür gücüne karşı Türkiye’nin 
sahip olduğu yumuşak gücün kaynağı demokratik düzenidir. Arap 
halkları, Türkiye’deki hükümetin İsrail’e karşı başı dik olmasının ne-
deninin seçilmiş bir hükümet olmasından kaynaklandığının farkına 
varmışlar ve sadece seçilmiş yönetimlerin dış politikada ve diploma-
side bağımsız ve güçlü bir şekilde hareket edebileceğini görmüşlerdir. 

Arap dünyasında demokrasinin yerleşmesi aynı zamanda 
Türkiye’ye bölgeye yeni bir ekonomik işbirliği sisteminin kurulma-
sına öncülük etme şansı verecektir. Lübnan, Ürdün, Suriye ve Mısır’ı 
kapsayacak yaklaşık 200 milyon nüfuslu bir ortak pazarın kurulması 
mümkündür. Daha önce Mübarek’in şimdi ise Esad rejiminin tavır-
larının da gösterdiği gibi böyle bir projenin sadece seçilmiş yönetim-
lerle yürümesi mümkündür. Dolayısıyla Arap Baharı’nın Türkiye’nin 
ekonomik çıkarlarına sekte vurduğu iddiasının sadece kısa vadede 
geçerliliği bulunmaktadır. Arap Baharı’na, uzun vadede yeni bir si-
yasi ve ekonomik düzenin oluşumuna, Ortadoğu’da bir post-Sykes-
Picott20 sisteminin doğuşuna fırsat verecek bir süreç olarak bakılma-
sı yanlış olmayacaktır. 
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Türkiye, İsrail’i kuruluşundan kısa bir süre sonra, 28 Mart 1949’da 
tanıdı. Tanımasında dünya siyaset dengeleri etkiliydi. Ankara, 
Filistin’in 1947’de bölünmesine karşı çıkmıştı. Ancak Soğuk Savaş’ın 
evhamlı günleri tanımayı zorunlu kıldı. Sovyet baskısı altındaki 
Türkiye İsrail ile yakınlaşma yolunu seçti, bu ülkeyi Amerika’nın 
arka kapısı olarak gördü. Bölge ülkelerinin görece güçsüzlüğü, 
Ortadoğu’nun Doğu-Batı aksında bölünmüşlüğü de 1950’li yılların 
ilk yarısında İsrail ile olan ilişkilerin görece sorunsuz yaşanmasına 
neden oldu.1 Adı maslahatgüzar olmakla birlikte karşılıklı olarak her 
iki ülkenin de tecrübeli diplomatları temsilciliklere atandı, güven 
mektupları sunuldu. Futbol maçları düzenlendi. I. Dünya Savaş’ında 
ölen pilotlarının anısına Han Kibutzu’nda anıt yapıldı. Cumhurbaş-
kanı Celal Bayar 1952 İzmir Fuarı’nda İsrail pavyonunun açılışını 
gerçekleştirdi. Yaklaşık bir yıl sonra İsrail Cumhurbaşkanı, Karmel 
Tepesi’ndeki Atatürk Ormanı’nı açtı. 1954’te İsrail savaş gemileri İs-
tanbul limanına demirledi. Hatta silahlı İsrail denizcileri Taksim’deki 
Atatürk anıtına törenle çelenk bile koydu.2

Ama ilişkilerdeki bahar havası uzun sürmedi. Bir yandan 
Türkiye’nin Bağdat Paktı kurma girişimi, diğer yandan İngiltere 
ve Fransa’nın İsrail’i teşviki ile başlayan Süveyş Savaşı, ilişkilerin 
1955’ten başlayarak gerilmesine neden oldu. İki ülke bundan sonra 
bölgede çıkan her savaştan, her müdahaleden, her gerilimden etki-
lendi. İnsani jestler yapıldı, gizli görüşmeler gerçekleştirildi. Ancak 
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küresel siyasetin türevi olarak başlayan ilişkiler türev olarak kaldı; 
Ortadoğu’da yaşanan her büyük olaydan nasibini aldı.

İki ülke ilişkilerinde ikinci baharın yaşanması için Soğuk Savaş’ın 
bitmesi, ama hepsinden önemlisi Madrid Barış Konferansı ile Filis-
tin sorununun çözümünün olabileceğine inancın dünya siyaset sah-
nesinde geçerlilik kazanmasını beklemek gerekecekti. Madrid Barış 
Konferansı 30 Ekim 1991’de başladı ve üç gün sürdü. Aralık ayında 
ise diplomatik ilişkiler büyükelçi düzeyine çekildi. Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal İsrail Büyükelçisi Uri Gordon’un güven mektubunu ka-
bul ettiğinde Washington’da barış görüşmeleri devam etmekteydi. 

Temmuz 1992’de İsrail Cumhurbaşkanı Chaim Herzog’un Türki-
ye ziyareti ile en üst noktasına ulaşan ilişkiler, çeşitli düzeyde yapılan 
karşılıklı ziyaretler, askeri ve istihbarat alanındaki işbirlikleri, derin-
leşen toplumsal temaslar ve patlayan turizmle birlikte zaman zaman 
yaşanan gerilimlere rağmen 2008 yılının Aralık ayına kadar sorun-
suz sayılabilecek bir seyir izledi. Türkiye’nin F 104 savaş uçakları 
İsrail’de modernize edildi. Birlikte tatbikatlar düzenlendi. 1 Mayıs 
2005’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İsrail’e yaptığı resmi ziyaret 
sırasında Yad Vaşlem Soykırım Müzesi’ne çelenk koydu. 

7 Haziran 2006’da Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer İsra-
il Parlamentosu’na hitap etti. 13 Kasım 2007’de ise İsrail Cumhur-
başkanı Şimon Peres TBMM’de konuştu. Türkiye, İsrail ile Suriye 
arasında arabuluculuk yaptı. Ancak 27 Aralık 2008’de başlayan ve 
Gazze’yi hedef alan Dökme Kurşun operasyonu her şeyi değiştirdi. 
İsrail-Türkiye ilişkileri bir kez daha içinde yer aldığı konjonktürden 
etkilendi. Türkiye; İsrail’in orantısız güç kullanımına sessiz kalmadı, 
Başbakan’ının ağzından İsrail’i sert bir şekilde eleştirdi. Müdahale 
bittiğinde ise Davos krizi yaşandı.

Davos ve Sonrası

Gazze’ye yapılan müdahale sırasında yaşanan gerilimi aşmak 
amacıyla İsviçre’nin Davos kasabasında her yıl düzenlenen Dün-
ya Ekonomik Formu’nun bir oturumuna birlikte katılan Başbakan 
Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Peres arasında, büyük ölçüde panelin 
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moderatörünün yönetim anlayışı yüzünden yaşanan tartışma, daha 
sonraki diplomatik yumuşatma çabalarına rağmen, iki ülke arasın-
daki kopukluğun derinleşmesine neden oldu. Ocak 2009 sonu iti-
barıyla İsrail ile Türkiye arasında bir uçurum oluştuğu kameraların 
önünde, canlı yayında tüm dünya tarafından tescil edildi. 

Bu uçurum zaman içinde giderek daha da derinleşti. 2010 başında 
tarihe “Alçak Koltuk Krizi” olarak geçecek tatsız bir “şaka” yaşandı.3 
İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon İsrailli gazetecilere 
görüştüğü Türkiye Büyükelçisi Oğuz Çelikkol’un oturduğu koltuğu 
gösterip yükseklik farkını bir had bildirme olarak yorumladı. Buna 
Türkiye’nin verdiği tepki sert oldu. Ayalon daha sonra özür dilese de 
tatsızlığın tortusu her iki tarafın siyasi hafızasında kaldı. 

Bu arada İsrail Kurtlar Vadisi dizisinden, Türkiye’nin Gazze mü-
dahalesine yönelttiği eleştirilerden ve İran’ın uranyum arıtma çaba-
sına barışçıl çözüm bulma gayretinden duyduğu rahatsızlığı da sıkı 
sık dillendirdi. Türkiye-İsrail ilişkilerindeki en büyük kırılma İsrail 
silahlı kuvvetlerinin 31 Mayıs 2010’da Türkiye’den İnsani Yardım 
Vakfı’nın katılımıyla düzenlenen ve aralarında Komor adalarına ka-
yıtlı Mavi Marmara’nın da olduğu Gazze’ye uygulanan ablukayı del-
mek için yola çıkan sekiz gemilik filoya saldırması oldu. Mavi Mar-
mara gemisindeki bazı yolcuların İsrail askerlerinin gemiye çıkma-
larına direnmeleri üstüne güç kullanan İsrail silahlı kuvvetleri dokuz 
kişinin ölümüne, en az 24 kişinin de ciddi şekilde yaralanmasına yol 
açtı. Geminin Adod limanına götürülmesi sırasında ve sonrasında 
filonun yolcuları sürekli kötü muameleye maruz kaldı.4 

Makul hiç bir hukuki gerekçeye dayanmadan tek taraflı ilan edilen 
abluka bölgesinin 64 mil açığında yapılan bu müdahale Türkiye’nin 
şiddetli tepkisine neden oldu. BM Güvenlik Konseyi acil toplantı-
ya çağrıldı, Türkiye’nin tüm taleplerini karşılamasa da bir başkanlık 
açıklaması yapıldı.5 BM İnsan Hakları Komisyonu ise olaydan iki 
gün sonra yaptığı bir açıklamayla baskını kınadı ve olay hakkında 
soruşturma yapılmasını kabul etti.

İngiltere’den Sir Desmond de Silva, Trinidad ve Tobago’dan Karl 
Hudson-Phillips ve Malezya’dan Mary Shanti Dairiam’dan oluşan 
BM İnsan Hakları Komisyonu soruşturma paneli 130 kişi ile gö-
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rüşerek ve elde ettiği belgeleri değerlendirerek, Gazze’ye Özgürlük 
Filosu’nda yer alanların 16 Aralık 1966 tarihli Uluslararası Mede-
ni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 6, 7, 9, 10 ve 19’uncu maddeleri 
kapsamındaki haklarının ihlal edildiği kanaatine vardı ve bu insanla-
rın haklarının hukuki yollardan aranması gerektiğini belirtti. Panel, 
12 Ağustos 1949 tarihli Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’nin 147’inci 
maddesinde ifadesini bulan kasten adam öldürme ve işkence yapma 
fillilerinin gerçekleştiğine de kanaat getirdi. Panel, ayrıca Gazze’ye 
yönelik ambargonun hukuka aykırılığını vurguladı.6

2 Ağustos 2010’da ise BM Genel Sekreteri bu tür olayların bir daha 
yaşanmaması ve İsrail-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi için Yeni 
Zelanda eski Başbakanı Geoffrey Palmer başkanlığında bir soruştur-
ma komisyonu oluşturulacağını açıkladı. Komisyon, gerçekten de 
kısa bir süre içinde çalışmaya başladı. Kolombiya eski Devlet Başka-
nı Alvaro Uribe, İsrail’den emekli Büyükelçi Joseph Ciechanover’ın 
ve Türkiye’den emekli Büyükelçi Özdem Sanberk’in katılımıyla ilk 
prosedürel raporunu BM Genel Sekreteri’ne 15 Eylül 2010’da sundu.

Ancak ilişkilerin normalleşmesi için kurulan komisyon, ilişkile-
rin daha da gerilmesine yol açtı. Kısmen Palmer ve Uribe’nin bariz 
İsrail sempatisi, kısmen bu tür komisyonların tarafları uzlaştırmak 
amacıyla ortaya bir uzlaşı metni çıkartma çabası, ama hepsinden 
önemlisi özür dilemekten kaçınan İsrail’in nihai raporu New York 
Times’a sızdırması Türkiye’nin sert tepki göstermesine ve iki ülke 
ilişkilerinin kopma noktasına gelmesine neden oldu.7

2 Eylül 2011’de, yani raporun içeriğinin basına sızdırılmasından 
bir gün sonra, yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 
Mavi Marmara baskınını takiben İsrailli yetkililerle özür ve tazminat 
taleplerinin karşılanması için dört tur görüşme yapıldığını ve bu yüz-
den Palmer Raporu’nun açıklanmasının ertelendiğini, ancak altı aylık 
son erteleme teklifine kendilerinin karşı çıktığını belirtmiştir.8 

Davutoğlu söz konusu açıklamasında ayrıca, İsrail’in özür dile-
meyerek Türkiye’nin dostluğunu kaybettiğini, Türkiye’nin talepleri 
karşılanana kadar diplomatik temsilin ikinci katip düzeyine çekile-
ceğini, askeri anlaşmaların askıya alınacağını, gerekli gördüğü hal-
lerde Türkiye’nin Akdeniz’de seyrüsefer serbestisini sağlamak için 
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harekete geçeceğini, Gazze ablukasını tanımadığını ve tanımayaca-
ğını, saldırının tüm mağdurlarına hukuki haklarını aramak konu-
sunda destek vereceğini söylemiştir.9

Bu tedbirlerden ilk ikisi, diplomatik ilişkilerin düzeyinin düşü-
rülmesi ve askeri anlaşmaların askıya alınması, hemen yürürlüğe 
girerken, Türkiye yargı ve ambargonun hukuki niteliği konusunda 
aceleci davranmamış, Mavi Marmara baskını sırasında işlenen suçlar 
konusunda açılacak davayı geciktirmeyi, İsrail’in özür konusundaki 
tavrını değiştirmesini beklemeyi seçmiştir. 

Zaten Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun 2 Eylül 2011’deki konuşma-
sının son cümlesinde belirttiği gibi bu tedbirler İsrail’i Türkiye’nin is-
tediklerini yapmaya teşvik amacıyla alınmıştır. Türkiye tarihi dostluğa 
zarar vermek, Yahudi düşmanlığı yapıyor gibi görülmek istememekte-
dir. Türkiye, İsrail ile olan ilişkilerine önem vermekte, özür ve tazmi-
nat aracılığıyla normalleşmenin gerçekleşmesini arzulamaktadır.

Ancak görünen o ki Türkiye’nin açıkladığı tedbirler 2012 yılı Ma-
yıs ayı sonu itibarıyla İsrail’i yeterince etkilemedi ve Türkiye’nin ta-
leplerinin karşılanmasını sağlamadı. Bu yüzden de Türkiye 2 Eylül 
2011 tarihinde açıklanan tedbirlerden birini daha hayata geçirmek 
yolunda adım attı. 23 Mayıs 2012’de İstanbul Cumhuriyet Savcısı 
Mehmet Akif Ekinci tarafından hazırlanan Mavi Marmara baskı-
nı sırasında işlenen suçlara ilişkin iddianame İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na, oradan da 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi.10 

Her ne kadar bu analizin zamansal kapsama alanının dışına taşsa 
da, Türkiye’nin taleplerinin karşılanmaması halinde diğer tedbirleri 
de uygulamaya koyacağını, hatta yeni tedbirler alacağını söyleyebili-
riz. Kabul etmek gerekir ki İsrail’e karşı gösterilen kararlılık AK Parti 
hükümetinin hem iç politikada, hem de dış politikada elini güçlen-
dirmektedir. Filistin sorununu yıllar içinde içselleştirmiş olan Tür-
kiye kamuoyu İsrail ile olan ilişkilerde yaşanan gerilimden rahatsız 
değildir. 2008 Aralık ayından itibaren İsrail’e yöneltilen her eleştiri 
Arap ve genel olarak Müslüman coğrafyada Türkiye’nin imajın güç-
lenmesine katkıda bulunmuştur.

Türkiye açısından temel sorun İsrail ile olan gerginliğin düzeyini 
yükseltmemek, krizi kendi çıkarları doğrultusunda yönetebilmek-
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tir. 2011 yılında gösterilen performans Türkiye’nin kriz yönetimi 
konusunda yetenekli olduğunu, İsrail ile gerginliğin sürmesinden 
kazançlı çıktığı yönündedir. Brookings ve TESEV araştırmalarında 
Türkiye’nin bölgeye model olarak görülmesinin tek nedeninin İslam 
ile demokrasiyi bir araya getirebilmesinden kaynaklanmadığı aşikar-
dır.11 Arap dünyasının Türkiye’ye sempati duymasının başlıca nedeni 
İsrail’e karşı gösterdiği tepkidir.

Arap Baharı olarak adlandırılan süreç öncesinde Türkiye İsrail’e 
karşı gösterdiği tepkiler yüzünden ekseninin kaydığı suçlamasıyla 
karşılaşmış, sorunun İsrail’in uygulamalarından değil de AK Parti 
iktidarının kimliğinden kaynaklandığı izlenimi yaratılmaya çalışıl-
mıştır. AK Parti’nin iktidara geldiğinden bu yana İsrail ile geliştirdiği 
özel ilişkiler, Başbakan Erdoğan’ın İsrail ziyareti ve Medeniyetler İt-
tifakı gibi kapsamlı projelerde oynanan roller görmezden gelinerek 
Türkiye’nin Suriye ve İran başta olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika’ya ilgi duyması Batı dünyasından kopma olarak sunulmuştur.

Türkiye Algısının Değişimi

Bilindiği gibi 17 Aralık 2010’da arabasına el konan Muhammed 
Bouazizi adlı bir seyyar satıcının kendisini yakmasıyla tetiklenen 
değişim süreci Arap dünyasının neredeyse tamamını etkilemiş, kısa 
bir süre içinde Tunus, Mısır, Yemen ve dışarıdan yapılan bir askeri 
müdahaleyle de Libya’da yöneticilerin değişmesine, yerleşik olduğu 
varsayılan düzenin yıkılmasına yol açmıştır. Arap rejimleriyle sıkı 
işbirliği içinde olduğu varsayılan ve onlarla olan ilişkilerinden iktisa-
di fayda sağlayan Türkiye ise çok hızlı bir şekilde yaşanan değişime 
uyum sağlamıştır.

2011 yılı Ocak ayı itibarıyla Arap dünyası derinden sarsılmıştır. 4 
Ocak’ta Tunus’un Sidi Bouazid kasabasında sokaklara dökülen 5.000 
kişi 10 gün içinde Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali’nin ülke-
yi terk etmesine yol açmıştır. Bu “tarihi” olaydan iki gün sonra da 
Mısır’da Mübarek karşıtı gösteriler ivme kazanmış, 21 Ocak’ta gös-
teriler Ürdün’ün başkentini Amman’a da sıçramıştır. Bir gün sonra 
Cezayir’de göstericiler Parlamento binasına yürümüş, 25 Ocak’ta ise 
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Kahire’nin ünlü Tahrir Meydanı’na göstericiler çadır kurmaya başla-
mıştır. Çok geçmeden protestolar Yemen’e, Libya’ya, Bahreyn’e ve ni-
hayet Suriye’ye sıçramış, değişim rüzgarları neredeyse Fas’tan Suudi 
Arabistan’a tüm Arap dünyasını etkilemiştir. 

Türkiye ise hızla bu değişime uyum sağlamıştır. 1 Şubat 2011 
tarihli grup toplantısı sırasında Başbakan Erdoğan Mısır Devlet 
Başkanı Hüsnü Mübarek’e seslenerek halkın sesine kulak vermesini 
istemiş ve ülkesinin halk hareketleri karşısındaki pozisyonu hiç bir 
tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya koymuştur. Mübarek’e 
çok samimi ve çok içten bir uyarıda bulunmak istediğini belirterek, 
“bizler faniyiz, kalıcı değiliz. Her birimiz ölecek ve geride bıraktık-
larımızdan dolayı sorgulanacağız. Müslümanlar olarak hepimizin 
gideceği yer, 2 metreküp çukurdur” demiş ve devam etmiştir:

Hepimiz gelip geçiciyiz. Baki olan gökkube altında hoş bir sada bı-
rakmaktır, saygıyla anılmaktır, rahmetle yad edilmektir… Senin-
le beraber gelen sadece kefen olacak, başka bir şey gelmeyecek. O 
kefenin kadri kıymetini bilelim. Hem vicdanımızın sesine, hem de 
halkımızın sesine, onların ya hayır duasına veya bedduasına hazır 
olalım.  Onun için diyorum; halkın haykırışına son verecek insani 
taleplerine kulak verin, kulak verelim. Halktan gelen değişim an-
layışını hiç tereddüt etmeden karşılayın. Açıkça söylüyorum; istis-
marcıların, kirli odakların, Mısır üzerine karanlık senaryoları olan 
kesimlerin inisiyatif olmasına fırsat vermeden, Mısır’ın huzuru, 
güvenliği, istikrarı adına önce siz adım atın. Halkı tatmin edecek 
adımlar atın.12  

Bu siyasi tutum diğer ülkelerde yaşananlara karşı da sürdürül-
müştür. Erdoğan, 22 Şubat’ta Libya liderliğinden halkın demokra-
tik özgürlüklerini göz ardı etmemesi gerektiğini belirtmiştir. Tıpkı 
Mübarek’e yaptığı uyarıda olduğu gibi Başbakan Libya’ya yapılabi-
lecek bir müdahaleye karşı çıkmıştır. 28 Şubat 2011’de Almanya zi-
yareti sırasında NATO’nun Libya’da işi olmadığını belirtmiş ve ilave 
etmiştir:

Şunu bilmeliyiz:  Biz, Tunus’u Tunus halkının görüyoruz. Mısır 
Mısırlılarındır, Bahreyn Bahreynlilerindir, Yemen Yemenlilerin-
dir, Libya Libyalılarındır, Fas Faslılarındır, Cezayir Cezayirlilerindir. 
Kendi mukadderatlarını o ülkelerin halkları belirlemelidir. Kimse 
değil. Kimse kalkıp da o ülkelerdeki petrol kuyularının hesabını yap-
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masın. Sıkıntı burada. Demokrasi adına, temel hak ve özgürlükler 
adına bir şeyler konuşacaksak, bazı tavsiyelerde bulunacaksak bunları 
konuşalım. Bu tarz şeyleri yapalım ama kalkıp da petrolün hesabını 
yapmayalım. Çünkü bunun faturası, bunun bedeli çok ağır olur.13

Erdoğan’ın söylemine yansıyan Türkiye’nin tutumunun ardında 
Fransa’nın müdahale arzusu kadar bu ülkede çalışan Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşlarını ve ekonomik çıkarlarını elden geldiğince ko-
rumak kaygısı da vardır. Nitekim Almanya’da yaptığı konuşma sıra-
sında “Libya halkını ve yabancı ülke vatandaşlarını sıkıntıya sokacak 
her türlü girişimden sakınılması gerektiğini” de vurgulamıştır. Ger-
çekten de Türkiye’nin Libya’da 30.000’e yakın çalışanı bulunmaktay-
dı. Erdoğan, bazılarının kendisine neden Kaddafi’ye yönelik bir şey 
söylemediğini sorduğunu ve akıl verdiğini belirterek: 

Biz kabile idare etmiyoruz. Biz 74 milyonluk Türkiye’yi idare edi-
yoruz. Benim oradaki 30 bin vatandaşımdan bir tanesinin ölümü-
nün bedelini, faturasını ben nasıl ödeyeceğim? Nitekim Trabzonlu 
Yunus Emre’miz orada öldürüldü. Yunus Emre geri gelebilecek mi? 
Ağlayan annesinin, babasının gözyaşlarını kim dindirecek? Bu Yu-
nus  Emrelerin sayısı artabilirdi. Ama biz Kaddafi ile de görüştük, 
muhaliflerle de görüştük ve şu anda 17 bini aşkın vatandaşımızı tah-
liye ettik. 600 civarında yabancıyı da biz kendi imkanlarımızla aynı 
şekilde tahliye ettik.14

Türkiye’nin bu tutumu 17 Mart tarihine kadar sürmüş ve ancak 
BM Güvenlik Konseyi’nin 1973 sayılı kararı ile birlikte değişmiştir. 
22 Mart tarihinde ise Türkiye’nin NATO müdahalesine 4 firkateyn 
ve 1 denizaltı ile katılacağı anlaşılmıştır.15 Zaten Erdoğan 20 Mart’ta 
kendisine yöneltilen “Kaddafi gitmeli mi?” sorusuna karşılık “ O 
safhayı geçti bile” demiş ve Türkiye’nin yeni oluşan şartlara kendi-
ni uyarladığını göstermiştir.16 Ankara’nın Arap dünyasının değişimi 
karşısındaki temel tutumu bundan sonra da aynı kalmıştır: önceliği 
siyasi ve diplomatik çözüme vermek, diplomatik çözümün tıkandığı 
noktada da askeri çözümü desteklemek.

Türkiye Suriye’deki değişime karşı da kayıtsız kalamamıştır. Mart 
2011’de başlayan gösterilerin seyri ve Baas rejimin tepkisi bir süre 
izlenmiş ve Beşşar Esed’a telkinlerde bulunulmuştur. 9 Haziran’da ise 
Başbakan Erdoğan Beşşar Esed’a yönelik ilk ciddi eleştirisini yapmış-
tır. 6 Ağustos’ta Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nu Şam’a göndereceğini 
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söylerken de Başbakan “sabrın son anlarına” geldiğini vurgulamış, 
Mısır eski Devlet Başkanı Mübarek’in durumunu örnek göstererek, 
halkın katledilmesinin sonuçlarına işaret etmiştir. Üç gün sonra 
Şam’a giden Davutoğlu ise altı saat Beşşar Esed ile görüşmüştür. Baas 
yönetimi Türkiye’nin taleplerinin bazılarını karşılasa da kıyım de-
vam etmiştir. Erdoğan 14 Eylül’de Mısır ziyareti ve 21 Eylül’de BM 
Genel Kurulu sırasında Esed yönetimini eleştirmiştir. 26 Eylül’de ise 
Esed’ın çekilmesi gerektiğini belirtmiştir.17

Türkiye, bu arada Suriye’ye karşı yaptırım tedbirleri uygulamaya 
başlamış, muhalefetin ülkesinde örgütlenmesini sağlamıştır. Suriye-
li etkin muhalif gruplar basına yansıyan ilk Türkiye buluşmasını 1 
Haziran 2011’de Antalya’da gerçekleştirmiştir.18 16-17 Temmuz’da da 
İstanbul’da örgütlenme çalışmaları çerçevesinde başka bir toplantı 
gerçekleştirilirken 2 Ekim’de muhalif grupların büyük bir kısmını 
kapsayan Suriye Ulusal Konseyi Burhan Gaylun liderliğinde tek çatı 
altında birleşmeyi başarmıştır. Bunun dışında kısa bir süre içinde 
Türkiye’nin “Hür Suriye Ordusu” isimli silahlı grubu da toprakların-
da barındırdığı anlaşılmıştır.

18 Ekim’de ise Türkiye Suriye Ulusal Konseyi ile ilk resmi teması 
kurmuş ve Şam yönetimi ile bütün bağların kopartılacağı mesajı hiç 
bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde verilmiştir. Ankara, bundan 
önce yapmadığı bir şeyi yaparak Arap dünyasında başlayan deği-
şim hareketine ilk defa bu denli açık destek vermiştir. Yakın zamana 
kadar devletlerin iç işlerine karışmama ilkesine büyük ölçüde bağlı 
olan Türkiye’nin sorunun böylesine içinde yer almasının temel nede-
ni 1991 yılında Irak muhalefetinin başka yerlerde örgütlenmesinin 
kendisine getirdiği maliyeti dikkate alması olarak yorumlanabilir.

1998’de Abdullah Öcalan’ın Şam’dan çıkartılmasıyla başlayan, 
2000 yılında Hafız Esad’ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı düze-
yinde katılan, daha sonraki yıllarda bu ülkenin İsrail ile olan sorun-
larının çözümü için arabuluculuk yapan, bu ülkeyle Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Konseyi kurup toplantılarını başbakanlar düzeyin-
de gerçekleştiren Türkiye’nin rejimden değil ilkeden ve demokra-
siden yana tavır koyması hem Arap dünyasında yankısını bulmuş, 
hem de Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere diğer pek çok 
AB ülkesinin kendisine bakışını değiştirmiştir. 
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Türkiye’nin İsrail’in Gazze müdahalesi karşısında gösterdiği sert 
tepkiyi bu kez halkları gözünde meşruiyetini kaybeden Arap re-
jimlerine karşı göstermesi “eksen kayması” tartışmalarının sonunu 
getirmiştir. Türkiye’nin Arap dünyasında yükselen profili ve bazen 
de tevazudan uzaklaşan açıklamaları her ne kadar pek çok Avrupa 
başkentinde yeni Osmanlılık kuşkularını tekrar gündeme getirse de, 
İsrail ile olan ilişkilerin niteliği Ankara için yük olmaktan büyük öl-
çüde çıkmıştır.

Yukarıda da belirtildiği gibi 2009, 2010 ve 2011 yıllarında TE-
SEV bünyesinde yapılan kamuoyu araştırmaları Türkiye’nin Arap 
sokağının sevdiği bir ülke haline geldiğini, siyasal sisteminin model 
olarak kabul ettiğini, gelecek 10 yıl içinde ekonomik açıdan bölgenin 
en güçlü ülkesi olacağını düşündüğünü göstermektedir.19 Brookings 
bünyesinde yapılan araştırmalar da TESEV verilerini desteklemekte, 
Başbakan Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçmenin 
gönlünde yatan dördüncü aday olarak ortaya çıkmaktadır. Zaten 
2011 Eylül ayında Mısır, Tunus ve Libya’ya yapılan ziyaret sırasında 
Erdoğan’a gösterilen ilgi de bu verilerin teyidi niteliği taşımaktadır.20

Arap dünyasının Türkiye’ye son yıllarda göstermiş olduğu tevec-
cühün altında dini referansları güçlü insanlar tarafından kurulmuş bir 
partinin demokratikleşme yolunda attığı adımların, ülkenin ekonomik 
performansının, popüler televizyon dizilerinin rolü olduğuna şüphe 
yoktur. Ancak Türkiye’ye sempati duyulmasını sağlayan en önemli de-
ğişkenlerden biri Davos’ta yaşanan gerilim ve Mavi Marmara gemisi-
ne yapılan müdahaledir. Her iki olayda da Arap dünyası “Türklerin” 
kendilerini Araplardan daha çok koruduğu kanaatini edinmiş ve daha 
önce Türkiye aleyhine olan önyargılardan sıyrılmıştır.

Yeniden kurulan ve kurgulanan Arap dünyası ile Türkiye’nin ilişki-
leri açısından bakıldığında İsrail-Türkiye gerginliğinin bir süre daha 
kontrollü bir şekilde sürmesi Türkiye’nin çıkarınadır. Türkiye, soru-
nu yönetebildiği takdirde İsrail ile olan ilişkilerinin niteliğiyle Arap 
dünyası üstündeki etkisini pekiştirebilir. Bu her açıdan riskli olmakla 
birlikte İsrail özür dilemediği sürece sürdürülebilir bir politikadır. 

Ancak aynı şeyi İsrail açısından söylemek zordur. Arap Baharı 
İsrail için kıştan farksızdır. Tanıdık dost ve düşmanların yerini tanı-
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madık ve siyasi tavırları kolay kestirilemeyecek yeni güçler almakta-
dır. Türkiye’nin açıkladığı yaptırım tedbirlerini uygulama kararlılığı 
da göz önüne alındığında, İsrail’in Türkiye’yi kazanmak için çaba 
harcayacağı söylenebilir.

Tüm bunların ötesinde Türkiye aktif müdahaleci tutumuyla 
Suriye’nin geleceği üstünde söz sahibi olarak İsrail’in sorunlu olduğu 
iki başkentte siyasi ağırlığını daha fazla hissettirme imkanına kavu-
şacağa benzemektedir. Türkiye’nin dostluğunu yeniden kazanma-
ması halinde bölgenin jeo-stratejik denklemi İsrail’in daha da fazla 
aleyhine kurgulanacaktır. Türkiye Dışişleri Bakanı’nın ağzından 2 
Eylül 2011 tarihinde yaptığı açıklamayla İsrail’le dostluk istediğini 
belirtmiş, uygulamaya koyduğu yaptırımları dostluğu tesis etmenin 
aracı olarak gördüğünü vurgulamıştır. 

Sonuç Yerine

“Arap Baharı” metaforu ile anılan değişim ilk başladığında kimse 
İsrail’den bahsetmemekte, Filistin sorunu Tahrir benzeri meydanlara 
çıkanlarca ülkelerinin otoriterliğinin bahanesi olarak görülmektey-
di. Ancak iktidarlar değiştikçe Filistin sorunu yeniden hatırlanmaya 
başlandı. Rejimler halklarına hesap verir hale geldikçe Filistin soru-
nunun hatırlanmaması, 2008 Gazze müdahalesine benzer bir müda-
hale karşısında Mısır başta olmak üzere hiç bir Arap ülkesinin sessiz 
kalması mümkün değildir. Bu gerçeklik İsrail yönetimi tarafından 
da kısa bir süre içinde anlaşıldı, Başbakan Bünyamin Netanyahu de-
ğişimin kendileri için hayırlı olmadığını söyleyip, devrimlerin ülke-
leri ileriye değil geriye götürdüğünü söyledi.21 İsrail bariz bir şekilde 
Obama Yönetiminin değişimin, özellikle de Mısır’daki devrimin kar-
şısında yer almasını arzu etti.

Washington Mübarek’i destekleyemedi ama belli ki silahlı kuv-
vetlerin değişim taleplerinin yanında yer alıyormuş gibi gözükme-
sini ve eski rejimin mümkün olduğunca korunmasını sağladı. 11 
Şubat 2011’de Hüsnü Mübarek istifa ettiğinde yerine Genelkurmay 
Başkanı Muhammed Hüseyin Tantavi geçti. Ancak Tantavi dahi 18 
Ağustos’ta Eylat kentine yapılan terör saldırısına mukabil Sina’daki 
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bir Mısır karakolunun vurulması ve beş güvenlik görevlisinin haya-
tını kaybetmesi ertesinde Kahire’de başlayan gösterileri kontrol altı-
na alamadı. Tantavi yönetiminin yapabildiği tek şey Kahire’de kalan 
İsrail diplomatlarının tahliyesini sağlamaktı. 

Çok geçmeden İsrail ile Mısır arasında barışı getiren 1978 Camp 
David düzeni sorgulanmaya başlandı. İsrail ile Mısır ilişkileri en alt 
düzeye çekildi ve İsrail Mısır’dan gelebilecek bir askeri tehdide karşı 
yıllar sonra ilk kez hazırlıklı olmak gereğini duydu. 28 Ocak 2001- 
11 Ocak 2012 tarihleri arasında aşamalı olarak yapılan Parlamento 
seçimleri sonucunda ortaya çıkan siyasi tablo da İsrail’in hoşuna gi-
debilecek bir tablo değildi. Oyların büyük bir çoğunluğu İslami kö-
kenden gelen partilere gitmişti. Bir süre sonra da ticari gerekçelerle 
de olsa Mısır İsrail’e sattığı doğal gazı kesti.

Mısır halkının siyasi tercihleri sandığa yansımış, demokratik-
leşme, hesap verilme yolunda ilk ciddi adımlar Mısır’da atılmıştır. 
Camp David antlaşmasına dokunulmasa dahi İsrail açısından ge-
leceğin geçmiş 34 yıl kadar istikrarlı olmayacağı ortaya çıkmıştır. 
Suriye’de yaşanan değişimin de İsrail için yeni güvenlik riskleri oluş-
turacağı düşünüldüğünde Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi bir 
zorunluluk halini almıştır. 1949 yılında Türkiye’nin İsrail’i tanıma-
sını getiren ve daha sonra ilişkilerin inişli çıkışını etkileyen dünya ve 
bölge dengeleri bu kez de İsrail’in Türkiye’nin taleplerini tanımaya 
doğru sürüklemektedir.
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Giriş

Ortadoğu ve Kuzey Afrika (ODKA)1 coğrafyasını seri siyasi dev-
rimler ve halk hareketleri ile kasıp kavuran ‘Arap Baharı’ ya da ‘Uya-
nışı’ üzerine özellikle Batı dünyasında kısa zamanda geniş çaplı bir 
literatür oluşması, bu hareketlerin bölgede tarihin akışı üzerindeki 
radikal etkileri gözönüne alındığında şaşırtıcı değildir. Akdeniz’in 
Batı ucundaki Tunus’tan başlayarak Mısır, Libya, Yemen ve kısmen 
Bahreyn üzerinden doğu kıyısındaki Suriye’ye kadar ulaşan bu dina-
mik süreci analiz eden çalışmalar, ağırlıklı olarak iç siyasi aktörler ve 
sosyal kesimlerin kompozisyonları ile bunlar arasındaki güç denge-
lerini bölgesel/küresel dış etkenler bağlamında değerlendirmişlerdir. 
Ancak, Türkiye de dâhil, bölge içinden yapılan Arap Baharı analizle-
rinde hem zihinsel hem de duygusal düzeyde bir çekingenlik halinin 
sürmekte olduğu göze çarpmakta; siyasi devrimleri gerçekleştiren 
halklar dışında devrimleri sahiplenmek ya da bunlara karşı reddiye 
yazmak konusunda tereddütlü bir entelektüel sosyal psikoloji oluş-
tuğu dikkat çekmektedir. 

Gerek akademisyenler gerekse yazar ve entelektüeller arasında 
yaygınlaşan bu sosyal psikolojinin temelinde biri politik, diğeri de 
ekonomik iki esas neden bulunmaktadır. Politik açıdan sözü edilen 
halk devrimlerinin yaşandığı ülkelerdeki siyasi rejimlerin totaliter 
ve anti-demokratik karakterleri teslim edilmekle birlikte; sporadik 
halk ayaklanmaları ile gerçekleşen devrimlerin otomatik olarak de-
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mokratikleşme ve kurumsal hukuk devleti oluşum süreçlerini des-
tekleyeceğine dair ciddi şüpheler sürmektedir. Demokratik konso-
lidasyon projesinin 1950’den bu yana onca sıkıntıya ve AB ile en-
tegrasyon vizyonunun itici gücüne rağmen henüz tamamlanamadığı 
Türkiye örneğine bakıldığında, bölgedeki post-otoriter yönetimlerin 
halk iradesini yönetime küresel standartlarda yansıtmalarının en 
iyimser bakışla bile uzun zaman alacağı tartışma götürmez bir ger-
çektir. Ekonomik açıdan bakıldığında ise, Arap Baharı’nı hazırlayan 
sosyoekonomik patlamalara zemin oluşturan ve devrim sonrası güç 
kompozisyonunu belirleyen yapısal etkenler hem çok karmaşık hem 
de çok güçlüdür. Tunus’ta tetiklenen devrimler zincirinin içinde yer 
alan ülkelerden bazılarının sahip oldukları devasa doğal kaynaklar 
ve jeostratejik konumlar ile küresel hegemonik güçlerin bunlara ne-
zaret etme iştahları, hele de dramatik Irak örneği zihinlerde taptaze 
dururken, devrimlerin siyasi ve sosyoekonomik yansımaları ile bun-
lardan kârlı çıkacak iç ve dış aktörler hakkında kolay ve kesin hüküm 
verilmesini oldukça zorlaştırmaktadır. 

Sözü edilen faktörleri hesaba katmakla birlikte bu çalışma, Arap 
Baharı sürecinin uluslararası ekonomi politik (UEP) perspektifin-
den kuşbakışı bir okumasını yaparak, yaşanmakta olan sarsıntılı si-
yasi sürecin sosyoekonomik temellerini aydınlatmayı, kalkın(ama)
ma süreçleriyle ilişkilerini ortaya koymayı ve küresel ekonomik sis-
temin yeni mimarisi üzerindeki muhtemel etkilerinin altını çizme-
yi hedeflemektedir. Arap Baharı’nın cereyan ettiği ODKA bölgesi, 
“karmaşık ekonomik ve siyasal parametrelerin tarihsel olarak dün-
yanın hiçbir bölgesinde karşılaşılamayacak düzeyde birbiri ile içiçe 
geçtiği özgün bir coğrafi karakteri ortaya koymakta; bu yüzden de 
literatürde ‘uluslararası ekonomi politik krallığı’ olarak adlandırıl-
maktadır.”2 Dolayısıyla Arap Baharı’nın ekonomi-politiğini sadece 
sıcak ayaklanmaların cereyan ettiği ülkelerdeki güncel gelişmeler 
üzerinden değil; ODKA bölgesindeki devlet oluşumu süreçleri, rant-
dağıtım mekanizmaları ve genel ekonomi politik dengeler ışığında 
değerlendirmek gereklidir.

Çalışmanın başında vurgulanması gereken ilk husus, farklı ülke-
lerde baş gösteren halk hareketleri ve devrimleri tetikleyen özgün 
sosyopolitik dinamikler bulunmakla birlikte, ODKA bölgesel ekono-
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mi politiğine has ortak ve tarihi-derinlikli açmazların bu devrimle-
rin altyapısını uzun zamandır hazırladıkları gerçeğidir. Soğuk Savaş 
sonrası dönemde dünya ekonomisi ile farklı biçimlerde eklemlenme 
girişimlerinde bulunan Arap ülkelerinin son yirmi yıllık ekonomik 
(ve daha kısıtlı politik) reform tecrübeleri boyunca giderek kronik-
leşen ve küresel ekonomik kriz sürecinde zirve yapan yaygın yok-
sulluk, işsizlik ve ekonomik fırsat eşitsizliği gibi yapısal sorunları 
konjönktürel toplumsal patlamaları tetikleyip motive etmiştir. Siyasi 
rejim değişikliği yaşayan ülkelerde dahi sözü edilen yapısal sorunlar 
ile ilgili halen ciddi adımlar atılamadığı ve geçiş dönemi yönetimleri 
tarafından uzun vadeli yapısal dönüşüm vizyonları oluşturulamadığı 
görüldüğünden, bu sorunların muhtemel sosyopolitik izdüşümleri 
üzerinde detaylı ve ufuk açıcı çalışmaların yapılması büyük önem 
taşımaktadır. Aslına bakılırsa, Arap Baharı dalgasına maruz kalan 
ülkelerde olağanüstü hal yönetimleri sona erip anayasal yeniden ya-
pılanma süreçleri tamamlandığında iş başına gelmesi umulan sivil 
yönetimlerin temel meşruiyet problematiği “milyonlarca genç insa-
na istihdam, ekonomik refah ve gelecek için umut sağlamak” gibi 
oldukça pratik bir meydan okuma olacaktır. Bu meydan okumaya 
ulusal planda ekonomik büyüme ve sosyal adalet, bölgesel planda ise 
kademeli entegrasyon ve artan ticari ilişkiler temelinde tatmin edi-
ci cevaplar verilemez ise, büyük toplumsal bedeller ödenerek alınan 
özgürlük ve demokratikleşme mesafeleri sosyal memnuniyetsizlik 
ve istikrarsızlık arasında kısa sürede kaybedilebilir. Bu yüzden, Arap 
Baharı sonrası düzenin tasarlanmasında ve yeni ulusal/bölgesel den-
gelerin kalıcı biçimde oluşturulmasında bölgesel ve uluslararası eko-
nomi politik dengeler büyük önem taşımaktadır.

Siyasetten Ekonomiye: De Facto ve De Jure Değişim

Son dönem ekonomi politik yazınında siyasal devrimlerin eko-
nomik güç dağılımında yapısal dönüşümlerle desteklenmedikleri 
takdirde sadece kağıt üzerinde kalan yasal (de jure) değişiklikler or-
taya koymakla yetinmek zorunda kalacakları ikna edici biçimde vur-
gulanmıştır.3 Ani toplumsal patlamalar eşliğinde ortaya çıkan siyasal 
devrimler kısa zamanda çok güçlü görünen otoriter siyasi rejim ve 
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aktörleri legal planda devreden çıkarabilirlerse de, kemikleşmiş çıkar 
ilişkilerinin ve rant paylaşım mekanizmalarının ortadan kaldırılma-
ları çok daha ciddi kurumsal ve sınıfsal direnç mekanizmalarının 
yıkılmasını gerekli kılar. Bunun temel sebebi, sosyoekonomik elit-
lerin siyasi düzendeki değişimleri kendi kişisel ve grupsal çıkarları 
doğrultusunda yönlendirme, manipüle etme, yavaşlatma ya da boşa 
çıkarma noktasında önemli kabiliyetler ve araçlar geliştirmiş olma-
larıdır. De jure değişimlerden de facto dönüşümlere etkin olarak ge-
çilebilmesi için siyasi rejimin niteliği ile anayasa gibi temel legal me-
tinlerin kâğıt üzerinde değiştirilmelerinin yanında, kurulu siyasi sis-
temin sosyoekonomik altyapısını oluşturan güç kompozisyonunun 
ve kalkınma stratejilerinin radikal bir kırılmaya uğramaları şarttır. 
Aksi halde, kamuoyundan yükselen tepkileri azaltmak amacıyla ör-
neğin Hüsnü Mübarek ve Zeynel Abidin bin Ali gibi sembolleşmiş 
liderlerin daha düşük profilli yeni yöneticiler ile yer değiştirmeleri, 
temel ekonomik yapıların ve kaynak dağıtım mekanizmalarının ça-
lışmayı sürdürdükleri ortamlarda gerçek anlamda bir devrimden söz 
edilmesine imkân vermez. 

Bu yüzden Arap Baharı’nın özellikle Tunus ve Mısır’da yeşermesi-
ne yol açtığı demokratik açılım ve diğer ülkelerde tetiklediği reform-
lar ile ilgili temel soru şudur: Arap Baharı süreci yetersiz demokratik 
temsil, şeffaflık ve hesap verebilirlik sistemlerinden kaynaklanan yö-
netişim zaafiyetlerinin sanayileşmeyi, özel sektör gelişimini ve kal-
kınmayı engellediği fasit dairenin kırılmasını sağlayabilecek midir? 
Diğer bir deyişle, oluşan değişim dalgası, baskıcı siyaset ve rantiyeci 
ekonomi arasındaki olumsuz ilişkiyi, demokratik siyaset ve üretken 
ekonomi arasında olumlu bir ilişkiye dönüştürecek derecede güçlü 
bir etkiye sahip midir? Bu soruya verilecek cevabın ipuçları, Arap 
Baharı’nın başlangıcından bu yana yatırım iklimi, sanayileşme, kal-
kınma ve ekonomik büyüme gibi olguları doğrudan etkileyen iyi yö-
netişim alanında örneğin Mısır gibi bölgenin nabzını tutan önemli 
bir ülkedeki gelişmelere bakılarak bulunabilir. Maalesef makroeko-
nomik istikrar ile kişisel/toplumsal güvenlik ve mülkiyet hakları gibi 
önemli alanlardaki uygulamalara bakıldığında Mısır’daki askeri yö-
netimin eski yönetim paradigmasından ayrılmadığı ve ümit verici 
bir kalkınma performansı ortaya koyamadığı görülmektedir. 
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Mısır Ordusu adına yönetime 11 Şubat 2011 tarihinde el koyan 
Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi (SKYK)’nin aradan geçen yaklaşık 
bir yıllık dönemde gösterdiği yönetim yaklaşımı makroekonomik 
istikrardan ziyade siyasi gücün merkezileşmesi ve patronaj ilişki-
lerinin devam etmesini öncelemiştir. Sosyoekonomik politikaların 
dayandığı temel yönetim mantığı açısından bakıldığında SKYK ile 
Mübarek rejimi arasında belki de pek şaşırtıcı olmayan güçlü bir 
devamlılık dinamiği hemen farkedilmektedir. Mübarek rejiminin 
onyıllar boyunca doğal müttefiki olan Mısır Ordusu’nun kökleşmiş 
siyasi ve ekonomik imtiyazlarından fedakârlık etmeme noktasındaki 
kararlığı hem kapsamlı reformlara karşı kurumsal direnç mekaniz-
maları oluşturmakta, hem de Mısır’ın ekonomi politiğine popülist-
milliyetçi denebilecek bir karakter vermektedir. Örneğin SKYK’nın 
talimatıyla 2011-12 bütçesinde Mübarek’in daha önce siyasi liderli-
ğini ve konumunu kurtarmak için son çare olarak ilan ettiği sosyal 
dağıtımcı tedbirlere ciddi bir genişletmeyle birlikte yer verilmiştir. 
Bunlar arasında kamu işçilerinin maaşlarına yüzde 15 civarında zam 
yapılması; 450.000 yeni memur kadrosu açılması; petrol ve gıda fi-
yatlarına uygulanan sübvansiyonların arttırılması ve gelir/emlak 
vergilerinin azaltılması gibi ODKA’daki popülist yönetimlerin stan-
dart meşruiyet alma yöntemlerini içeren adımların atılması yer al-
maktadır.4 Siyasi ve sosyal çalkantılar dolayısıyla kamu maliyesinin 
zaten sıkıntıda olduğu Mısır’da bu tür tipik rant dağıtım mantalitesi-
ni yansıtan adımların bütçe açıklarını büyüterek ekonominin genel 
görünümünü daha da bozacağını tahmin etmek hiç de zor değildir. 

Nitekim bu tedbirlerin açıklanmasının hemen ardından ulusla-
rarası kredi derecelendirme kuruluşları ülkenin kredi görünümünü 
durağandan negatife çevirmişler ve bunun sonucunda da Mısır’da-
ki özel sektör kuruluşları için kredi şartları daha da kötüleşmiş ve 
uluslararası ticaret şartları ağırlaşmıştır. Mübarek döneminde Mısır 
kamu maliyesi üzerindeki en önemli yükleri oluşturan memur maaş-
ları, gıda-petrol sünvansiyonları ve borç ödemelerinin SKYK yöneti-
minde daha da hızlı biçimde artış göstermesi önümüzdeki dönemde 
makroekonomik istikrar, mali disiplin ve özel sektör gelişimine katkı 
sağlayacak olumlu bir yatırım ortamı oluşmasının pek de kolay ol-
mayacağına dair önemli işaretler vermektedir. 
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Bunun dışında uzun yıllar bir nevi ‘militer kapitalizm’ sistemi ile 
yönetilmiş olan Mısır’da sürmekte olan demokratikleşme ve sivil yö-
netime geçiş sürecine rağmen ulusal ordu, siyasi ve ekonomik gücün 
de facto merkezi olarak kurumsal konumunu ısrarla korumakta ka-
rarlıdır. İmalat sanayiinden emlak sektörüne, hizmetlerden ulusla-
rarası ticarete kadar birçok ekonomik alanda korunaklı bir piyasa 
aktörü olarak davranma alışkanlığına sahip olan Mısır ordusu, bütçe 
ve kaynak yönetimi açısından parlamento denetiminin hep dışında 
kalmıştır ve yakın gelecekte mali şeffaflık reformlarına da direnmesi 
sürpriz olmayacaktır. Ayrıca 1960’ların ithal ikameciliğinden ilham 
alan milliyetçi, neo-Nasırcı bir sanayileşme vizyonuna sahip olan 
SKYK’nin Mübarek döneminde ordunun pek hazzetmediği ve ken-
disine rakip olarak gördüğü çokuluslu şirketlerle iş tutan girişimci 
kesimleri devreden çıkarma noktasında demokratik geçiş dönemini 
bir fırsat olarak kullandığı da not edilmelidir.5 Tahrir-sonrası dö-
nemde özel sektörün ülkenin kalkınma stratejisi içinde oynayacağı 
rol net olarak tanımlanmış değildir. Geçiş döneminde eski Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Raşid Muhammed Raşid ve Yusuf Butros Gali gibi 
medyatik ve görünürde ‘işbirlikçi’ isimlere karşı alınan gıyabi tutuk-
lama kararları ile ekonomideki usulsüzlükleri protesto eden geniş 
halk kitlelerine kolay yoldan bir sosyal adalet mesajı verilirken, gi-
rişimci kesimler arasında da bir korku ve güvensizlik ortamı oluş-
turulmuştur. Burada vurgulanması gereken önemli tehlike şudur: 
Devrimin ilk heyecanı ile eski rejimle iş tutan kokuşmuş ve rantiyeci 
iş adamlarını devreden çıkarma yaklaşımı ilk etapta sosyal tepkileri 
sakinleştirme ve gönülleri kazanma noktasında kullanışlı bir taktik 
olabilir. Ancak, SKYK’nın daha önce Başbakanlık görevini önerdi-
ği Raşid Muhammed Raşid hakkında kendisi bu teklifi reddettiği 
anda ağır suçlamalarla yüklü davalar açılması ve nispeten başarılı 
bir Maliye Bakanı olarak bilinen Yusuf Butros Gali’nin hukuk devleti 
ilkelerini zorlar biçimde cezaya çarptırılmaları hukukun siyasallaş-
tırılması iddialarını güçlendirmektedir. Demokratik geçişle birlikte 
ülkenin kalkınma ihtiyaçlarını karşılamada öncü rol oynayacak özel 
sektör kesimleri üzerinde bir rövanşizm kalkışmasına dönüşebilecek 
bu tür girişimlerin uzun dönemde izleri zor silinecek yaralar açma-
sı kesindir. Ekonomik alanda süistimal ve kamu kaynaklarının kö-
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tüye kullanımı ile ilgili davaların çok daha özenli ve hukuk devleti 
sınırları içerisinde yürütülmesi ve belli grupların siyasi ajandalarına 
alet edilmemesi hayati önemdedir. Dünya Bankası’nın Mısır’la ilgili 
kalkınma reçeteleri hakkında pekçok eleştiri yapılabilir, ancak finan-
sal sektör yönetişiminin en önemli göstergelerinden biri olan kredi 
veren ve alanların mülkiyet haklarının güvenliği bağlamında Arap 
Baharı sonrası Mısır’ın 10 puan üzerinden sadece 1 puan alabilmiş 
olması, askeri yönetimin keyfi yaklaşımının önemli bir göstergesi 
olarak okunmalıdır.6 

Ortadoğu’daki barış girişimlerinde aktif rol alarak bir nevi bölge-
sel aktör kimliğini pekiştiren Mısır Ordusu’nun demokratikleşme ve 
sivil otoritenin güçlenmesi sürecine refakat ederken yukarıda sözü 
edilen imtiyazlarından kolayca vazgeçebileceğini ya da sosyoekono-
mik yönetişimde yeni bir paradigmanın kurulmasına kolayca izin 
vereceğini düşünmek hayalcilik olacaktır. Bu durumda özellikle Mı-
sır ve Arap dünyasının genelinde eksikliği hissedilen imalat sanayi-
lerinin kurulabilmesi için gereken makroekonomik istikrar ve mül-
kiyet haklarının korunması konuları da problemli kalmaya devam 
edecektir. Yaşanan sosyopolitik devrimlere rağmen hala ODKA elit-
lerinde yaşanacak sistemik krizlerde başta ABD olmak üzere ‘dışarı-
daki dostların’ devreye girecekleri ve büyük çaplı ekonomik yardım 
paketleri ile bölgenin ‘İslami köktenciliğe’ kaymasına izin vermeye-
cekleri varsayımı hâkimdir. Otoriter liderler tarafından da pragma-
tik biçimde kullanılan bu yaklaşımın şimdiye kadar sonuç vermediği 
ve orta vadede de vermeyeceği ayan beyan ortadadır. Nitekim kemer 
sıkma önlemleri almamak adına IMF ile 3 milyar dolar civarında-
ki bir stand-by anlaşmasını imzalamayan SKYK liderliğinin yakla-
şık dört kat yüksek faiz oranlarıyla iç borç almaya devam etmesi ve 
müttefiklik ilişkilerini kullanarak koşulsuz 10 milyar dolar yardım 
istedikleri Washington yönetimi tarafından eli boş gönderilmesi ar-
tık dış yardım marifetiyle kötü yönetimi sürdürme devrinin geride 
kaldığını ortaya koymuştur. Ancak yeni dönemde de sistemin siyasi 
ve ekonomik sinir uçlarını kimin kontrol edeceği sorunsalı, gerek 
Mısır’da gerekse sistemik sarsıntılar yaşayan diğer Arap ülkelerinde 
demokratikleşme ve ekonomik reform süreçlerinin önünü tıkayabi-
lecek en önemli unsur olmaya devam edecektir. 
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‘Rantiyeci Devlet’ Paradigmasını Aşmak: Arap Dünyasının 
Uluslararası Ekonomi Politiği 

Arap Baharı’nın bölgesel ve uluslararası ekonomi politik yansıma-
ları ile ilgili ayağı yere sağlam basan yorumlar yapabilmek açısından 
bölgedeki siyasi mekanizmaların oluşum süreçleri, temel öncelikleri 
ve başat sosyoekonomik kesimlerle ilişkileri üzerine bazı yapısal sap-
tamaların ortaya konulması yerinde olacaktır. ODKA coğrafyasına 
yayılan Arap devletlerinin monarşilerden cumhuriyetlere uzanan 
siyasi rejimleri; başta petrol olmak üzere doğal kaynaklar açısından 
zenginlik ya da yoksullukları; sosyoekonomik açıdan işgücü yoğun-
luğu ya da kıtlığı çekmeleri bir tarafa bırakılacak olursa, tarihsel 
olarak Arap dünyasının ekonomi politiğine rengini veren beş ortak 
özellikten söz edilebilir: Öncelikle Arap dünyasının tamamında ge-
rek siyasi gerekse ekonomik gücün geleneksel olarak kısıtlı ve dışla-
yıcı bir elit zümre elinde merkezileştiği sistemler hâkimdir. Bununla 
bağlantılı olarak Arap ülkelerinde kurulu siyasal mekanizmalar, tipik 
bir ‘güvenlik devleti’ mantığını destekleyen sert, kapsamlı ve halka 
karşı ezici tedbirleri almaktan çekinmeyen güvenlik aygıtları (polis, 
istihbarat, ordu) üzerine inşa edilmişlerdir. 

Üçüncü ortak özellik, ekonomik planda sıkı devlet kontrolüne 
dayalı aşırı müdahaleci (etatist) rejimlerin kurulu olması ve özerk 
piyasa aktörlerinin gelişimleri ile bölgesel ekonomik entegrasyon ça-
balarının bilinçli bir biçimde engellenmesidir. İstihdam, kredi akış-
ları, katma değer üretimi, toplam üretim ve diğer önemli ekonomik 
göstergeler açısından bakıldığında ODKA bölgesi dünyadaki diğer 
gelişmekte olan bölgelerle kıyaslanmayacak kadar devlet ağırlıklıdır. 
Özerk siyasi organizasyon yapılarının ortaya çıkmasına imkan sağ-
layan sermaye kaynaklarını ürettiği için özel-sektör ağırlıklı sanayi-
leşme, kalkınma literatüründe sürdürülebilir demokrasinin gerekli 
özelliklerinden bir olarak görülmüştür.7 Arap dünyasındaki yöne-
tişim açığı sanayileşmeyi önlerken, sanayileşmenin gecikmesi de 
demokratikleşmeyi geciktirmiştir. Arap ekonomi politiğine rengini 
veren dördüncü ortak eğilim, bölgedeki ülkelerin birçoğunun son 
yirmi yıllık süreçte genç nüfusun hızla artışına dayalı ciddi demog-
rafik dönüşümler ve eğitim seviyesinde hızlı artışlar tecrübe etmiş 
olmalarıdır. Bu gelişmeler gerek yeni kuşakların refah, istihdam ve 
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özgürlük talepleri; gerekse siyasal elitlerden farklılaşan küresel sis-
tem algılamaları ışığında önemli iç direnç noktaları oluşturmuştur. 
Beşinci ve son olarak, başta petrol olmak üzere hammadde ihracı, 
dış yardımlar ve işçi gelirlerinin transferlerinden oluşan dış gelir 
kaynakları ‘rantiyeci devlet’ yapıları oluşturarak bölgenin ekonomi 
politiği üzerinde hem sosyoekonomik kalkınma ve sanayileşmeyi 
hem de demokratik temsil kapasitesinin gelişimini engelleyen ikili 
bir etkide bulunmuşlardır. 

Bunlar arasında “ODKA bölgesi ile çalışmaların siyaset bilimi 
literatürüne en büyük katkısı”8 olarak adlandırılan rantiyeci devlet 
paradigması, 1980’li yıllardan bu yana Arap dünyasındaki ekonomi 
politik dengeleri anlamak ve açıklamak üzere Batı akademyasında 
kullanılan9 başlıca teorik çerçeveyi oluşturmuş; hatta karar alıcıların 
tercihlerini de dönemsel olarak etkilemiştir. Gerçekten de Arap dün-
yasındaki devlet yapılarının çoğunun Soğuk Savaş’tan bugüne kadar 
rantiyeci devlet karakteristiklerine yaklaşan stratejik öncelikler be-
lirlemiş oldukları açıktır. Ortaya konan ideal-modelde hayatiyetleri-
ni sürdürmek için doğal kaynak ihracı ya da dış yardımlar gibi hazır 
ekonomik kaynaklara bağımlı hale gelen zayıf devlet yapılarının top-
lumlarıyla vergilendirme ilişkisi kurmadıkları ve bunun karşılığında 
temsil/demokratikleşme yönünde oluşabilecek toplumsal talepleri 
erteledikleri görülmektedir. 

Dolayısıyla Arap toplumlarının çoğunda post-kolonyal dönemde 
gerçekleşen devlet oluşum süreçleri siyasi hesap verebilirlik, şeffaflık 
ve temsil ağlarının gelişimi gibi Charles Tilly’nin ‘hükümetin mede-
nileşmesi’10 olarak adlandırdığı gelişmelerle desteklenmemiştir. İlk 
olarak, petrol olgusu ve bundan elde edilen hazır rantlar hem doğ-
rudan petrol üreticisi ülkelerde hem de geçiş ücretleri, göçmen işçi 
gelirleri vs. gibi dolaylı kanallarla üretici olmayan ülkelerde Arap 
dünyasının tümünü enine kesen bir ortak siyasi yaklaşımı yaygın-
laştırmıştır. Bunun yanında ikili ya da çok taraflı ittifaklar ve dış po-
litika ilişkilerinden kaynaklanan ‘stratejik rantlar’ da,11 sosyopolitik 
meşruiyetin satın alınması amacına yönelik dağıtım projelerinde 
kullanılabilecek ekonomik kaynakları güçlendirmiştir. 1980 sonrası 
yaygınlaşan ekonomik liberalizasyon süreçlerinde bir taraftan eko-
nomik olarak modernleşip dışa açılmak, diğer taraftan ise siyasi sis-
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temin baskıcı-otoriter niteliğini katılaştırmak rantiyeci Arap devlet-
leri arasında yaygın yaklaşım halini almıştır.12 Sözü edilen ekonomi 
politik modelde devletin refah arttırıcı ekonomik katkılar yapması 
karşısında toplumun siyasi temsil haklarından feragat ettiği zımni 
bir toplumsal sözleşmeden söz edilebilir. Yazılı olmayan bu sözleş-
me, siyasi otoritelerin kabul edilebilir bir sosyal refah seviyesini uzun 
dönemde sağlayabileceklerine dair yaygın bir güven bulunduğu hal-
lerde sivil itaatsizlik ve demokratikleşme taleplerinin yükselme ihti-
malini azaltmaktadır. 

Eğer devlet mekanizması hem siyasi-ekonomik elitler hem de 
toplumun geneli için kabul edilebilir bir kaynak dağıtım politikasını 
sürdürmede başarılıysa bu konjönktürel ittifak sürer. Ancak azalan 
gelir kaynakları veya artan elit süistimalleri sebebiyle zaten legal çer-
çeveye oturtulmamış olan toplumsal refah fonksiyonu ihmal edilirse 
siyasal tepkiler hızla yaygınlaşır ve sivil toplumun gelişmesi engel-
lendiği için de toplumsal şiddete kayabilir. Toplumun ekseriyetinde 
ülke kaynaklarının kendi dar çıkarlarını gözeten seçme bir elit tara-
fından sömürüldüğü izleniminin yayılması, ‘rantiyeci devlet’ uzlaşı-
sının kısa zamanda sonunu getirebilir. Bu yüzden, rantiyeci devlet 
yapıları doğal kaynaklar ve dış yardımlar gibi üretime dayanmayan 
kaynaklardan sağlanan hazır rant gelirlerinin azaldığı ve sosyoeko-
nomik kalkınmanın uzun süre durakladığı ortamlarda problemler 
yaşayıp mali/finansal kriz dönemlerinde sistemik çözülme eğilimi 
gösterirler. 2008-2009 küresel ekonomik krizinin derinleştirdiği sos-
yoekonomik sıkıntılar ve birikmiş demokratik tepkiler eşliğinde te-
tiklenen Arap Baharı sürecinin de benzer bir yol izleyerek rantiyeci 
yapıları çözülmeye zorladığı gözlenmiştir.

Rantiyeci devletlerin dönüşümünde yaşanan mali krizler ve da-
ğıtım ağlarındaki kopukluklar önemli olmakla birlikte, demokratik 
temsil taleplerinin sivil toplum kuruluşları tarafından organize bir 
biçimde ifade edilebilmesi de önemlidir. Zira kamu kaynaklarının 
devletin refah dağıtım kanalları ile doğrudan dağıtılması, sivil top-
lum örgütlerinin de bu dağıtım ağının çevresinde konumlanmasına 
yol açmaktadır. Bu durumda siyasi otoritelerden özerk hareket ede-
bilen siyasi partiler ve sivil toplum aktörlerinin kendi aralarındaki 
koordinasyonu uzun dönemli demokratik geçişlerin başarısı açısın-
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dan büyük önem kazanmaktadır. Aksi halde, neo-patrimonyal ilişki-
lerin hala egemen olduğu ve gerek siyasi gerekse ekonomik başarıla-
rın patronaj ilişkilerine dayandığı13 ODKA bölgesinde post-otoriter 
rejimlerin güçlü bürokrasi, hukuk devleti ve özel sektör odaklı sana-
yileşme çerçevesinde yeni bir kalkınma uzlaşısına ulaşmaları kolay 
olmayacaktır. 

Ekonomik açıdan bakıldığında ise, yaşamsal kriz yaşayan ran-
tiyeci devletlerin kriz yönetimi bağlamında takip edebilecekleri iki 
ana strateji bulunmaktadır. Mali sıkıntılar ile boğuşan siyasi elitler 
ellerindeki rant kaynaklarını kemer sıkma ve tasarruf politikaları 
yoluyla daha etkin kullanmayı tercih edebilirler, ki politik meşruiyet 
arayan rejimler için bu son derece zor bir seçenektir. Diğer bir stra-
teji ise ekonomik kaynakları çeşitlendirmek ve yeni dışsal rant im-
kanları bulmak üzerine kurulabilir. ODKA bölgesi gibi küresel güç-
lerin dikkatlerini her zaman yoğunlaştırdıkları rekabet alanlarında 
faaliyet gösteren siyasi rejimler Batılı hükümetlerin ve uluslararası 
ekonomik kuruluşların sağlayacakları yardım kaynaklarını maksi-
mize edecek retorikler geliştirmede uzmanlaşmışlardır.14 Bu retorik 
konjöktürel olarak “İslami köktendincilik ve terörizm ile savaş” ya 
da “demokratikleşme adımlarının kalıcı kılınması” gibi önceliklere 
dayandırılabilir. Önceki kısımlarda sözü edilen Mısır’daki askeri ge-
çiş yönetiminin de benzer bir dışsal rant arttırım stratejisi izleme-
ye çalışması, bu anlamda Arap Baharı öncesi ve sonrası yaklaşımlar 
arasında ciddi bir farklılık olmadığını ortaya koymaktadır. Ancak 
değişen küresel atmosfer ve özellikle ABD’deki Obama yönetimin-
den gelen sinyaller geçmişte otoriter yönetimlerce uygulanan ‘ikti-
darda kalmak için kısıtlı siyasi reform’15 yaklaşımının artık ulusla-
rarası ekonomik yardım almada yeterli olmayacağını ve demokratik 
geçişlerin kalıcı kurumsal adımlarla desteklenmesinin kaçınılmaz 
olduğunu ortaya koymuştur. 

Arap Baharı ve Temel Sosyoekonomik Değişim Dinamikleri 

Arap Baharı’nı ateşleyerek ODKA’nın bölgesel ekonomi politiğini 
sarsan temel sosyoekonomik parametreler arasında genç ve dinamik 
sosyal grupların oluşmasına zemin hazırlaması açısından hiç şüphe-



186

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2011

siz en önemli olanı, son yıllarda bölgenin demografik profilinde gö-
rülen hızlı dönüşümdür. Bu dönüşüm sonucunda birçok bölge ülke-
sinde genç nüfusun genel nüfus içerisindeki oranı ve bunun yanın-
da kadınların işgücüne katılım oranları hızla artarak siyasal sistem 
üzerindeki sosyoekonomik beklentileri ağırlaştırmıştır. 1996-2006 
yılları arasında ODKA bölgesinin işgücü arzındaki artış, gelişmekte 
olan ülkeler ortalamasının yaklaşık üç kat üzerinde seyrederek dün-
ya üzerinde oransal olarak en yoğun genç işsizliği vak’asını ortaya 
çıkarmıştır. Örneğin Ürdün’de işsiz nüfusun yaklaşık yüzde 70’i 29 
yaş altı kesimlerden oluşmaktadır.16 Genç nüfusun oransal artışının 
yanında temel eğitim imkanlarına ulaşma noktasında da muazzam 
bir genişlemenin yaşandığı not edilmelidir. Arap dünyasındaki oto-
riter yönetimler sosyoekonomik kalkınmayı kurumsal ve hukuki 
çerçevede gerçekleştirebilme noktasında zaafiyet göstermiş olsalar 
da, özellikle rejimin meşruiyet altyapısını güçlendireceğine inandık-
ları formel eğitimin yaygınlaşması için gayret sarfetmişlerdir. Örgün 
eğitimin evrensel standartlar ışığında kalitesini ve ideoloji-yoğun 
içeriğini sorgulamak elbette ki mümkündür. Ancak temel eğitimin 
yaygınlaştırılması sayesinde son kırk yılda dünya insani kalkınma 
endeksinde en çok mesafe alan on ülkeden beşinin Arap dünyasında 
bulunması bu noktada ortak bir bölgesel siyasal irade bulunduğunu 
göstermektedir.17 1960’larda oldukça düşük başlangıç seviyelerinden 
yola çıkan temel eğitimi yaygınlaştırma projeleri, otoriter rejimlere 
sosyal meşruiyet kazandırma amaçlı endoktrinasyon programları-
nın da etkisiyle Arap dünyasında 1980-2000 döneminde dünyanın 
tüm diğer bölgelerinden daha hızlı biçimde yayılmışlardır.18 

Temel eğitimin yaygınlaşması ve nüfusun genel kompozisyo-
nu içerisinde gençlerin görece ağırlığının artması, küreselleşme sü-
recinde sosyal medya ve iletişim imkanlarının yoğunlaşmasıyla da 
desteklenince gizli ve derinden yürüyen bir ‘beklentiler devrimi’ ni 
tetiklemiştir. ODKA’da birbirlerinden fiziki ve legal enstrümanlarla 
izole edilen adacıklar halindeki ülkelerde yaşayan nüfusun eğitim se-
viyesi, yabancı dil hakimiyeti ve ulusal/uluslararası iletişim kanalla-
rına erişim kabiliyeti artarken özellikle otoriter cumhuriyetlerin “az 
havuç/çok sopa” formülüne dayalı baskıcı kriz yönetimi taktiklerine 
kaymaları varolan durumu daha da kötüleştirmiştir. Sosyoekonomik 
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kompozisyondaki değişim ve yükselen talepler ile içe kapalı siyasal 
rejimlerin yaşamsal öncelikleri arasındaki derin tutarsızlık, Arap 
dünyasının genelinde geniş çaplı toplumsal tepkiler ile dışa vurulan 
bir nesil (jenerasyon) mücadelesini ortaya çıkarmıştır. Bu mücadeleyi 
hem demokratik temsil ve insan hakları çerçevesinin genişletilmesi 
adına bir siyasal mücadele; hem de ‘ahbap-çavuş kapitalizmi’nin dış-
ladığı toplumsal kesimlerin mobilizasyon taleplerinden kaynakla-
nan ekonomik bir mücadele olarak okumak mümkündür. Nitekim 
Tunus’ta sosyoekonomik dışlanmışlık ve antidemokratik baskıların 
birlikte fitilini ateşlediği ilk devrim kıvılcımın ardından konjönktü-
rel olarak dış aktörler tarafından manipüle edilmeye çalışılan bölgesel 
değişim ivmesi, esas itibarıyla ulusal ekonomi politik sistemlerin stra-
tejik merkezlerini ele geçirme savaşları üzerinden devam etmektedir. 

Tarihsel olarak tipik rantiyeci devletlerin baskı ve yeniden dağı-
tım stratejilerini konjönktürel biçimde sentezleyerek sosyal düzeni 
koruma ve siyasi rejimlerin devamlılığını sağlama noktasında başa-
rılı oldukları daha önce ifade edilmişti. Ancak Arap Baharı sürecinde 
tekrar tekrar ortaya çıkan bölgesel bir gerçeklik, gerek demografik ve 
teknolojik gelişmeler gerekse yönetimde artan süistimaller ve ekono-
mik mobilizasyon yoluyla ‘orta sınıf ’ oluşumunu engelleyen dışlama 
politikaları sebebiyle baskı ve yeniden dağıtım maliyetlerinin sürdü-
rülemez seviyelere ulaşmış olmasıdır. Elektronik ve sosyal medyanın 
bölgede süren ekonomik liberalizasyon ve tüketim kültürü akımları 
sırasında yayılarak yeni sosyopolitik organizasyon kanalları oluştur-
ması geleneksel baskı ve istihbarat biçimlerini etkisiz kılmıştır. Yeni 
dönemde toplumsal kontrol ve kitlesel gözetim politikalarının daha 
stratejik, yüksek teknoloji ürünü ve sosyal psikolojiyi derinlemesine 
analiz eden şekillerde hazırlanmaları gerekli hale gelmiştir. Güvenlik 
devletleri tarafından yıllar boyu ortak siyasi, ekonomik, toplumsal 
tavırlar belirlemeleri özenle engellenen geniş sosyal kesimler dolaylı 
iletişim kanalları üzerinden ortak tavır ve eylem biçimleri üretme 
yoluna girmişler ve bu süreçlere konjöktürel dış müdahaleler görül-
se de, özerk sivil toplum hareketlerinin nüvesi oluşmaya başlamıştır. 
Bununla eşanlı olarak, bölgede genç ve refah talep eden toplumsal 
kesimlerin çoğalması enerji ya da dış yardımlar gibi rantiye gelirleri-
ni geniş kitlelere aktarmaya dayalı sosyal refah sistemlerinin çökme-
sine ve sistemik değişim dinamiklerinin güçlenmesine yol açmıştır. 
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On yıllardır izlenen dengesiz tarım politikalarından dolayı dün-
yada en fazla gıda açığı bulunan bölgelerden biri olan ODKA’nın böl-
gesel ekonomi politiği, küresel piyasalardaki gıda fiyat artışlarından 
da ciddi biçimde etkilenmiştir. Gıda tedarikinde ağırlıklı olarak dışa 
bağımlı olan tipik Arap yönetimleri son yıllarda kamu bütçelerinden 
giderek artan bir payı gıda ithalatını sübvanse ederek halklarına ucuz 
gıda maddesi temin etmekte kullanmak durumunda kalmışlardır. 
Küresel kriz sonrası dönemde gıda fiyatlarının yüksek seyri dikkate 
alınacak olursa, bu trendin daha uzun yıllar devam edeceği öngörü-
lebilir. Örneğin sadece Suudi Arabistan’ın gıda ithalatı için her ay 1 
milyar dolar civarında bir ödeme yaptığının, ya da Mısır’ın sadece 
2010 yılındaki gıda sübvansiyonlarının 3 milyar doları bulduğunun 
belirtilmesi, konunun ekonomik boyutları ile ilgili bir fikir verebi-
lir.19 Bölgede hızlı nüfus artışına bağlı demografik değişim, yükselen 
işsizlik ve ekonomik mahrumiyet ile birleşen gıda ve yer yer enerji 
tedariğindeki sıkıntılar kurulu siyasi ve sosyoekonomik dengeleri 
tehdit eden tehlikeli bir sosyoekonomik bileşim ortaya çıkarmıştır. 

Son dönemde küresel fiyatların yüksek seyretmesinden konjöktü-
rel olarak kârlı çıkmalarına rağmen, petrol ve doğal gaz rezervlerine 
sahip Arap ekonomilerinin bu stratejik kaynaklara aşırı derecede ba-
ğımlı olmaları da ayrı bir sosyoekonomik istikrarsızlık sebebidir. Ran-
tiyeci yapıların sürekliliğini sağlamak açısından görece rahat görünen 
petrol/doğal gaz zengini ülkelerin dahi kamu maliyesi dengeleri, eko-
nomik yapılarda gerekli çeşitlendirme sağlanamadığı ve üretime daya-
lı alternatifler oluşturulamadığı için dünya ekonomisindeki iniş-çıkış-
lara aşırı duyarlıdır. Oysa uzun dönemli kamu harcamaları ve sosyal 
politikaların finansmanında kullanılacak ekonomik kaynakların küre-
sel petrol piyasalarında fiyatların düştüğü dönemlerde de sürdürülebi-
lir şekilde temin edilmeleri siyasal istikrar için gereklidir. Bu yüzden 
ekonomisi ağırlıklı olarak hidrokarbon hammadde ihracına dayanan 
Arap ülkeleri, kendilerine yakın gelişmişlik seviyesindeki diğer ülke-
lere nazaran dünya ekonomisindeki krizlerden kaynaklanan dış şok-
lara çok daha duyarlıdırlar. Bu tür ülkelerin küresel fiyatlar sebebiyle 
tecrübe ettikleri ani gelir kayıpları da gerek yatırım akışları gerekse 
işçi gelirlerindeki azalmalar yoluyla doğal kaynaklar açısından daha 
az zengin olan komşularına aktarılmakta ve bölge ekonomi politiğinin 
genelinde olumsuz bir etki oluşturmaktadır.20
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Özetle ifade edilecek olursa, ODKA bölgesindeki Arap devrim-
leri ile patlak veren sistemik sarsıntılar, bölgedeki hâkim sosyoeko-
nomik yönetim ve kalkınma paradigmasının son kullanma tarihini 
tükettiğini teyid etmişlerdir. Hidrokarbon gelirleri ve dış yardımlar-
dan elde edilen rantların dağıtımına dayalı makroekonomik yapının 
baskıcı ve antidemokratik ‘Leviathan’ devletleriyle desteklendiği 
model, küresel sistemin değişen normları ve bölgenin iç toplumsal 
dinamikleri ışığında artık taşınamaz bir yük haline gelmiştir. Sözü 
edilen ‘rantiyeci devlet’ modeli hem demografik değişim sebebiyle 
yükselen sosyal harcamalar ışığında mali olarak sürdürülemez hale 
gelmiş, hem de genç ve eğitimli nüfustaki artışa koşut olarak geniş-
leyen ve çeşitlenen toplumsal mobilizasyon beklentilerini karşılama 
noktasında çaresiz kalmıştır. Sözü edilen arkaik modelin özel sektör 
odaklı bir sosyoekonomik kalkınma ve sanayileşme ivmesinin de pe-
şinen önünü kestiği ifade edilmiştir. İşgücü piyasasındaki olumsuz-
luklar açısından bakıldığında, ilk defa istihdam arayışına giren genç-
lerin ücret ve terfi politikasının eğitim seviyesi, kişisel beceriler ve 
üretkenlikten ziyade özel siyasi bağlantılardan geçtiği kamu sektö-
ründeki istihdam imkânlarını değerlendirmek istedikleri görülmek-
tedir. Bu durum, bir taraftan kamu sektöründe istedikleri şartlarda 
iş bulamayan gençlerin rantiyeci devletlerin derme çatma refah po-
litikalarına güvenerek gönüllü işsizliği tercih etmelerine sebep olur-
ken, özel sektör için de vasıflı eleman sıkıntısı ve işgücü piyasasında 
rekabet eksikliği doğurmuştur. Kamu sektörlerinde siyasi meşruiyet 
kaygısıyla sürdürülen yüksek ücret politikası, işgücü-yoğun imalat 
sanayileri üzerinden işsizliğin azaltılmasını ve farklı toplumsal ke-
simlerin ulusal/bölgesel sosyoekonomik ağlara entegre edilmelerini 
engellemiştir. Arap devrimleri sonrasında kurulması umulan de-
mokratik rejimlerin yukarıdaki ekonomi politik dinamikleri değişti-
rip değiştiremeyecekleri dikkatle izlenmelidir. 

Devlet-Özel Sektör İlişkileri ve Bölgesel Entegrasyon Sorunsalı 

Yukarıda da ifade edildiği gibi, Arap dünyasında süregiden siste-
mik kriz tipik Arap devletlerinin yeniden dağıtım, ekonomik reform 
ve vatandaşların özlemlerini temsil etme bağlamında yaşadıkları ba-
şarısızlığın bir sonucudur. Ancak diğer bir açıdan Arap devrimlerini 
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tetikleyen çok yönlü kriz, özerk, rekabetçi ve bölgesel/küresel ağlarla 
entegre olabilmiş bir özel sektörün ve piyasa yapılarının eksikliğin-
den de kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, Arap Baharı’nın uluslararası 
ekonomi politiğini analiz ederken kuramsal derinliği ve pratik yan-
sıması olan bir devlet-özel sektör-sivil toplum ilişkileri modelinden 
söz edilmez ise, konu eksik bırakılmış olacaktır. ODKA coğrafyası-
na yayılan farklı karakterlerdeki Arap ülkelerinin ortak zayıflıkları 
devlet boyunduruğuna girmeyen, bölgesel ve küresel ticaret/finans 
ağları ile entegre olan ve genç nüfus için sürdürülebilir istihdam 
imkânları oluşturan dinamik özel sektörler oluşturamamış olmala-
rıdır. Bölgede özel sektör gelişim süreçlerinin dünyanın benzer geliş-
mişlik seviyesindeki bölgelerine kıyasla son derece yavaş seyrettiği, 
gerek ulusal karar alıcılar gerekse uluslararası ekonomik kuruluşlar 
tarafından kabul edilmektedir. Ancak Arap dünyasındaki siyasi re-
jimlerin otonom özel sektör gelişimini demokratikleşme taleplerini 
geciktirme doğrultusunda bilinçli bir siyasi tercih olarak engelle-
dikleri dikkate alınmayıp Dünya Bankası reçetelerinde olduğu gibi 
apolitik ve teknokratik önermeler sunulması pratikte ciddi bir fayda 
sağlamayacaktır. Diğer bir deyişle, Arap dünyasını hedefleyen özel 
sektör gelişim stratejileri sadece yatırım ortamının iyileştirilmesi, iş 
kurma maliyetlerinin azaltılması, ucuz kredi ve risk sermayesi ola-
naklarının arttırılması ve piyasa-dostu ekonomik reformların yapıl-
ması gibi tipik ‘Washington Uzlaşısı’ prensiplerini yansıtmamalıdır. 
Bunun yerine, her ülkenin karmaşık iç siyasi dengelerini ve elit stra-
tejilerini dikkate alan koordineli ekonomik ve siyasi reform proje-
leri oluşturmak gereklidir.21 Hiç şüphesiz, özerk piyasa aktörlerinin 
ve özel sektör kesimlerinin gelişimleri, siyasi rejimin rant-dağıtım 
mekanizmaları dışında yeni gelir kaynakları oluşturarak sistemik 
alternatifler savunan siyasi muhalefet hareketlerinin oluşumlarını 
kolaylaştırabilir. Bu yüzden, özerk ve dinamik özel sektörlerin ge-
lişiminin bilinçli biçimde engellenmesi, onyıllar boyunca bölgedeki 
otoriteryan rejimler tarafından güçlü liderliklerin devamının bir ön 
şartı kabul edilerek ısrarla uygulanmış bir siyasi planın parçasıdır.

Ancak özel sektör eksikliği sadece belli Arap ülkelerine ait bireysel 
bir zayıflığı değil, aksine ODKA coğrafyasının neredeyse tamamına 
damgasını vuran bölgesel bir vakıayı resmetmektedir. Özel sektörün 
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büyüyüp gelişmesi açısından ölçek ekonomilerinin yakalanması ve 
rekabetçi sanayileşmeyi mümkün kılacak pazar büyüklüklerine ula-
şılması şarttır. Ancak günümüz Arap dünyası, aralarında son derece 
minimal ekonomik bağlantılar bulunan izole ekonomik ünitelerden 
oluştuğu için üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve gelişmekte olan 
dünyanın diğer bölgelerinde rastlanan entegrasyon-odaklı kalkın-
ma hareketlerine girişilmesi pek mümkün görünmemektedir. Bu 
yüzden, uluslararası ekonomi politik mantığı açısından Arap ül-
keleri arasındaki fiziki ve algısal sınır duvarlarının ve ekonomik 
ilişkileri zorlaştıran bürokratik engellerin bir şekilde kaldırılması 
bölgesel entegrasyon dinamiklerinin harekete geçirilmesi açısından 
elzemdir. Ancak post-kolonyal dönemde ODKA bölgesinde gerek 
Baasçı/neo-Nasırcı Cumhuriyetler gerekse monarşiler şeklinde 
oluşan baskıcı ve içe dönük rejimleri kontrol eden siyasi elitlerin 
kişisel/grupsal çıkarları bölgesel ekonomik entegrasyon vizyonu ile 
genelde çatışmıştır. Bu sebeple, Arap devrimleri ile başlayan süreç-
te bölge ülkelerini birbirinden ayıran kemikleşmiş fiziki ve politik 
engellerin kaldırılması yoluyla bölgesel entegrasyon dinemiklerinin 
harekete geçirilmesi, Osmanlı Devleti’nin dağılmasından bu yana 
bölgenin ortak hareket etmesini gerektiren en esaslı meydan oku-
malardan biri olarak nitelendirilebilir.22 

Arap dünyasındaki çeşitliliğe ve ulusal ekonomi politik sistemler 
bazında ciddi farklılaşmalara rağmen, bölgesel eğilimler açısından 
devlet-özel sektör ilişkilerinin güçlü legal ve kurumsal temellere 
dayandırılmadığı belirtilmelidir. Siyasi elitler ve girişimci kesimler 
birbirlerine daha çok kişisel, ailevi, enformel ve kısa dönemli ilişki 
ağları vasıtasıyla bağlanmışlar ve zamanla yakın müttefikler haline 
gelmişlerdir. İş hayatının görece daha canlı göründüğü ve dünya pi-
yasalarıyla entegre olma konusunda istekli Körfez ülkelerinde dahi 
önde gelen şirketlerin yönetim kurullarının birkaç aile tarafından 
domine ediliyor olması, bu gerçeğin net bir dışa vurumudur. Siya-
si patronaj ilişkileriyle kısa sürede elde edilen servetlerin yine siyasi 
patronaj vasıtasıyla korunması, hem ekonomik rekabet alanını iyice 
daraltarak sade vatandaşların mobilizasyon imkânlarını kısıtlamış; 
hem de toplumsal adaletsizlik algılarını güçlendirerek halk devrim-
lerinin ekonomik altyapısını hazırlamıştır. Arap Baharı sürecinde de 
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Tunus’taki Trabelsi ailesi, Mısır’daki Ahmet Ezz ve Suriye’deki Rami 
Mahluf23 gibi devlet-destekli (crony) kapitalistlere yönelen toplum-
sal tepkiler geniş sosyal kesimlerde biriken sosyoekonomik haksızlık 
hissiyatını ortaya koymuşlardır. 

Yukarıda çizilen tabloya bakıldığında, Arap dünyasının geçmiş-
ten bugüne taşıdığı siyasi ve ekonomik mirasın rekabetçi ve bölgesel 
derinliği olan bir piyasa ortamı ve özerk özel sektör gelişimi için hiç 
de uygun bir birikim oluşturmadığı ortadadır. Bu nedenle ODKA 
bölgesinin mukayeseli verimlilik ve ihracat potansiyelinin çok düşük 
seviyelerde kalması, şirketler ve ulusal piyasalar arasındaki geçişken-
liklerin minimum düzeyde olması ve genç nüfus artışının doğurdu-
ğu sosyal talepleri karşılayacak imalat sanayilerinin gelişememesi 
anlaşılır olmaktadır. Kalkınma stratejisi açısından bakıldığında özel-
likle gelişmekte olan ülkelerde işsizliğin ve fakirliğin azaltılması pro-
jelerinde başrolü oynayan işgücü-yoğun imalat ve sanayi sektörleri-
nin Arap dünyasında neredeyse hiç bulunmaması, hem ekonomik 
büyümenin rant gelirlerine bağlı kalmasını sağlamış, hem de ciddi 
sosyoekonomik patlamalara davetiye çıkarmıştır. Dikkat çekici bir 
veri olarak 2003 yılında Arap ülkelerinin toplam imalat malları ih-
racatının Güneydoğu Asya’da Filipinler’in tek başına yaptığı ihracata 
yakın seviyelerde olması bölgedeki ‘sanayi açığı’nı ortaya koyan bir 
göstergedir.24 Son on yılda özellikle tekstil ve hazır giyim sektörlerin-
de görece artışlar sağlansa da, mevcut durumda radikal bir değişiklik 
gerçekleşmemiştir. 

Mukayeseli bir perspektiften bakıldığında ağırlıklı olarak Arap 
ülkelerini barındıran ODKA bölgesinin üretim, ticaret ve ekono-
mik geçişkenlikler açısından dünyanın en bölünmüş ve birbiriyle 
irtibatsız ulusal ünitelerini barındıran bölgesi olduğu görülmektedir. 
Bölgenin küresel üretim ve ticaret ağlarının ortasındaki elverişli ko-
numu gözönüne alındığında ekonomik olarak bu kadar durağan ve 
bölünmüş ulusal yapıların ortaya çıkabilmiş olması sadece kolonyal 
döneme kadar uzanan çarpık sosyopolitik dengeler ve post-kolonyal 
dönemin bitmek bilmeyen sıcak çatışmaları ile açıklanabilir. Arap 
dünyası Avrupa, Afrika ve Yakındoğu’ya açılan kara ve deniz yolları-
nın kavşağında bulunan ve tüm ülkelerin denize erişiminin olduğu 
ekonomik entegrasyona çok elverişli bir coğrafya üzerinde kurul-
muştur. Ancak denize kıyısı olan Arap ülkeleri arasında, dünyadaki 
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genel eğilimlerin aksine, taşıma maliyetlerinin düşürülmesi üzerin-
den bölgesel ve küresel piyasalarla entegrasyon dinamiklerinin ha-
yata geçirilmesi bir türlü mümkün olamamıştır. Bununla birlikte, 
bölgede görece yüksek seyreden kentleşme eğilimleri bölge firmaları 
için ölçek ekonomilerine ve somut büyüme imkanlarına da dönüş-
türülememiştir. Arap dünyasını barındıran ODKA bölgesi, Sahraaltı 
Afrika ve Güney Asya ile kıyaslandığında çok daha kent-ağırlıklı bir 
yerleşime sahiptir; hatta Mısır gibi bazı ülkelerde kentleşme oranı 
yüzde 60’ları aşmaktadır. Ancak plansız ve kontrolsüz şehirleşme ile 
hızlı nüfus artışının birleşmesi, kentlerdeki varoş bölgelerinin büyü-
yerek siyasi ve sosyoekonomik istikrarsızlık alanları haline dönüş-
mesine zemin hazırlamıştır. 

Dil ve kültür gibi ortak unsurlara rağmen, kolonyal ve post-
kolonyal dönemlerde yaşanan siyasi travmaların etkisiyle 350 mil-
yonluk Arap dünyasının entegre bir ekonomik alan haline getiril-
mesi önce karşılıklı algılar üzerinde bir devrim gerçekleştirilmesini 
gerekli kılmaktadır. Günümüzde devrimlerin yaşandığı ülkeler de 
dahil olmak üzere Arap ülkelerinin pek azı sınır komşularını ‘doğal 
ticaret ortakları’ olarak görmekte ve buna dayalı ticari entegrasyon 
stratejileri geliştirmektedirler. Bu bağlamda Türkiye’nin komşularıy-
la ticari ilişkileri yoğunlaştırma stratejisi, bölgedeki siyasi gerginlik-
lerin olumsuz etkilerine rağmen, istisnai bir model oluşturmuştur. 
Zira bölge ülkeleri arasındaki ticaret, toplam uluslararası ticaret 
hacminin yalnızca yüzde 10’unu oluşturmakta ve ekonomik küre-
selleşme dalgaları ile teknolojik ilerlemelerin kolaylaştırıcı etkilerine 
rağmen hala 1960’lardaki seviyelere yakın seyretmektedir. Bugüne 
kadar pan-Arabist ideolojik retorik etrafında başlatılan ‘Arap Ortak 
Pazarı’, ‘Arap Cumhuriyetleri Federasyonu’, ‘Arap Serbest Ticaret An-
laşması’ gibi bölgesel ekonomik entegrasyon girişimleri, bölge aktör-
leri arasındaki şiddetli liderlik rekabeti, yoğun dış müdahaleler ve 
entegrasyonu destekleyen güçlü yerel lobilerin olmayışı sebebiyle ge-
nelde başarısız olmuştur.25 Entegrasyon söylemlerine rağmen Arap 
ülkeleri arasında siyasi anlamda kalın sınırlar olması, siyasi rejimle-
rin doğal müttefikleri olan imtiyazlı girişimci grupların kazançlarını 
garanti altına almış ve rekabetçi piyasaların oluşmasını engelleyerek 
yerel tekellere zemin hazırlamıştır. Siyasi liderliklerin katı merke-
ziyetçi tavırları ile bölgesel ekonomik ve legal (standartlar, vergiler 
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vb.) bölünmüşlük dinamikleri bir araya geldiğinde bölge çapında iş 
geliştiren şirketler için yatırım maliyetleri aşırı derecede yükselmiş 
ve ideal piyasa boyutları da küçülmüştür. Buna karşın baskın siyasi 
elit ile rant paylaşımına giren çokuluslu şirketlerin Arap dünyasında 
enerji, finans ve ulaşım gibi stratejik sektörlerde yaptıkları yatırım-
ların bölge içinden gelen yatırımcılara göre siyaseten daha az riskli 
görülerek desteklendikleri bir vakıadır. 

ODKA bölgesinin uluslararası ekonomi politik analizi içerisinde 
önemle vurgulanması gereken bir husus da bölgedeki fragmentas-
yon ve otoriter ‘güvenlik devletleri’ arasındaki gerginliklerin besle-
diği aşırı ulusal savunma harcamalarıdır. Özellikle 11 Eylül sonrası 
süreçte ODKA ülkelerinin milli gelirlerine oranla ulusal savunma 
harcamaları dünyadaki tüm bölgeleri geride bırakmış, özellikle Suu-
di Arabistan ve Körfez ülkeleri milyarca dolarlık silah kontratlarıyla 
dünyanın en önemli silah alıcıları haline gelmişlerdir. Sınır anlaş-
mazlıkları, etnik/sekter gerginlikler ve iç siyasal çekişmeler eşliğinde 
tırmanan bu silahlanma yarışının doğal kaynaklar açısından zengin 
olmayan Fas, Ürdün, Lübnan ve Suriye gibi ülkeleri de etkilemesi 
kaçınılmaz bir gelişme olarak ortaya çıkmıştır. ODKA ülkeleri Gay-
rı Safi Milli Hasılalarının % 6’sından fazlasını ulusal savunma har-
camalarına ayırmakta olup, onları takip eden Güney Asya ülkeleri, 
ODKA ülkelerinin oransal olarak yarısı kadar savunma harcaması 
yapmaktadırlar. Sonuçta bölgedeki ‘rantiyeci devlet’ modeli, artan 
bir yoğunlukla ‘güvenlik devletleri’ ile desteklenerek güçlenmiş ve 
halklarının somut sosyoekonomik ihtiyaçlarından ziyade siyasi re-
jimlerin bekasını önemseyen rejimler Arap devrimlerinin gelişimine 
davetiye çıkarmışlardır. Bununla birlikte, yapılan onca milli savun-
ma yatırımına rağmen özellikle İsrail’le ilgili dış politika ve güvenlik 
yaklaşımındaki başarısızlıktan kaynaklanan aşağılanmışlık duygusu 
da Arap halkları arasında ülkelerinin onurunu koruma26 ve saygınlık 
arama hissiyatının yaygınlaşmasına yol açmıştır. 

Arap Baharı’nın Ekonomik Yansımaları 

Arap dünyasında başlayan halk hareketleri ve devrimlerinin orta 
vadede devam edecekleri öngörülmekle birlikte, geride kalan süreçte 
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ortaya çıkan ekonomik yansımaları üzerine aşağıdaki değerlendir-
meler yapılabilir. IMF’nin 2011 yılına dair Dünya Ekonomik Görünü-
mü raporunda da açık bir şekilde belirtildiği gibi27 Arap Baharı’nın 
ODKA bölgesi üzerindeki en önemli ekonomik etkisi turizm gelir-
lerinde, sermaye hareketlerinde ve yatırımlarda meydana getirdiği 
olumsuz gelişme olmuştur. Sıcak ayaklanmanın yaşanmadığı, ağır-
lıklı olarak petrol ve doğal gaz ihraç eden ülkelerde, petrol fiyatla-
rında meydana gelen artışın da etkisiyle 2011 yılında yüzde 5’lik bir 
büyüme beklenmesine rağmen; Tunus, Mısır ve Suriye gibi ülkelerde 
2011 büyümesi % 1,5 olarak öngörülmüştür. ODKA ekonomi po-
litiğinin merkezi unsuru olan enerji (petrol-doğalgaz) jeopolitiği28 
açısından da devrimlerin sonuçları hakkında genel bir değerlendir-
me yapılmalıdır. BP’nin Haziran 2011 tarihli raporuna göre 2010 
yılı itibariyle dünya kanıtlanmış petrol rezervlerinin % 54’ü ve ka-
nıtlanmış doğalgaz rezervlerinin % 40’ı Ortadoğu’da bulunmaktadır. 
Kuzey Afrika’da rezervler ile birlikte ele alındığında ODKA ülkeleri 
dünyadaki toplam petrol rezervlerinin % 58,9’una, doğal gaz rezerv-
lerinin ise % 45’ine sahiptirler,29 ki hiç şüphesiz bu durum büyük bir 
imkan (ve aynı anda risk) faktörü oluşturmaktadır. 

Ancak Suudi Arabistan, İran ve Irak gibi yüksek montanlı ham-
madde ihracı yapan ülkeler yanında, çok düşük rezervlere sahip 
ülkelerde dahi sıcak çatışmaların oluşturduğu olumsuzluklar net 
olarak görülebilmektedir. Sıcak mücadelenin yaşandığı ülkelerden 
sadece Libya OPEC üyesidir ve 46,4 milyar varille dünyanın kanıt-
lanmış petrol rezervlerinin % 3,4’üne tek başına sahiptir. 4,5 milyar 
varille Mısır küresel rezervlerin % 0,3’üne, 2,7 milyar ve 2,5 milyar 
varille Yemen ve Suriye % 0,2’sine, Tunus da 0,4 milyar varille yüzde 
0,5’in altında bir rezerve sahiptir.30 Libya ile Mısır’ın yer değiştirdiği, 
Tunus’un ise küresel tabloda yer almadığı kanıtlanmış doğal gaz re-
zervlerinde de benzeri durum görülmektedir. Mısır 2,2 trilyon metre 
küp ile dünya doğal gaz rezervlerinin % 1,2’sine sahipken, Libya 1,5 
trilyon metre küple rezervlerin % 0,8’ine sahiptir. Yemen 0,5 trilyon 
metre küple rezervlerin % 0,3’üne, Suriye ise 0,3 trilyon metre küple 
dünya doğal gaz rezervlerinin 0,1’ine sahiptir.31 

Bu verilere bakarak (kısmen) Libya dışında Arap Baharı’nın 
gerçekleştiği ülkelerin petrol ve doğalgaz rezervleri açısından cid-
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di bir önem taşımadıkları ve bu yüzden bölge ekonomi politiğinin 
pek etkilenmediği sonucuna varmak doğru olmayacaktır. İlk olarak, 
ODKA bölgesi uluslararası enerji çıkarım ve iletim ağları açısından 
çok önemlidir ve Arap Baharı uluslararası enerji piyasasını derin-
den etkilemektedir. Bunun yanında sahip olduğu kaynakların hacmi 
açısından total enerji skalasında önemli bir yer tutmasalar da, dev-
rimlerin gerçekleştiği kimi ülkelerin ulusal ekonomilerinde bu kay-
naklar çok önemli bir yer tutmaktadır. Uluslararası arenada önem-
siz oyuncular olmalarına rağmen 2005’lere kadar petrol Suriye’de 
toplam ihracatın % 67’sini, Yemen’de ise toplam ihracatın % 70’ini 
oluşturmuştur.32 Dolayısıyla Arap Baharı’nı tetikleyen devrimleri ve 
bunlara karşı verilen uluslararası tepkileri anlayabilmek açısından 
stratejik enerji kaynakları faktörü dikkatle değerlendirilmelidir. 

Bu açıdan bakıldığında Arap Baharı’nın birinci ve en net ekono-
mik etkisi, başta Libta olmak üzere halk ayaklanmalarının meydana 
geldiği ülkelerde enerji arzında meydana gelen düşüştür. Muammer 
Kaddafi’nin 2011’in Ekim ayında öldürülmesinden sonra Libya Ge-
çiş Konseyi’nin yönetime nezaret etmesiyle birlikte enerji üretimin-
de önemli bir artış meydana gelmiştir. Mısır bu düşüşün nispeten 
daha az yaşandığı bir ülke olmuştur. Burada temel etmenlerden biri-
si Mısır’ın ekonomisinin sadece petrole bağlı olmamasıdır. Suriye’de 
ise şiddetin arttığı ve Arap Baharı’nın gecikmeli olarak etkisini gös-
termeye başladığı 2011 yaz sonundan itibaren petrol üretiminde kes-
kin bir düşüş meydana gelmiştir. IMF’nin raporunda belirttiği muh-
temel olumsuzlukların en somut yansıması Mısır’da gerçekleşmiştir. 
2011 sonlarında Mısır’daki geçici askeri hükümetin kredi notu ulus-
lararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından düşürülmüştür. 
Mısır’ın bütçe açığı 30 milyar doları aşmış; turizm gelirleri ise sosyal 
istikrarsızlık ve güvenlik eksikliği sebebiyle 6 kat azalmıştır. Bu arada 
mali disiplinden kopan askeri yönetim 2011 Haziran’ında milliyetçi 
bir retorikle kategorik olarak reddettiği 3,2 milyar dolarlık yardım-
dan daha büyük bir paket için IMF ile görüşmelere başlamıştır. 

Sonuç Yerine
Arap Baharı’nı sürükleyen devrimlerle ilgili olarak yapılması ge-

reken temel saptamalardan biri, yıllar boyu gerek ekonomik refah 
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gerekse demokratik temsil ve sesini duyurma talepleri şidddetle bas-
tırılan kitlelerin toplumsal tepkilerini ifade etme noktasında örgütsel 
liderlik dışında spontane hareketlere yönelme eğilimi içerisinde ol-
masıdır. Sivil toplum kuruluşları, baskı grupları ve ilgili tüm siyasal 
organizasyonların güdümünde ve onların inisiyatifinde başlatılan 
devrimler yerine, geniş halk kesimlerinin başkaldırısına bu unsurla-
rın eklemlendiği bir dönüşüm sürecine tanık olunmuştur. Yine vur-
gulamak gerekir ki, baskın bölgesel ve küresel güçlerin, süreci kendi 
lehlerine çevirme gayretleri ile bölgede sivil toplum yapılarının göre-
ce bastırılmışlığına rağmen, içsel nedenler gerçekleşen devrimlerin 
asıl belirleyici unsurları olmuşlar ve “her ülkenin kendi iç dinamikle-
rini bünyelerinde taşımışlardır”.33 Sözü edilen içsel nedenlerin başın-
da ise “totaliter sistem bıkkınlığı” ve “sosyoekonomik mobilizasyon 
umutsuzluğu” gelmektedir. ODKA ülkeleri post-kolonyal dönemde 
mevcut politik dengelerin sürdürülmesini sağlayan dağıtım kanalla-
rını korumak amacıyla ekonomik alan üzerinde sıkı kontrol kuran, 
katı ya da yumuşak otoriter rejimlerle yönetilmişlerdir.34 Bu durum 
da gerek ekonomik refah imkanlarının kısıtlanması gerekse demok-
ratik temsil kanallarının daraltılması anlamında halk üzerinde ciddi 
baskı mekanizmalarının kurulması anlamına gelmiştir. Sonradan 
beceriksizlik, adam kayırmacılık ve aşırı yolsuzluğun eşlik ettiği ileri 
düzeydeki bu polis devleti baskısına karşı geniş tabanlı toplumsal di-
renç, sivil toplum oluşumlarının şiddetle bastırıldığı ülkelerde kaçı-
nılmaz bir zorunluluk olarak algılanmıştır.35 Dolayısıyla Arap Baharı 
sürecine damgasını vuran devrimler siyasi ve sosyoekonomik alan-
larda sürekli ertelenen reformlara dair bir özgürlük talebini ifade 
eden bölgesel bir başkaldırı olarak okunmalıdır. Analize konu olan 
ülkeler arasında nüanslar olmakla birlikte ekonomik yapıların kötü 
yönetilmesi; özerk özel sektör oluşumunun engellenmesi; ulusal 
zenginliklerin kapalı devre paylaşılması; yolsuzluklar sebebiyle sos-
yal adaletsizliklerin artması ile toplumsal refah seviyesinde küresel 
ekonomideki sarsıntılarla iyice yoğunlaşan azalma da devrimlerin 
ekonomik altyapısını oluşturmuşlardır. 

Otokratik siyasi kontrol mekanizmalarını devam ettirerek de-
mokratikleşmeyi tetikleyecek özel sermaye birikimini önlemek 
amacıyla devletçiliğin farklı tonlarını yansıtan ekonomik modeller 
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(etatism) ODKA bölgesinde uzun süre tercih edilmiştir.36 1980’ler-
den itibaren Mısır, Ürdün, Lübnan ve Körfez ülkelerinde yürütülen 
kısıtlı ekonomik liberalizasyon deneyimleri sırasında ise ekonomik 
açılımların siyasi sistemlerde gevşemeye yol açmaması için sistema-
tik tedbirler alınmıştır. Ancak yönetime hakim aile ve kadroların 
başta enerji ve dış yardım gelirleri olmak üzere tüm ekonomik alan 
üzerindeki doğrudan kontrolleri ve patronaja dayalı siyasi ilişki ağ-
ları, konjöktürel ve legal temelden mahrum bazı sosyal adalet uy-
gulamalarına rağmen, kamuoyu dikkatinden kaçmamıştır. Küresel 
egemen güçlerle uyum içerisinde kalmaya gayret eden siyasi lider-
likler toplumsal uzlaşıyı güce dayalı biçimde gerçekleştirmek ama-
cıyla yüksek oranlı güvenlik/askeri harcamalara başvurmuşlar ve bu 
da güvenlik devletleri→toplumsal memnuniyetsizlik→artan güvenlik 
harcamaları kısır döngüsü üretmiştir. Bu açıdan bakıldığında Arap 
devrimleri kendi iktidarlarını sürekli tehdit altında hisseden ve bir 
paranoya psikolojisi içinde güvenlik harcamalarını irrasyonel sevi-
yelere çıkaran siyasi elitlerin oluşturduğu fasit daireden kurtulma 
iradesini de yansıtmaktadır. 

Devrimlerin üzerine oturduğu sosyal psikoloji ve rantiyeci/totali-
ter sistemlere karşı duyulan tepkiler ortak olsa da, ülkelerin başlan-
gıçtaki siyasi rejimleri ve ekonomik düzenleri ışığında ekonomi-poli-
tik değişim çizgilerinin ve üzerlerindeki bölgesel/uluslararası ilgi dü-
zeylerinin farklılık arzetmesi beklenmelidir. Örneğin gerek bölgesel 
gerekse küresel güçlerin rejim değişikliği ve sonrasındaki yeniden ya-
pılanma süreçlerine müdahil olmak için aşırı istekli oldukları petrol 
zengini Libya ile rejim değişikliğinin zamana yayılmasına izin verdik-
leri Suriye örneği arasındaki farklılık gözlerden kaçmamaktadır.37 El-
bette monarşiler ve kabile yapılarına dayalı yönetimler ile Baas Partisi 
gibi ideolojik yönü güçlü hiyerarşik oluşumlara sahip rejimler arasın-
da da farklı çözülme dinamikleri oluşması beklenmelidir.

Ancak bütün bunlarla birlikte Arap Baharı’nı tecrübe eden ülke-
ler arasında dikkate alınması gereken ve bundan sonraki dönemde 
kritik gelişmeleri etkileyecek bazı ortak karakteristiklerden söz edi-
lebilir. Bunlardan birincisi, bölgede giderek daha net bir sosyopolitik 
unsur olarak ortaya çıkan güçlü İslami duyarlılık ve bu duyarlılığın 
operasyonel biçimde demokratikleşme süreçleri ile özdeşleştirilmesi 
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meselesidir. Bölgede oluşacak post-otoriteryan düzenlerde farklı ton-
larda İslami söylemleri benimseyen siyasi ve sosyolojik hareketlerin 
daha aktif ve etkin olacakları şimdiden görülmektedir. Halkın günlük 
yaşamına ve siyasal sisteme dair legal düzenlemelere; İslami direniş 
hareketlerinden Müslüman Kardeşler ve Türkiye’deki AK Parti’yi mo-
del alan sivil siyasi hareketlere; İsrail ve ABD ile ilgili toplumsal algı-
lardan reel dış politika tercihlerine; nihayet kurulacak yeni ekonomik 
yapıların karakter ve aktörlerine kadar birçok kritik konuda İslami 
hassasiyetlerin önemli bir rol oynayacağı tahmin edilebilir. 

İkincisi, ulusal ekonomi politik sistemler içerisinde orduların oy-
nadığı baskın rol ile ilgili değişimdir. Bölgedeki devlet oluşum sü-
reçleri geleneksel olarak askeri aktörlerin hâkim oldukları ve liderlik 
ettikleri bir karakter göstermiştir. Görev tanımlarını ülke güvenli-
ğini sağlamakla sınırlı tutmayan ve kendilerine ideolojik meşruiyet 
dayanakları oluşturan ulusal ordular, daima bulundukları ülkelerin 
siyasi, sosyal ve iktisadi hayatındaki temel parametreleri belirleyen 
temel aktör olmak istemişlerdir. Sözü edilen eğilim sadece siyasi ha-
yatta otoriter eğilimleri ve dış müdahale imkanlarını güçlendirmekle 
kalmamış; ekonomik çürümüşlük, rüşvet, kayırmacılık ve patronaj 
ilişkilerinin merkezine de orduları ve askeri-sivil bürokrasileri yer-
leştirmiştir. Bu nedenle sadece otoriter siyasi yapıların dönüştürül-
mesinde değil, rantiyeci ve çarpık dağıtımcı ekonomik mimarilerin 
yıkılmasında da temel direnç kaynağının askeri bürokrasiler olması 
şaşırtıcı değildir. Çok ciddi bir ekonomik aktör olan Mısır ordusu-
nun ülkedeki demokratik geçiş ve ekonomik reform sürecini kendi 
imtiyazlı konumunu garantiye alacak şekilde yönlendirme isteği ve 
Müslüman Kardeşler ile zımni bir mutabakat oluşturmaya çalışması 
bunun güzel bir örneğidir. Ayrıca Türkiye’nin çok partili demokra-
si tecrübesi ve son yıllardaki demokratik konsolidasyon deneyimi 
de göstermiştir ki, yönetim sistemi içerisinde askerlerin konumu 
demokratik yollarla seçilen siyasi aktörlerin kurumsal olarak geri-
sine alınmadığı müddetçe kalıcı demokratik kazanımların oluşması 
mümkün olamamaktadır. 

Bölge ekonomi politiğine rengini veren üçüncü ortak özellik, 
dini/sekter ve etnik feodalizm ile ‘neo-patrimonyal’ olarak nitelen-
dirilebilecek ilişkilerin güçlü şekillerde sürmesidir. Arap Baharı’nın 
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tecrübe edildiği ülkelerde siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkilerin şekil-
lenmesinde oldukça etkili olan ve rasyonel kurumsallaşma girişim-
lerini boşa çıkaran feodal ve neo-patrimonyal ilişkilerin devrimler 
sonrasında da önemlerini korumakta oldukları görülmektedir. Ulus-
devlet inşa süreçlerinin büyük güçlerin stratejik hesapları doğrultu-
sunda bilinçli olarak yarım bırakıldığı ve coğrafi sınırların Sykes-
Piccott düzeni ışığında problemli şekillerde belirlendiği ODKA 
bölgesinde farklı dini ve mezhebi gruplar arasındaki ilişkiler ciddi 
gerilim alanları oluşturmaktadır. Gerek üst ve alt kimliklerin ifadesi, 
gerekse bölünmüş ulusal aidiyetlerin tanımlanması noktasında yaşa-
nan problemler bölge-içi ve dışı aktörler tarafından manipüle edile-
rek sosyal tansiyonun kolaylıkla yükselmesine sebep olabilmektedir. 
Bu nedenle bölge çapında demokratikleşme ve ekonomik kalkınma 
süreçlerinin sağlıklı yönetişimi açısından, modernleşme yazarları-
nın savunduğu geleneksel yapıların yıkılması anlamında değil, an-
cak mikro-etnik, dini ve sekter bölünmüşlüklerin aşılması açısından 
bütünleştirici reform süreçlerine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Dördüncü bir unsur, yönetimde erkler arasındaki ilişkilerin de-
mokrasi, hukuk devleti, güçler ayrılığı ve temel insan haklarını ko-
ruyacak şekilde anayasal teminat altına alınması ve sağlam piyasa 
ilişkilerinin oluşmasına imkan verecek yasal altyapının oluşturul-
masıdır.38 Ağırlıklı olarak karizmatik-otoriter liderlere dayalı cum-
huriyetler ya da aile hanedanlarını sürdüren monarşiler tarafından 
yönetim geleneğine sahip Arap dünyasında yürütme yetkisinin 
görece sınırlandığı demokratik parlamenter sistemlerin başkanlık 
sistemlerine göre uzun dönemde daha istikrarlı olacakları tahmin 
edilebilir. Zira başkanlık sistemlerinin önceki dönemlerden kalma 
otoriter alışkanlıkları ve dışlayıcı ekonomik politikaları farklı bir for-
mat altında devam ettirme riski daha fazladır. Ancak etnik ve sekter 
çeşitliliğin fazla olduğu toplumlarda istikrarlı parlamenter sistemle-
rin kurulması ve yürütülmesi noktasında karşılaşılabilecek zorluklar 
da not edilmelidir. Burada ilgili toplumların tercih edecekleri siyasi 
sistem ne olursa olsun, erkler arasındaki ilişkilerin demokratik te-
mellerde yeniden oluşturulması ve rekabete açık piyasa sistemlerinin 
oluşturulması hayati önem taşımaktadır. 

ODKA ekonomi politiğini etkileyen beşinci ortak unsur da, Arap 
devrimlerinin temel sebebi olan bölge halkının özgürlük ve ekono-
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mik refah talebidir. Tunus ve Mısır’da organize toplumsal hareketler 
ile ifade edilen demokratikleşme ve adaletli sosyoekonomik kalkın-
ma talepleri otoriter niteliğini sürdüren kimi rejimlerin baskıları so-
nucu yer altına itilmiş olsa da, bu taleplerin bölgesel çapta geçerliliği 
halen sürmektedir. Demokratik geçiş süreçlerinin yaşandığı ülkeler-
de yetkililere yeniden yapılanma adımlarının atılabilmesi için veri-
len fırsatlar iyi niyetli ve etkin biçimde kullanılmalı; eski-yeni elitler 
arasındaki uzlaşmaların gölgesinde reform programları savsaklan-
mamalıdır. Arap halkları artık yaşadıkları mağduriyetlerin cebri bir 
kader ya da ulusal onur gereği katlanılması gereken zorluklardan 
ziyade, siyasi/ekonomik elitlerin yanlış stratejik tercihleri, suistimal-
leri ya da yönetim zaaflarından kaynaklanan bir sonuç olduğu nok-
tasında bilinçlenmişlerdir. Temel insan hak ve özgürlüklerine dayalı 
demokratik siyasi rejimlerin kurulması ve toplumsal refah seviyesini 
yükseltecek serbest piyasa ekonomilerine geçilmesi konusunda böl-
gesel bir konsensüs oluşma yolundadır. ODKA ülkelerinin bireysel 
dönüşüm tecrübeleri uzun vadede muhtemelen ortaya özgün eko-
nomi politik reform programları çıkaracaktır. Önemli olan unsur bu 
değişim programlarının yerel aktörler ve yaygın toplumsal kesimler 
tarafından sahiplenilerek iç saikler ışığında yürütülmesidir. Zira böl-
gesel ya da küresel aktörlerin destekleri ne kadar güçlü olursa olsun, 
sadece dış güçlerin yönlendirmesi ile somut sosyal tabanı olmayan 
transformasyon planlarının bölgeye empoze edilmesi dönemi Arap 
Baharı ile birlikte artık geride kalmıştır. 

Diğer taraftan, otoriter liderlerin devrilmesi sonucunu doğuran 
de jure devrimlere rağmen çalışmanın başlangıcında vurgulanan de 
facto devrimlerin gerçekleşmesi için uzun süreli ve köklü ekonomi 
politik dönüşümlerin tamamlanması gereklidir. Başta askeri ve si-
vil bürokrasi olmak üzere önceki dönemde yönetimde egemen olan 
siyasi, idari ve ekonomik kurumlar ile aktörlerin sahip oldukları 
imtiyazları terk etmemek için mücadele edecekleri beklenmelidir. 
Ulusal sistemlerdeki paradigma değişimlerinde eski ve yeni yapılar 
arasındaki mücadelenin formu ve sertliği de geçiş sürecinin başarı-
sını belirleyecektir. Nitekim Mısır’da demokrasiye geçiş sürecini yü-
rüten ordunun sivil yönetime geçişi ertelemeye ve kendi ekonomik 
imtiyazlarını korumaya çalışması; Ali Abdullah Salih’in görevi dev-
retmesine rağmen Yemen’deki devlet yapısının direncini sürdürmesi 
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ve nihayet Libya’da etnik feodalizm, Suriye’de ise karşıt ordular ara-
sında iç savaş düzeyinde yaşanan dramatik olaylar potansiyel sistem 
direnci konusunda fikir vermektedir. Aslına bakılırsa Tunus dışında 
demokratikleşme yönünde değişim taleplerinin ortaya çıktığı tüm 
ülkelerde ciddi sıkıntılar yaşandığı sır değildir.39 Buna mukabil, Arap 
Baharı’nın kendi toplumlarına yansımasından endişe eden Suudi 
Arabistan, Bahreyn, BAE, Katar ve Kuveyt gibi ülkelerin klasik ‘ran-
tiyeci devlet’ mantığı ile halklarını memnun etmek adına kamu har-
camalarını arttırdıkları ve bunun da son zamanlarda küresel petrol 
fiyatlarının artışına katkıda bulunduğu görülmektedir.40 

Arap Baharı ile tetiklenen demokratikleşme ve serbest piyasa 
ekonomisine geçiş süreçleri başarılı biçimde tamamlanıp kurum-
sallaşabilirse, sıcak devrimlerin yaşanmadığı ülkelerde de paralel 
dönüşümlerin başlamasına uygun bir atmosfer oluşturacaktır. Ulus-
lararası ekonomi politik açısından bakıldığında ODKA bölgesinde 
demokratikleşme, kalkınma ve sanayileşme ekseninde bir erdemli 
döngünün kurulabilmesinin temel önşartı rekabetçi, kapsayıcı ve di-
namik özel sektör girişimciliği ile hukukun üstünlüğüne dayalı yeni 
bir paradigmanın oluşturulmasıdır.41 Bu paradigmanın en önemli 
sacayaklarından birisi, milli gelir içinde petrol/doğal gaz gelirleri, 
dış yardımlar ve göçmen işçi tasarrufları gibi harcanmaya hazır rant 
kaynaklarının oransal etkisinin azaltılması ve istihdam arttırıcı üret-
ken ekonomik aktivitelerin teşvik edilmesi olmalıdır. Geçiş süreçle-
rinin yönetişiminde ise, “sosyal ahengi sağlarken makroekonomik 
istikrarı korumak” birinci öncelik olmalıdır. Bununla birlikte mali 
disiplini sağlamak, orta vadede sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak 
büyüme modelinin belirlenmesi ve istihdam-dostu sektörlerin önce-
lenmesi ele alınması gereken hayati konulardır.42 Hiç şüphe yok ki, 
halk devrimlerini tecrübe eden ülkelerde ekonomik sistemlerin işle-
yişi ciddi şekilde değişecek; iş dünyasında yeni aktörler ve girişimci 
gruplar ön plana çıkacak; bu durum da iş hayatındaki güç dengele-
rini yeniden şekillendirecektir. Özellikle de geçmişte siyasi patronaj 
ilişkileri doğrultusunda dağıtılan ekonomik kaynakların ekonomik 
rasyonalite, verimlilik ve rekabet ekseninde yeniden tanzim edilmesi 
ve küresel ekonomi politik sistemle daha rasyonel entegrasyon bi-
çimlerinin geliştirilmesi muhtemeldir.43
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Türkiye’nin güneydoğusundaki sınır komşuları ile ilişkileri 2011 
yılında, önceki yıllarla karşılaştırıldığında daha sorunlu olmuştur. 
2010 yılı içerisinde Türkiye’nin İran konusunda Tahran Anlaşması’na 
öncülük ettiği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bu ülkeye 
karşı yaptırım kararına Batılı müttefiklerini kızdırmayı da göze ala-
rak “hayır” oyu verdiği hatırlanırsa, 2011 yılında iki ülke arasındaki 
ilişkilerde en fazla konuşulan konuların “Füze Kalkanı” çerçevesinde 
yaşanan gerginlik ile Suriye’deki halk isyanına yönelik politikalarda 
söz konusu olan farklılıklar olması, kısa bir süre içerisinde Anka-
ra ile Tahran arasındaki atmosferin nasıl olumsuz yönde değiştiğini 
göstermektedir. Suriye konusunda ise bu değişim daha belirgin ve 
dramatik olmuştur. Arap Baharı çerçevesinde yaşanan halk hare-
ketlerinin Suriye’yi de sarmasıyla birlikte Şam yönetiminin bu ge-
lişmeler karşısında, Ankara’nın tavsiye ettiği “demokratikleşme ve 
özgürlüklerin genişletilmesi” politikası yerine Kaddafi’nin Libya’da 
yaptığı şekilde, baskı ve şiddeti daha fazla artırmak suretiyle halkın 
taleplerini bastırma yolunu tercih etmesi iki ülke arasındaki ilişki-
leri tamamen değiştirmiştir. Türkiye, kendi telkinlerini dinlemek 
yerine halkının üzerine tank ve savaş uçaklarını süren Beşar Esad 
yönetimiyle bağlarını tamamen kopararak muhalifleri desteklemeye 
başlamıştır. Böylece Suriye bir yıl içerisinde, ortak kabine toplantıla-
rının yapıldığı ve vizelerin karşılıklı olarak kaldırıldığı bir ülkeden, 
Türkiye’nin yönetimi değiştirmek için muhalefete destek verdiği bir 
ülkeye dönüşmüştür.
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İsrail ile ilişkilerde ise İran ve Suriye’den farklı olarak önemli bir 
değişim söz konusu olmamış, 2009 yılı başından beri bu ülkeyle ya-
şanan gergin ilişkiler 2011 yılında da devam etmiştir. İsrail’in kuru-
luşundan beri bölgede izlediği saldırgan politikaların bir örneği olan 
Mavi Marmara baskını sırasında 9 Türkü şehit etmesi olayına ilişkin 
özer dilemeyi ve tazminat ödemeyi reddetmesine yönelik tutumu 
2011’de de devam etmiştir. Özür dilemeyi reddeden İsrail, 2011’de bir 
yandan Mavi Marmara saldırısına ilişkin kendi raporunu yayınlayıp 
bu olaydaki sorumluluğu üzerinden atmaya çalışırken, diğer yandan 
da ABD ve diğer etkili ülkelerdeki lobilerini kullanmak suretiyle Bir-
leşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından konuya ilişkin 
hazırlanan raporun kendi istediği gibi çıkmasını sağlamıştır. Palmer 
Raporu olarak adlandırılan bu raporda İsrail’in Mavi Marmara saldı-
rısını ve Gazze’ye karşı uyguladığı ablukayı aklamaya yönelik ifadele-
rin yer alması Türkiye’nin kendi hazırladığı raporu yayınlamak sure-
tiyle İsrail’e sert suçlamalarda bulunması ve bu ülkeye karşı birtakım 
yaptırımlar uygulaması sonucunu doğurmuş ve bu durum İsrail’in 
Türkiye’nin özür talebini yerine getirmesi koşulunda ilişkilerin dü-
zelme trendine girebileceği beklentilerini boşa çıkarmıştır. 

Lübnan ile ilişkilere gelince, bu ülkenin dinsel ve mezhepsel çeşit-
liliğe sahip yapısı ve Şii, Sünni, Dürzi ve Hıristiyanlar arasındaki güç 
mücadelelerinin yansıması olarak şekillenen siyasal sistemi nedeniyle 
sürekli olarak İran, Suriye, İsrail, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülke-
lerin etkisi altında kaldığı düşünülürse, Türkiye’nin Lübnan politikası 
2011 yılında da İran, Suriye ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle ilişkile-
rinden etkilenmiştir. Özellikle İran ve Suriye ile ilişkilerde yılın ikinci 
yarısında yaşanan sorunlar Türkiye’nin Lübnan konusunda son dö-
nemde çok fazla öne çıkan arabulucu konumuna olumsuz yansımış, 
bu ülkelerin etkisi altındaki ve Lübnan siyasal sisteminin çok önemli 
aktörlerinden biri olan Hizbullah’ın Türkiye’ye ve bu arabulucu ko-
numuna karşı tavrı değişmiştir. Bu durum da Türkiye’nin Lübnan si-
yasetinde sürekli olarak yaşanan krizlerde arabulucu olarak devreye 
girmesini ve çözüme katkıda bulunmasını zorlaştırmıştır.

Türkiye’nin İran Politikası
2011 yılının Türkiye-İran ilişkileri açısından, Türkiye’nin “kom-

şularla sıfır sorun” anlayışına dayalı politikasını uygulamaya başla-
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masından itibaren geçen en sorunlu yıl olduğu tespitiyle bu yazıya 
başlamak yanlış olmayacaktır. Ankara’nın başta komşuları olmak 
üzere, bütün ülkelerle ilişkilerinde çatışma ve güç politikası yeri-
ne işbirliğini öne çıkaran bir yaklaşım içerisinde olmasının doğru 
olduğu ve bu yaklaşımın Türkiye’nin de bir parçasını oluşturduğu 
Ortadoğu, Kafkaslar ve Balkanlar bölgelerini Avrupa Birliği benzeri 
bir “barış havzası”na dönüştürmek için tek gerçekçi model olduğu 
düşünülürse, yukarıdaki tespit ile başlamak sıkıntılı bir duruma işa-
ret etmektedir. Çünkü Avrupa Birliği’nin oluşturduğu barış ve hukuk 
alanının devamı için Almanya ve Fransa’nın işbirliğinin devamı ne 
kadar önemliyse, Ortadoğu sorunlarının çözümü ve bu bölgede ben-
zeri bir barış alanının oluşturulması için de Türkiye ile İran’ın işbir-
liği o kadar önemlidir. Ankara’nın ve Tahran’ın da sürekli olarak böl-
ge sorunlarının bölgesel aktörlerin inisiyatifiyle çözülmesinin daha 
doğru olacağını, bölge dışı aktörlerin müdahalelerinin daha olum-
suz sonuçlara yol açacağını vurguladıklarını hatırlarsak, iki önemli 
bölgesel aktör olarak Türkiye ve İran’ın işbirliği içerisinde olmasının 
ne kadar gerekli olduğu daha iyi anlaşılır. 

İki ülkenin, bu işbirliğini sağlamak için 2002’den beri sarf ettikle-
ri çaba ve her türlü eleştiriye karşı koyarak atmış oldukları adımlara 
rağmen, 2011 yılında birden rüzgârın tersine esmeye başlaması ve 
bazı medya organlarında -çok abartılı ve çoğu zaman kasıtlı da olsa- 
iki ülke arasında çatışma ve savaş ihtimalinden bahsedilmesine va-
ran haberlerin yayınlanması, Ortadoğu’da kalıcı işbirliğine dayalı bir 
politika izlemenin ne kadar zor olduğunu bir kez daha göstermiştir. 
Daha 2010 yılında İran ile geliştirdiği işbirliği nedeniyle içeride ve 
dışarıda “eksen kayması” suçlamalarına maruz kalan Türkiye yöne-
timi, 2011 yılında, en azından kamuoyunun önemli bir kesiminin 
gözünde, İran ile çatışma riskiyle karşı karşıya olan bir aktöre dönüş-
müştü. Hükümetin izlemiş olduğu işbirliğini önceleyen dış politika 
çizgisinde bir değişiklik olmadığı düşünülürse, gerçekte böyle bir ça-
tışma riski olmamasına rağmen, bu yönde bir algının oluşmasını sa-
dece iki ülke arasında çatışmacı bir ilişkiyi arzu eden bazı kesimlerin 
medyayı da kullanarak bu yönde bir algı inşa etmeye çalışmalarının 
bir ürünü olarak görmek yanlış olur. Bu durumda, böyle bir algının 
oluşmasının nedenlerini ortaya koymak bu yazının ilk görevi olacak-
tır. Bu bağlamda dört önemli nedenden bahsedilebilir:
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1. Gerek siyasetçi gerekse bürokrat olarak iki ülkenin yönetim kad-
rolarında bulunan bazı aktörlerin zaman zaman yapmış oldukları 
açıklamaların bu algıyı beslediğini ifade etmek gerekir. Bu tür-
den açıklamalar, Türkiye ile İran arasındaki diplomatik ilişkilerin 
yürütülmesinden asıl sorumlu olan yetkililerin bütün çabalarına 
rağmen iki ülke arasında zaman zaman sorunlu bir atmosferin 
oluşmasına yol açmıştır. İki ülke ilişkilerinin yürütülmesinden 
asıl sorumlu olan Başbakan, Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakan-
ları özellikle çıkar çatışmalarının olduğu durumlarda gerginliğe 
yol açmayacak bir dil kullanma konusunda hassas davransalar 
da, genellikle diplomatik dili kullanma inceliğine ve sorumlu-
luğuna sahip olmayan alan dışı bazı yetkililerin diplomatik üs-
luptan uzak ve sorumsuzca açıklamaları iki ülke arasında oluşan 
gerginliğin temel sebeplerinden birini oluşturmuştur. İran Dini 
Lideri Ali Hamaney’in askeri danışmanı Tümgeneral Yahya Ra-
him Safevi’nin Ekim 2011’de “Amerika’nın hedefleri doğrultusun-
da hareket etmekle” suçladığı “Türk devlet adamlarının İran ve 
Suriye’ye yönelik tavırlarını yanlış” bulan açıklaması, İran Mec-
lisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Muham-
med Kevseri’nin yine Eylül ayında Türkiye’nin NATO Füze Sa-
vunma Sistemi çerçevesinde topraklarına erken uyarı sistemleri 
yerleştirmesine yönelik kararını “İsrail’i korumayı amaçlayan bir 
girişim” olarak nitelendiren ve “Türkiye’nin hassas dış politika 
konularındaki çifte standardının net bir örneği” şeklinde itham 
eden açıklaması,1 yine aynı komisyonun başkanvekili Hüseyin 
İbrahimi’nin Aralık ayında İran’ı hedef alacak bir saldırı duru-
munda Malatya’nın Kürecik ilçesine konuşlandırılacak olan erken 
uyarı radar sistemine “saldırmanın İran’ın en doğal hakkı oldu-
ğuna” dair açıklamaları, ondan yaklaşık bir ay önce İran Devrim 
Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir 
Ali Hacızade’nin benzer yöndeki açıklamaları buna örnek olarak 
gösterilebilir. İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi’nin Meclis Dış 
Politika Komisyonu Başkanvekili İbrahimi’nin yukarıda değini-
len tehditkâr açıklamaları sonrasındaki şu sözleri, iki taraftan da 
gelen fevri çıkışların olumsuz etkisine işaret etmektedir: “Türkiye 
ve İran basınında maalesef bazıları Batılı yorumcuların görüşle-
rini aktarıyor. Bazıları da uluslararası konularda gerekli bilgilere 
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sahip olmadan kendi sorumlulukları dışında görüş beyan ediyor. 
Bilinçsizce görüş beyan etmeler biraz yanlış anlamalara sebep 
oluyor. Bu, iki ülkede de var. İran’da son dönemde bazıları so-
rumluluk alanları dışında ve bilmeyerek Türkiye ile ilgili görüş 
beyan ettiler. Biz, bu görüşlerin tamamını reddediyoruz.”2

2. İran’da giderek şiddetlenen iç siyasi mücadelenin farklı güç aktör-
lerini ortaya çıkarması ve bu aktörlerin sık sık dış politikayı ve bu 
çerçevede Türkiye ile ilişkileri içerdeki üstünlük mücadelesinde 
bir araç olarak kullanmaları da Türkiye-İran ilişkilerinde yaşanan 
sorunların önemli bir kaynağı olarak görülebilir. Gerek uluslara-
rası politikadaki İran’a özgü sorunlarda (nükleer sorun gibi), ge-
rekse bölgesel sorunlarda (Lübnan, Suriye ve Irak gibi) Tahran’da 
yaşanan güç mücadelesinin farklı aktörlerinin her birinden farklı 
seslerin yükselmesi Ankara için İran’ı zor bir muhatap haline ge-
tirmektedir. 1990’lı yılların özellikle ikinci yarısında Türkiye’nin 
de İran için aynı nedenlerden dolayı zor bir aktör olduğu ve dev-
letin dış politikada söz sahibi olması gereken yetkililerinin ar-
kalarına devletin bütün kurumlarını alarak tek sesle konuşama-
malarının muhataplarla ilişki kurmayı zorlaştırdığı ve ciddi so-
runlara yol açtığı hatırlanırsa 2011 yılında Türkiye-İran arasında 
yaşanan sorunların nedeni daha iyi anlaşılacaktır. 1990’larda iç 
politik kavgalardan dolayı dış politikada tek sesle konuşamayan 
Türkiye İran için zor bir muhatap iken, 2011’den itibaren aynı so-
runu yaşayan İran Türkiye için zor bir muhatap haline gelmiştir. 

3. Türkiye ile İran arasında 2011 öncesinde söz konusu olan olumlu 
atmosferin devam etmesine engel olan ve ilişkilerde gerginliğe ne-
den olan bir başka faktör ise Arap Baharı ya da Devrimleri olarak 
adlandırılan olaylar çerçevesinde bazı Arap ülkelerinde yaşanan 
gelişmelere iki ülkenin farklı yaklaşmaları olmuştur. Bu bağlam-
da özellikle Suriye konusunda iki ülkenin politikalarının ciddi 
bir şekilde karşı karşıya geldiği ve Bahreyn ile Yemen’de yaşanan 
devrim girişimlerinde de Ankara ve Tahran’ın politikalarında 
farklılaşma yaşandığı söylenebilir. Tahran yönetimi stratejik ge-
rekçelerle ve insan haklarını görmezden gelerek Suriye’de diktatör 
Beşar Esad yönetimine açık bir şekilde destek verip, yine stratejik 
ve insan haklarına ilişkin gerekçelerle Bahreyn ve Yemen’de ABD 
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ile yakın ilişkilere sahip olan el-Halife ve Ali Abdullah Salih yö-
netimine karşı mücadele eden muhalefete destek verirken, Tür-
kiye insan hakları gerekçesiyle Suriye’deki Esad yönetimine karşı 
mücadele eden muhaliflere verdiği desteği stratejik gerekçelerle 
Bahreyn’deki muhaliflerden esirgemektedir. Suriye’deki muha-
liflere destek veren Türkiye, buradaki özgürlük mücadelesinin 
başarıya ulaşma şansı olduğunu düşündüğü için bu desteği ve-
rirken, Bahreyn’deki özgürlük mücadelesinin başarı şansının çok 
zayıf olduğunu düşündüğünden burada Suriye’deki muhaliflere 
verdiği ölçüde destek veren bir tavırdan kaçınmakta, sadece hal-
kın özgürlük ve demokrasi taleplerine saygı gösterilmesi gerekti-
ği yönünde açıklamalarla ve daha fazla kanın akmasını önlemeye 
dönük arabuluculuk girişimleriyle yetinmektedir. ABD ile Suudi 
Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin Bahreyn’le ilgili çıkarları ve 
bu çerçevede bu ülkelerin İran’la yaşadıkları çıkar çatışması ve 
güç mücadelesi göz önüne alındığında , Türkiye’nin Bahreyn’de-
ki halk hareketlerine ilişkin olarak, Suriye’dekine benzer şekilde 
muhaliflere destek vermesi kendisini açık bir şekilde ABD, Suu-
di Arabistan ve Körfez’deki diğer Arap ülkelerinin karşısında ve 
İran’ın yanında konuşlandırması anlamına geleceği için, Türkiye 
Suriye kadar kendisine etkide bulunmayan ve komşusu olmayan 
Bahreyn konusunda risk almak istememiş ve bu güç mücadelesi-
nin bir parçası olarak görünmesine yol açacak adımlardan uzak 
durmayı tercih etmiştir. Ancak bu durum Ankara’yı, Suriye ko-
nusunda insan hakları ve halkın demokrasi arayışına destek iddi-
asıyla muhaliflere destek veren bir konuma taşırken, Bahreyn’de 
stratejik birtakım hesaplarla bu değerlere sırtını döndüğü yönün-
deki eleştirilere muhatap kılmıştır. Bahreyn konusunda bu tutu-
mu, Arap Baharı konusundaki genel söylemi dikkate alındığında, 
Ankara’yı Tahran’dan gelen eleştirilere de maruz bırakmış, İran’ın 
özellikle Suriye konusunda takınmış olduğu tavrı benzer gerekçe-
lerle haklı görmesi ve göstermesi sonucunu doğurmuştur.

4. Türkiye’nin 2010 yılı Aralık ayında önemli tartışmalar sonrasında 
bir takım şartlarla da olsa kabul etmek zorunda kaldığı NATO 
Füze Savunma Sistemi çerçevesinde 2011 sonuna doğru ülkesine 
radar sistemleri kurmasının gündeme gelmesi ve Malatya’nın Kü-
recik ilçesine bu tesislerin kurulması İran’la ilişkilerin gerginleş-
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mesinde çok önemli rol oynamıştır. NATO’nun bu projesini kendi 
güvenliği açısından bir tehdit olarak algılayan İran’dan Türkiye’yi 
rahatsız edecek açıklamalar gelmiştir. Bu durum iki ülke arasın-
daki ilişkilerde son dönemde inşa edilen güvenin zedelenmesine 
yol açmıştır.
Türkiye ile İran arasında oluşan gergin atmosferin nedenlerini 

açıklamaya çalışan bu tezlerin yanında, bu gerginliğin bir çatışmaya 
dönüşmesini arzu eden bazı kesimlerin özellikle medyayı kullanmak 
suretiyle harcamış oldukları yoğun çabalarla bu gerginliği beslediği-
ni de yeniden ifade etmek gerekir.

Ancak bütün bu kendiliğinden oluşan ve bazı kesimlerce tırman-
dırılmaya çalışılan gerginliğe rağmen Ankara ve Tahran’daki karar 
alma sorumluluğuna sahip olan asıl yetkililer, iki ülke arasındaki 
anlaşmazlık konularının büyütülmesinin her iki tarafa da zarar ve-
receğinin farkında olarak hareket etmişler ve ilişkilerin belirli bir 
düzeyin altına inmesine müsaade etmemişlerdir. Bunun en açık gös-
tergesi ticaret hacminde yaşanan artış olmuş, Türkiye ile İran arasın-
daki ticaret 2011 yılında tarihte hiç olmadığı bir seviyeye yükselerek 
16 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam 2010 yılına göre 
yaklaşık yüzde 55’lik bir artışa karşılık gelmektedir. Ticari ilişkiler-
de yaşanan bu canlılığın yanında Türkiye, İran’ın nükleer sorunu 
konusunda, Batılı ülkelerdeki geniş kesimlerce Ankara’nın Tahran’ı 
desteklediği şeklinde yorumlanan politikasını devam ettirmiştir. Bu 
çerçevede Türkiye, sorunun güç kullanılarak değil de diplomatik 
yollarla çözümünü savunmayı sürdürerek İran’ın barışçıl amaçlarla 
nükleer teknolojiye sahip olma hakkını vurgulamaktan geri dur-
mamıştır. Yine aynı şekilde İran’ın içişlerine karışılmaması esasına 
dayalı politikasını da sürdüren Ankara, Batılı ülkelerin İran’da bir 
rejim değişikliği gerçekleştirilmesine çalışan politikalarından uzak 
durmuştur.

Füze Kalkanı Sorunu
Türkiye ile İran arasında son dönemde inşa edilmiş olan güven 

ilişkisini olumsuz etkilemek suretiyle iki ülke arasında gergin bir at-
mosferin oluşmasına yol açan en önemli konu, 19-20 Kasım 2010 ta-
rihlerinde yapılan NATO Lizbon Zirvesi’nde kararlaştırılmış olan Füze 
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Savunma Sistemi (Missile Defence System) çerçevesinde Türkiye’ye 
erken uyarı sistemlerinin konuşlandırılması meselesi olmuştur. Söz 
konusu NATO toplantısında “NATO’nun Avrupa topraklarının balis-
tik füze saldırılarına karşı bir füze savunma kapasitesi geliştirilmesi” 
kararlaştırılmış3 ve 2011 yılı Mart ve Haziran aylarında yapılacak olan 
savunma bakanları zirvelerinde bu füze savunma sistemine ait olacak 
tesislerin nerelerde kurulacağı, komuta ve kontrol kademelerinin nasıl 
oluşturulacağı gibi konuların belirlenmesi öngörülmüştür. Bu kararlar 
doğrultusunda 2011 yılında yapılan toplantılarda, medyada daha çok 
Füze Kalkanı olarak adlandırılan Füze Savunma Sistemi çerçevesin-
de Türkiye’nin doğusunda erken uyarı radar sistemleri kurulmasının 
gündeme gelmesi, başta İran olmak üzere, füze kalkanı projesinin ken-
di güvenlikleri açısından olumsuz etkileri olacağını düşünen ülkelerin 
eleştirilerini beraberinde getirmiştir.

Türk yetkililer Füze Kalkanı çerçevesinde Türkiye’ye yerleştirile-
cek olan radar sistemlerinin NATO güvenlik politikaları kapsamın-
da alınmış bir karar doğrultusunda hiçbir ülkeyi hedef almadan sa-
dece savunma amaçlı bir girişim olacağını ısrarla vurgulayarak, bu 
konuda yaşanması muhtemel gerginliklerin önüne geçmeye çalış-
mışlardır. Dışişleri Bakanı Davutoğlu daha Ekim 2010’da yaptığı bir 
açıklamada, Türkiye’nin bölgesinde barış ve işbirliğini teşvik eden 
politikasına vurgu yaptıktan sonra, Türkiye’nin NATO üyesi olarak 
sorumluluklarının altını çizmiştir: “Balistik füze veya nükleer geliş-
meler veya terörizm tehdidine karşı alınacak güvenlik tedbirleriyle, 
savunma sistemleriyle bizim bu dış politika vizyonumuz arasında 
bir çelişki olmasını istemeyiz. Biz çevremizdeki hiçbir komşumuz-
dan bir tehdit algılaması içinde değiliz, NATO’ya dönük de bir teh-
dit algılaması veya tehdit oluşturduğu kanaati içinde değiliz. Ancak 
NATO da bütün güvenlik unsurlarını göz önüne alarak geleceğe yö-
nelik planlama yapmakla yükümlüdür. Biz de bu planlamaların için-
de oluruz, olmaya devam edeceğiz.”4

Başbakan Erdoğan da tartışmaların yoğunlaşmaya başladığı Ey-
lül 2011’de yaptığı bir açıklamada, Füze Kalkanı konusunda “rahat-
sız edici bir dezenformasyonun” varlığından şikâyet edip, Türkiye’de 
kurulacak olan tesisin “füze kalkanı değil, sadece bir radar üssü ol-
duğunu ifade etmiş” ve bu tesisin İsrail’i korumaya yönelik olduğu 
yönündeki iddiaları, NATO üyesi olmayan İsrail’in bundan fayda-
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lanamayacağını söyleyerek reddetmiştir.5 Türk tarafından gelen 
bu açıklamalara rağmen, 2011 yılında Füze Kalkanı çerçevesinde 
Türkiye’ye erken uyarı sistemleri kurulmasına yönelik somut adım-
ların atılmasıyla, özellikle İran’la ilişkilerde sorunlar baş gösterme-
ye başlamıştır. Bu bağlamda yaşanan problemlerin nedenleri olarak 
aşağıdaki faktörlerden bahsedilebilir:
1. Füze Savunma Sistemi konusunda NATO çerçevesinde karar 

alınacağı tarihlerde ABD ve diğer bazı Batılı ülkeler tarafından, 
bu sistemin İran ve Suriye gibi ülkelerden gelecek muhtemel sal-
dırılara karşı kurulacağının açıklanması başta İran olmak üzere 
hedef olarak gösterilen ülkelerin tepkisini çekmiştir. Amerikan 
yönetiminin İran’ın ismini zikretmesinin nedeni, kısmen bu ül-
keyi bu savunma sisteminin hedefleri arasında görmesi iken, 
kısmen de Rusya gibi ülkeleri yatıştırma arzusu olmuştur. Böy-
lece Rusya’nın Füze Kalkanı’nın hedefleri arasında yer almadığını 
göstermeye çalışarak, Moskova’dan gelen tepkileri azaltmaya ça-
lışmıştır. Türkiye’nin çabaları sonucu İran gibi ülkelerin isminin 
NATO belgesinde Füze Savunma Sistemi’nin hedefi olarak belir-
tilmemesine rağmen Tahran yönetimi, bu sistemi ABD ve diğer 
Batılı ülkelerin gerçek niyetinin İran’a karşı saldırgan politikala-
rının yeni ve önemli bir adımı olarak görmüş ve Türkiye’nin bu 
politikalara destek vermemesini istemiştir. 

2. Ülkelerin sadece saldırı kapasitelerini değil, savunma sistemle-
rini geliştirme konusunda atacakları her yeni adımın, bölgesel 
silahlanma yarışında kendilerini tehdit altında hisseden diğer 
aktörleri kendi saldırı ve savunma kapasitelerini artırma konu-
sunda yeni girişimlerde bulunmaya zorlayacağı bilinen bir ger-
çektir. Soğuk Savaş dönemindeki silahlanma yarışının da belirgin 
karakteri olan bu olguya göre, A ülkesinin savunma sistemlerini 
geliştirme konusunda yeni bir hamlesi, ondan gelebilecek muhte-
mel bir saldırıya maruz kalması durumunda B ülkesinin, A ülke-
sine zarar verebilme imkânını azaltacağı için, B ülkesinin caydırı-
cı gücünde bir zaaf oluşmasına ve dolayısıyla A ülkesi karşısında 
kendisini savunmasız hissetmesine yol açacaktır. Bu durumda 
B ülkesi de, bir yandan A ülkesine karşı savunma kapasitesini 
artırma yoluna giderken, diğer yandan A ülkesinin söz konusu 
savunma adımlarını da etkisiz bırakacak yeni saldırı silahları ge-
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liştirmeye çalışacaktır. Bu çerçevede bakıldığında, İran ve Rusya 
gibi ülkeler, savunmaya yönelik de olsa, NATO’nun Füze Savun-
ma Sistemi projesi kapsamındaki girişimlerini ve bu kapsamda 
Türkiye’de kurulacak erken uyarı tesislerini kendileri açısından 
yeni bir tehdit olarak görmüşlerdir. Bu noktada, Dışişleri Bakanı 
Davutoğlu’nun, NATO’nun bu yeni girişiminin füze teknolojileri 
konusunda bölgede kontrolsüz bir şekilde artan tehditlere karşı 
zorunlu bir savunma girişimi olduğunu açıklaması, silahlanma 
yarışında gerek savunma gerekse saldırı kapasitesinin artırılma-
sına yönelik her türlü girişimin karşı tarafın yeni bir hamlesine 
yol açmak suretiyle nasıl bir kısır döngü oluşturduğuna iyi bir 
örnektir.

3. Füze Kalkanı konusunda İran yönetimini en çok rahatsız eden 
husus ise İsrail’in de bu füze savunma sisteminden yararlandırı-
lacağı yönündeki kanaatleri olmuştur. İsrail yönetiminin bütün 
yetkili ağızlarıyla İran’a yönelik bir saldırı planladıklarını ifade 
ettikleri bir dönemde, İran’ın böyle bir saldırıya cevap vermesini 
önlemeye yönelik girişimlerin bir parçası olarak değerlendirdik-
leri radar sistemlerinin Türkiye’ye yerleştirilmesine tepki göste-
ren İranlı politikacılar, Türkiye’yi “İsrail’i korumaya yönelik bu 
girişim”den uzak durmaya çağırmışlardır.6

Eylül ayında Washington Yönetimi ile Ankara arasında, Türkiye’ye 
yerleştirilecek olan erken uyarı sistemlerinin kapsamı ve komutası 
konusunda yürütülen uzun müzakerelerin anlaşmayla sonuçlandığı 
haberlerinin gelmesinin ardından,7 İran’ın bu çerçevede Türkiye’ye 
yönelik suçlayıcı ifadeleri medyada yer bulmaya başlamıştır. İran 
Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaad-
din Burucerdi, Müslüman ülkelerin NATO’nun çıkarlarına hizmet 
etmemesi gerektiğini ifade ederek Türkiye’nin ABD ile anlaşmasını 
eleştirmiştir: “Müslüman ülkeler, işbirliği ve olanaklarını birleştirme 
yoluyla birbirlerine olan güveni artırarak güvenliklerini sağlamalı 
ve bölgede güvenliği azaltacak bir duruma izin vermemeli. Bölgede 
NATO’nun çıkarlarına hizmet etmemeli.”8 Burucerdi’nin açıklama-
larından iki gün sonra İran Savunma Bakanı Ahmed Vahidi de Fars 
Haber Ajansına yaptığı açıklamada, NATO’nun Füze Kalkanı projesi 
çerçevesinde Türkiye’de konuşlandırılacak radar sistemleri konusun-
da gelen sorular üzerine, “ABD ve Batılı ülkelerin İslam ülkelerinde 
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bulunmasını İslam ülkelerin zararına ve güvenliğine aykırı olarak 
gördüklerini” ifade ettikten sonra rahatsızlığını şu sözlerle dile getir-
miştir: “Ülke menfaatlerimizin aleyhine dünyanın herhangi bir nok-
tasından yapılacak herhangi bir tecavüzü tahammül ve kabul etmeyiz. 
Batılıların, başta Müslüman ülkeler olmak üzere, herhangi bir ülkede 
bulunması o ülkenin çıkarına değil. Bugün Irak, Afganistan ve hatta 
Libya halkının kanları Batılıların parmaklarından damlamaktadır.”9

Aynı günlerde İran tarafından eleştirel açıklamalar gelmeye de-
vam etmiştir. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ramin Mihmanperest 8 
Eylül’de devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran’ın “dünyada 
ve bölgede silahlanma yarışı yaratacak her türlü eylemi kınadığını” 
ve “NATO’nun füze savunma kalkanı unsurlarının Türkiye’ye yerleş-
tirilmesinin bölgenin güvenlik ve istikrarını iyileştirmeyeceğini” ifa-
de ettikten sonra Ankara’yı kararlarında dikkatli olmaya çağırmıştır: 
“Dost ve komşu ülkelerin gerilime yol açan ve bölgede durumu zor-
laştıran politikalar izlememelerini bekleriz.”10 İran Cumhurbaşkanı 
Mahmud Ahmedinejad’ın bundan bir gün sonra yaptığı açıklama-
larla Füze Kalkanı konusunda İran’dan Türkiye’ye yönelik eleştiriler 
en üst düzeye taşınmıştır: “Türkiye’yi kardeş ülke ve yakın dost ola-
rak biliriz. Ancak düşman ülkeler oraya füze kalkanı yerleştirdiğinde 
ve bu önlemin İran’a karşı alındığı açıklandığında birilerinin tetikte 
olması gerekiyor.” Ahmedinejad’ın, “İran’ın bölge ülkelerinin hepsiy-
le dostça ilişkiler kurma arayışında olmasına rağmen, kimi ülkelerin 
dış etkilerle düşmanların sözcüsü gibi davranabildiği” yönündeki 
suçlaması ise Türkiye ile İran arasındaki ilişkileri zor zamanların 
beklediğinin göstergesi olmuştur. 11

Füze Kalkanı çerçevesinde Türkiye’nin üstlendiği rol nedeniyle 
İran’la ilişkilerin bozulmasını istemeyen Ankara yönetimi ise Tahran’ı 
yatıştırmaya yönelik açıklamalar yapmış, söz konusu girişimin bir sa-
vunma projesi olduğunu ve İran’ı hedef almadığını anlatmaya çalışmış-
tır. Başbakan Erdoğan BM Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere 
New York’a giderken yaptığı açıklamalarda bu konuyla ilgili sorulan so-
rular üzerine, Füze Kalkanı ile ilgili konuda bölge halkını ve Türkiye’yi 
rahatsız etmeyi amaçlayan “çok ciddi bir dezenformasyon”un varlığı-
na işaret edip, bu girişimin İsrail’i korumayı yönelik ve İran’a karşı bir 
adım olduğuna dair iddiaları yalanlamıştır.12
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Dışişleri Bakanı Davutoğlu da TBMM Genel Kurulu’nda yaptı-
ğı konuşmada Füze Kalkanı çerçevesinde Türkiye’ye kurulacak te-
sislerle ilgili geniş bilgiler vermiş ve bu tesislerin İsrail’i korumayı 
amaçladığına yönelik eleştirileri şiddetle reddetmiştir. Balistik füze 
teknolojisinin önemli bir risk oluşturduğunu ve bu teknolojiye sahip 
olabilecek ülke sayısının önümüzdeki dönemde 30’u bulabileceğine 
ilişkin bilimsel analizler olduğunu söyleyen Davutoğlu, bu tehdide 
karşı Türkiye’nin korunmasının bir yandan kendi ulusal savunma 
sistemini geliştirmekle, diğer yandan da NATO’nun 2011 yılında ka-
rarlaştırdığı Füze Savunma Sistemi konsepti içerisinde yer almakla 
mümkün olacağını ifade etmiştir. Türkiye’nin, NATO’nun bu kon-
septinin geliştirilmesi sırasında herhangi bir komşu ülkenin hedef 
alınmaması konusunda gerekli hassasiyeti gösterdiğini ve NATO 
belgelerinde Türkiye’nin komşusu olan ülkelerin isminin geçmesini 
engellediğinin altını çizen Davutoğlu, muhalefet milletvekillerinden 
gelen “İsrail kalkanı” tanımlamasının bir “saptırma” ve “ulusal gü-
venlik meselelerinin küçük, dar siyasi çıkarlara alet edilmesi”nin bir 
göstergesi olduğunu söylemiştir. Türkiye’nin İsrail’e karşı politikası-
nın herkes tarafından bilindiğini vurgulayan Davutoğlu, “sistemin 
kurulması konusunda tespit edilen prensiplerin çiğnenmesi duru-
munda, Türkiye’nin anlaşmayı tek taraflı iptal etme yetkisi bulundu-
ğunu” ifade ederek, Türkiye’deki tesislerin İsrail’in çıkarlarına hizmet 
edecek şekilde kullanılmak suretiyle İran gibi komşu ülkeleri rahat-
sız etmesine müsaade etmeyeceklerini göstermiştir. Bu çerçevede 
Malatya’da kurulacak olan radar üssünün Türk subaylar tarafından 
denetlenebileceğini ve bu konuda gerekli teminatların alındığını be-
lirten Davutoğlu, Türkiye’den habersiz bir sürecin devreye girmesi-
nin ve her hangi bir başka ülkeye bilgi aktarılmasının söz konusu 
olmayacağını vurgulamıştır.13

Türkiye’den yapılan bu açıklamalara rağmen değişik İranlı yetki-
lilerden gelen eleştirilerin dozu giderek artmıştır. Devrim Muhafız-
ları Komutanı General Mesud Cezayiri, “ABD, işgalci Siyonist varlığı 
korumak konusunda oldukça endişeli ve bu konuda tüm fırsatları ve 
sahip olduğu potansiyeli korumaya çalışıyor. Füze kalkan sisteminin 
Türkiye’ye konuşlandırılması ABD’nin amaçlarından biri olarak ka-
bul edilebilir” ifadeleriyle bu girişimin İsrail’in çıkarlarına yönelik 
bir adım olduğu iddiasında bulunduktan sonra Ankara’yı dikkatli 
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olmaya çağırmıştır: “Türkiye stratejik ve uzun dönemli çıkarları-
nı değerlendirmeli ve tarihin acı deneyimlerinden ders çıkarmalı. 
Bölgede güvenlik sağlayıcı rolüne devam etmeli ve bunu yaparken 
gücünü sallantıdaki duvarlardan değil, dünyanın dört bir yanında-
ki Müslümanlardan almalı.”14 Yukarıda değinildiği gibi, dış politika 
konusunda konuşma yetkisine sahip olmayan ve diplomatik dili bil-
meyen alt düzeydeki yetkililerden de gelse, bu açıklamalar iki ülke 
arasındaki ilişkilerin NATO Füze Kalkanı çerçevesinde Türkiye’nin 
oynayacağı rol nedeniyle giderek gerginleştiğini göstermiştir. 

Kasım ayı sonuna doğru İran’dan gelen açıklama ise artık 
Türkiye’nin tehdit edilmesi boyutuna ulaşmıştır. Devrim Muhafız-
ları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade 26 Kasım’da 
Besiç Günü etkinlikleri çerçevesinde yaptığı konuşmada, ABD’nin 
İsrail’i korumak amacıyla Türkiye’de bir füze radar üssü konuşlandır-
mak istediğini ileri sürdükten sonra, “İran’a karşı bir saldırı olması 
halinde ilk olarak Türkiye’de kurulacak bu radar üssünü vuracakları-
nı” ifade etmiştir. Hacızade ayrıca, “bilinçli ve akıllı bir millet olarak 
nitelendirdiği Türk halkının bu komploları engelleyeceğine inandı-
ğını” da söylemiştir.15 Hacızade’nin bu açıklamalarındakine benzer 
tehditlerin 11 Aralık’ta temsil gücü daha yüksek ve dış politikadaki 
sorumluluk düzeyi daha belirgin bir isim tarafından tekrarlanma-
sı Türkiye’nin tepkisine ve İran yönetiminden açıklama istemesine 
yol açmıştır. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyo-
nu Başkanvekili Hüseyin İbrahimi 11 Aralık’ta yaptığı bir açıklama-
da, füze kalkanının Türkiye’de kurulmasının gündeme gelmesinden 
itibaren bunun kötü sonuçları hakkında Ankara’ya uyarılarda bu-
lunduklarını belirtip, NATO adı altında İsrail için yapıldığını ileri 
sürdüğü Türkiye’deki tesisleri saldırı durumunda vurabileceklerini 
ifade etmiştir: “Herhangi bir saldırıda, Türkiye’deki füze kalkanı sis-
teminin hedef alınması İran’ın doğal hakkıdır ve kesinlikle bunu ya-
pacaktır. Silahlı Kuvvetlerimizin bu sisteme karşı önceden üzerinde 
çalışılmış plan ve taktikleri var.”16

Bu tehditlerin ardından 13 Aralık tarihinde İran Dışişleri Baka-
nı Ali Ekber Salihi’yi telefonla arayan Dışişleri Bakanı Davutoğlu, 
Türkiye’yi hedef alan bu açıklamalar konusunda izahat istemiştir. 
Davutoğlu ile görüşmesinde, bu açıklamaların İran hükümetinin tu-
tumunu yansıtmadığını ifade eden17 İran Dışişleri Bakanı, 14 Aralık 
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tarihinde Anadolu Ajansı’na verdiği demeçte “sorumsuzca ve bilinç-
sizce açıklama yapanlara gereken uyarıda bulunduklarını” belirtip 
İran adına kimlerin konuşma yetkisine sahip olduğunun altını çiz-
miştir: “İran’ın uluslararası konular ve dış politikadaki resmi tutumu, 
Rehber (Dini lider Ayetullah Ali Hamaney), Cumhurbaşkanı ve Dı-
şişleri Bakanı tarafından beyan edilir. Bunların dışındaki açıklama-
lar kişi ya da kişilerin şahsi görüşleri olarak kabul edilir. Bu yüzden 
bilinçsiz açıklama ve görüşler İran’ın dış politikası açısından geçer-
sizdir.”18 Salihi ayrıca, hem Türkiye’de hem de İran’da iki ülkenin ara-
sında ihtilaf oluşturmaya çalışan bazı kesimlerin bulunduğunu ileri 
sürerek, iki ülke halklarına bu tür çabaları olan ortak düşmanlara fır-
sat vermemesi çağrısında bulunmuştur. Batılıların Türkiye ve İran’ı 
birbirinin rakibi gibi göstermeye çalıştığını vurgulayan Salihi, “İran 
ve Türkiye’nin rakip değil, birbirinin tamamlayıcısı” olduğunu ve 
aralarındaki ilişkinin kardeşlik ve dostluk esasına dayandığını ifade 
etmiştir: “Aziz Türk halkı, başta sayın Gül, Erdoğan ve Davutoğlu ol-
mak üzere Türk devlet adamları bilsin ki İran İslam Cumhuriyeti’nin 
Türkiye’ye resmi bakışı derin kardeşlik ve dostluk esasına dayalıdır.”19

İran Dışişleri Bakanı bu açıklamasıyla Türkiye ile yaşanan so-
runların büyütülmemesi yönünde çaba sarf etse de, NATO’nun 
Füze Savunma Sistemi projesi çerçevesinde Türkiye’nin doğusun-
da Malatya’nın Kürecik ilçesine yerleştirilen radar tesisleri iki ülke 
arasındaki ilişkileri ciddi şekilde olumsuz etkilemiştir. Ankara ile 
Tahran arasında 1990’lı yıllardaki sıcak çatışmanın eşiğine varan 
gerginliklerin ardından 2000’li yıllarda hızla gelişen ilişkilerin teme-
linde, AK Parti hükümetlerinin yeni dış politika anlayışı çerçevesin-
de hassas bir şekilde oluşturduğu “güven” olgusunun yattığı düşünü-
lürse, bu “güven”in azalmasına yol açan Füze Kalkanı çerçevesinde 
Türkiye’nin üstlendiği rolün iki ülke ilişkilerine olumsuz etkisi daha 
iyi anlaşılır. Dışişleri Bakanı Salihi’nin yukarıdaki açıklamalarında 
değindiği İran dış politikası hakkında açıklama yapmaya yetkili ağız-
lardan Türkiye’yi çok fazla rahatsız edecek sözler çıkmasa da, daha 
alt kademelerden gelen tehdide varan açıklamalar iki ülke arasında 
çok büyük çabalarla inşa edilen güven ilişkisinin hasar gördüğünü 
göstermiştir. “İran yönetiminin asıl görüşünü yansıtmıyor” düşün-
cesiyle bu türden tehditkâr açıklamaların ciddiye alınmaması iki 
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nedenden dolayı yanlış olur. Birinci olarak, bu açıklamaları yapan 
yetkililerin İran dini liderliğinin ve cumhurbaşkanlığının onayıy-
la bu türden beyanatlarda bulunma ihtimali yüksektir. Türkiye’nin 
Füze Kalkanı çerçevesinde üstlendiği rolden rahatsız olan İran üst 
makamları, Ankara’nın bu politikasını tekrar eski Batı eksenli politi-
kasına dönmesinin işaretleri olarak algılayıp, daha alt düzeydeki gö-
revlilerin sert açıklamaları üzerinden duydukları rahatsızlığı göste-
riyor olabilirler. İkinci olarak ise, eğer bu sert açıklamaların sahipleri 
İran üst yönetimine rağmen bu tavır içerisine giriyorlarsa bu başka 
bir soruna işaret etmektedir. İran’da son dönemde giderek artma eği-
limi gösteren ve ülkenin rasyonel politikalardan uzaklaşmasına yol 
açan iç istikrarsızlığın bir göstergesi olarak yorumlanabilecek olan 
bu durum, Türkiye’nin bu önemli komşusuna yönelik politikasını 
zorlaştırmaktadır.

NATO’nun Füze Savunma Sistemi projesinin genel olarak Türk 
dış politikası açısından ciddi zorluklar getirdiği ifade edilebilir. Son 
yıllarda doğudaki komşularıyla ilişkilerini olması gereken düze-
ye getirme yönünde attığı adımlar nedeniyle “eksen kayması” suç-
lamalarıyla karşılaşan Türkiye’nin, sistematik olarak Batıya sırtını 
dönmekle suçlandığı bir dönemde bir NATO projesi olarak ve Batı 
savunması açısından çok önemli bir adım olarak ortaya atılan Füze 
Kalkanı projesine muhalefet etmesi çok zordu. Çünkü Ankara, yeni 
dış politikasının temel ilkelerinden biri olan “çok boyutlu dış politi-
ka” anlayışı çerçevesinde Batıya sırtını dönen bir çizgi izlemek iste-
miyor, uzun süre ihmal edilen bölgelerle ilişkileri geliştirirken Batı 
ile mevcut iyi ilişkilerini de korumak istiyordu.20 Füze Kalkanı proje-
sine karşı çıkması, Türkiye’nin artık kesin olarak Batı güvenlik siste-
minden ayrılması olarak yorumlanabileceği için AK Parti hükümeti, 
İran gibi ülkelerle ilişkilerinde ciddi sorunlara yol açabileceğini bil-
mesine rağmen bu proje kapsamında Türkiye’ye radar sistemleri yer-
leştirilmesini kabul etmiştir. Bunu yaparken de, bu radarın İsrail’in 
çıkarları doğrultusunda ve İran’ın çıkarlarına zarar verecek şekilde 
kullanılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceği teminatını vermiştir. 
Ancak bu teminat, Füze Kalkanı’nı kendisine yönelik düşmanca bir 
girişim olarak gören ve İsrail’in savunmasına katkıda bulunacak bir 
adım olarak niteleyen İran’ın rahatsızlığını gidermemiştir. 
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PKK/PJAK Konusunda İlişkiler
Türk Dış Politikası Yıllığı’nın önceki sayılarında, PKK/PJAK me-

selesinin Türkiye ile İran arasında sıkı bir işbirliği alanı olarak görül-
düğü, iki ülkenin birbirlerinin güvenliğine karşı büyük tehdit oluş-
turan bu örgüte karşı uyumlu bir koordinasyon içerisinde mücadele 
ettikleri ele alınmaktaydı. Hatta PKK/PJAK’a karşı mücadele konu-
sunda yaşanan işbirliğinin iki ülke arasında son yıllarda oluşturulan 
güven ilişkisine çok büyük katkıda bulunduğu o sayılardaki yazıların 
sıkça vurguladığı hususlardandı. Ancak 2011 yılının özellikle ikin-
ci yarısında Ankara ile Tahran arasında Füze Kalkanı çerçevesinde 
yaşanan sorunların bu güven ilişkisini sarsmasının ardından PKK/
PJAK konusunda da olumsuz bazı gelişmeler yaşanmıştır. 

Ağustos ayı ortasında önce TRT’nin sonrasında da Anadolu 
Ajansı’nın İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu 
Başkanı Alaaddin Burucerdi’ye dayandırarak verdikleri bir haberde 
PKK lideri Murat Karayılan’ın yakalandığını iddia etmelerinin ar-
dından ciddi tartışmalar yaşanmıştır. Bu haberin gerek Ankara ve 
gerekse Tahran’daki resmi kaynaklar tarafından teyit edilememesi-
ne rağmen, haberin doğruluğuna inanan bazı yorumcular, İran’ın 
Karayılan’ı yakalamış olmasına rağmen bazı çıkar hesapları nede-
niyle Türkiye’ye teslim etmek istemediğini ve sonrasında da serbest 
bıraktığını ileri sürerek Tahran yönetimine yönelik suçlamalarda 
bulunmuşlardır. Haberin devlet televizyonu ve resmi haber ajan-
sında yayınlanmış olması ve bu kurumların bağlı olduğu Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç’ın gelişmeler hakkındaki şüphelerini dile 
getiren “Şu anda bile Karayılan’ın bizzat kendi ifadesi ile ve görün-
tüsüyle bir haber yapılabilmiş değil. İşin içinde bir şeyler var ama 
henüz açıklayabilmiş veya görebilmiş değiliz”21 şeklindeki demeçleri 
Türkiye ile İran arasında oluşan güvensizlik havasının hangi boyut-
lara ulaştığını göstermekteydi. İki ülke dışişleri bakanlarının konuya 
müdahale edip, bu yöndeki bilgilerin doğru olmadığını açıklamala-
rına rağmen, İran tarafının yakalamış olduğu Karayılan’ı serbest bı-
raktığına dair spekülasyonların uzun süre devam etmesi, en azından 
Türk kamuoyu algısında, Tahran’ı PKK ile mücadelede güvenilen bir 
ortak olmaktan çıkarıp artık kendisinden şüphe duyulan bir pozis-
yona getirmişti.22 Bu olay hakkında söz konusu haberlerin gerçeği 
yansıtıp yansıtmamasının ötesinde, asıl önemli olan Türkiye’deki 
İran algısında kısa sürede yaşanan bu değişim olmuştur. 
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İki ülkenin üst düzey yetkilileri, Türkiye ile İran arasında zaten 
Füze Kalkanı çerçevesinde yaşanan gerginliğin bu olay nedeniyle 
daha da büyümesinin önüne geçme konusunda yoğun çaba sarf et-
mişlerdir. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Arınç’ın açıklamaları 
kendisine hatırlatıldığında “İstihbarat birimleri açıklamadan inan-
mamak, temkinli yaklaşmak lazım’’ ifadeleriyle İran ile ilişkilerin 
olumsuz etkilenmesine yol açacak tutumlardan kaçınılması yönünde 
bir tavır göstermiştir.23 İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, Ekim 
ayı içerisinde 24 Türk askerinin PKK tarafından şehit edilmesinin 
ardından, soruna kesin çözüm bulunması konusundaki girişimler 
çerçevesinde 21 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirdiği Türkiye ziya-
retinde Karayılan’ın yakalanıp serbest bırakıldığı iddiaları gazeteci-
ler tarafından tekrar dile getirilmesi üzerine, “İranlılar, Karayılan’ı 
hiç yakalamadı. Önce yakalayıp sonra serbest bırakmaktan nasıl bir 
menfaatimiz olabilir? Türk kardeşlerimize yardım etmek için çok iyi 
bir fırsat olurdu” ifadeleriyle bir kez daha bu iddiaları yalanlamıştır. 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu “Türkiye ve İran, PKK ile PJAK 
arasında fark gözetmemektedir. Özellikle bugünlerde Türkiye ile 
İran arasındaki dostluğu bozmak için birçok açıklama olabiliyor. Biz 
bunlara fırsat vermiyoruz” sözleriyle bu tür haberlere itibar edilme-
mesini istemiştir.24 

Söz konusu görüşmeler kapsamında iki ülke dışişleri bakanları 
Türkiye ile İran arasında PKK/PJAK’a karşı işbirliğinin devam edece-
ğine de vurgu yaparak, son dönemde yaşanan gerginliklerin güvenlik 
alanında iki ülke arasında zorunlu olan ortaklığa zarar vermeyeceği-
ni göstermek istemişlerdir. İran Dışişleri Bakanı “Türkiye’nin soru-
nu bizim sorunumuzdur, bizim sorunumuz Türkiye’nin sorunudur” 
ifadeleriyle bu ortaklığın altını çizerken, Dışişleri Bakanı Davutoğlu, 
Türkiye ve İran’ın teröre karşı bütün mekanizmaları çalıştıracağını 
ve iki ülke arasında 14’üncü yüksek düzeyli güvenlik toplantısının en 
kısa zamanda toplanacağını belirtmiştir: “Biz PKK ve PJAK’ı bölge-
mizdeki istikrarı ve Türk, Kürt, İran halklarını tehdit eden bir odak 
olarak görüyoruz. PKK ve PJAK’a karşı ortak mücadelemiz devam 
edecektir. Ortak eylem planı üzerinde birlikte çalışacağız.”25

PKK/PJAK ile mücadele konusunda Türkiye ile İran arasında iş-
birliği yılsonuna kadar yapılan çeşitli toplantılar ve istihbarat payla-
şımıyla devam etse de, 2011 yılı genel olarak Füze Kalkanı gerginliği 



226

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2011

nedeniyle Ankara ile Tahran arasında sarsılan güven ilişkisinin, iki 
ülkenin güvenliğine karşı önemli zararlar veren bu silahlı terörist ör-
güte karşı mücadelede büyük oranda hissedildiği bir yıl olmuş ve bu 
alanda önceki yıllarda söz konusu olan güçlü işbirliği yerini şüphe ve 
güvensizliğe bırakmıştır.

Ekonomik İlişkiler

2011 yılında Türkiye’nin İran’la ekonomik ilişkilerinde hem olumlu 
hem de olumsuz gelişmeler yaşanmıştır. Bir yandan iki ülke arasındaki 
ticaret hacmi 16 milyar doları aşarak tarihinde hiç olmadığı bir seviye-
ye çıkarken, diğer taraftan İran’a karşı Batılı ülkelerin uyguladığı eko-
nomik yaptırımlara destek vermesi konusunda Türkiye üzerine özel-
likle Washington yönetiminden gelen baskılar artmıştır. Komşularıyla 
ekonomik ilişkileri ekonomik kalkınma ve güçlü devlet olma yolunda 
ilerlemenin vazgeçilmez şartlarından biri olarak gören Ankara’nın bu 
baskılar karşısında direnci zayıflamamış, ancak Füze Kalkanı nedeniy-
le yılın özellikle ikinci yarısında oluşan gergin atmosferin de etkisiyle 
Türkiye’nin İran’dan satın aldığı doğalgazın fiyatının yüksek olduğu 
eleştirilerinin giderek arttığı görülmüştür.26 

Amerikan yönetimi İran’da gerçekleşen İslam devriminden sonra 
bu ülkeye karşı uyguladığı izolasyon politikasını değişik araçlarla gi-
derek sertleştirerek devam ettirmiştir. Bu çerçevede bir yandan BM 
gibi uluslararası kuruluşlar çatısı altında Tahran yönetimine karşı 
yaptırım kararları alınmasını sağlayan ABD, diğer yandan da kendi 
çıkarmış olduğu değişik yasalarla özellikle ekonomik alanda İran’ın 
sıkıştırılmasını sağlamaya yönelik tedbirler alma peşinde olmuştur. 
Bu doğrultuda ABD, 1996 tarihli “Iran and Libya Sanctions Act” 
(2006’da Iran Sanctions Act adını aldı) ve 2010 tarihli “Comprehen-
sive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act” (CISADA) 
gibi kendi iç hukuku çerçevesinde çıkarmış olduğu düzenlemelerle 
başka ülkelerin özel ve kamu ekonomik kuruluşlarının da İran ile 
ekonomik faaliyetlerini engellemek amacıyla bu tür faaliyetlere gire-
cek olan şirketlere yaptırım tehdidinde bulunmuştur.27 ABD’nin bu 
çabaları çerçevesinde, İran ile ekonomik aktiviteleri bulunan ülkele-
re yönelik baskıları kapsamında Türkiye’nin de sık sık gündeme gel-
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diği ve özellikle doğalgaz alanında Tahran yönetimiyle işbirliği geliş-
tiren Ankara’nın eleştiri ve baskılara maruz kaldığı önceki yıllıklar-
daki ilgili makalelerde dile getirilmişti. 2011 yılında ise ABD’den bu 
alanda gelen baskıların daha çok bankacılık sektörüne yoğunlaştığı 
ve Türkiye’de faaliyet gösteren İran Bankası Bank Mellat’ın faaliyetle-
rinin durdurulması istendiği görülmüştür.28 

Washington yönetimi, İran’ın en büyük bankaları arasında yer 
alan Bank Mellat’ın İran’ın silahlanma çabalarının ve nükleer aktivi-
telerinin finansmanında önemli yer oynadığını iddia etmekte ve bu 
bankayı CISADA çerçevesinde yaptırım uygulanacak finans kurum-
ları kapsamında değerlendirmektedir. Nisan ayı sonunda Türkiye’ye 
resmi bir ziyarette bulunan ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Fi-
nansal İstihbarattan Sorumlu Müsteşar Vekili David Cohen, Bank 
Mellat’ın Türkiye’deki şubelerinin izole edilmesi gerektiğini ifade et-
miştir : “İran konusunda iki önemli adım var. İlki hiçbir Türk banka-
sının ABD tarafından terörü ve nükleer silahları desteklediği tescille-
nen İran bankalarından hiçbiri ile önemli işlem içinde olmaması. Bu 
bağların tamamen kesilmesi İran’ın nükleer silahlanma ve terör için 
kaynak yaratamaması açısından çok önemli. … Bu nokta Türkiye’de 
şubeleri bulunan Bank Mellat’ı da kapsıyor. Bu bankanın nükleer si-
lahlanmaya desteği sadece ABD tarafından değil AB, Japonya ve Gü-
ney Kore gibi ülkelerce de tescillendi. Türkiye’deki şubeleri de dahil 
olmak üzere tamamen izole edilmesi gerekiyor. İkinci nokta ise şu: 
İran ile herhangi bir mali ilişki bu ülkenin ilişkileri şeffaf olmayan fa-
aliyetleri için suiistimal etmesi tehlikesini de birlikte getiriyor. Türk 
hükümetini bu konuda çok uyanık olmaları konusunda uyardım.”29

Türkiye ziyaretinden yaklaşık iki hafta sonra Bank Mellat konu-
sunda yeni açıklamalarda bulunan David Cohen bu bankayla çalış-
maya devam eden Türk bankalarının “İran’ın uluslararası finansal 
sistemin bütünüyle finans bağlantısını sağlayan bir yol sunduklarını” 
ileri sürüp bu bankaların “ABD yaptırımlarına maruz kalabilecek-
leri” tehdidinde bulunmuştur. Cohen ayrıca, Türk hükümeti Bank 
Mellat’ı kapatsa da kapatmasa da, bu bankanın Türkiye’deki şube-
leriyle çalışmaları durumunda Türk bankalarının “CISADA’yı ihlal 
etme durumu”nun söz konusu olacağını ve bunun tespit edilmesi 
durumunda “ABD’ye erişimlerini kaybedeceklerini” ifade etmiştir.30
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Türkiye’nin İran’la ekonomik ve siyasi ilişkilerinin zayıflatılması 
amacıyla, daha Cohen’in Türkiye ziyareti öncesinde İsrail’in Haaretz 
gazetesinde yayınlanan Wikileaks belgeleri aracılığıyla bir baskı kam-
panyası başlatılmıştır. İsrail Dışişleri’nin Siyasi Araştırmalar Bölümü 
Direktörü Nimrod Barkan tarafından Fransız yetkililere söylendiği 
ileri sürülen ifadeleri içeren belgelerde Türkiye, İran konusunda BM 
Güvenlik Konseyi’nin ve ABD’nin tek taraflı yaptırımlarını ihlal et-
mekle suçlanmıştır. Bank Mellat aracılığıyla, Türk Lirası ve İran Ri-
yali üzerinden ticarete kolaylık sağlayan kararlar almakla suçlanan 
Türkiye’nin, İran mallarının Avrupa’ya ihracı için yeni limanlar açtığı 
ve İran silahlarının Türk toprakları üzerinden Suriye’ye sevkiyatına 
müsaade ettiği de belgelerde Barkan’ın ifadeleri olarak yer almıştır.31

Amerikan yönetiminden gelen bu baskıların Türkiye’deki yansı-
malarına bakıldığında, özel sektörün ve hükümetin farklı reaksiyon-
lar gösterdiği görülmektedir. Kendi kalkınması ve güçlenmesinin 
en önemli araçlarından biri olarak komşularla ekonomik ilişkilerin 
geliştirilmesini gören AK Parti yönetimi, İran ile ekonomik ilişkile-
rin daha da artırılarak devam ettirilmesini tercih edip Bank Mellat’ın 
Türkiye’deki faaliyetlerinin durdurulması talebini reddederken, özel 
sektör kurumları Amerikan yönetimin tehditlerini ciddiye almış ve 
Bank Mellat ile ilişkilerini kesmişlerdir. Bank Mellat’ın Türkiye Ge-
nel Müdürü Yunus Hürmizi’nin Mayıs ayı ortasında yaptığı “Türk 
bankalarının ABD’nin baskısıyla kendileriyle ilişkilerini kestiği ve şu 
anda Türkiye’de çalışamaz durumda oldukları” açıklaması ABD bas-
kısının özel sektör üzerinde ne kadar etkili olduğunu göstermiştir.32

Ancak Türk hükümetinin bu baskılar karşısında dirençli politika-
sı 2011 yılında da devam etmiştir. Mart ayı sonunda, Güney Kore’de 
yapılan Nükleer Güvenlik Zirvesi’nin ardından İran’a bir ziyaret ger-
çekleştiren Başbakan Tayyip Erdoğan ile Tahran’da bulunan Enerji 
Bakanı Taner Yıldız’ın medya mensuplarına yaptığı bir açıklamada 
“İran’a nükleer programı konusunda baskı yapan ve Ankara’dan sert 
tavırlar bekleyen Batılı ülkelerin Türkiye’nin İran’a enerji konusun-
daki bağımlılığını görmezden gelmek istediklerini, ama buna izin 
veremeyeceklerini ifade etmesi” Türkiye’nin bu konudaki tavrını 
açıkça göstermiştir: “Biz ABD ya da AB değiliz. Onların aldıkları 
kararların hukuken bizi bağlamayacağı açıktır. Elbette biz onlarla 
uyum içinde hareket etmeye çalışıyoruz. Ama Türkiye enerji teda-
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rikinin büyük bir kısmını İran’dan yapıyor. Doğalgazın yüzde 18’ini 
İran’dan alıyoruz. Petrol alımımız daha da fazla bir oranda. Bu ne-
denle bizden İran’a yaptırım konusunda ağır beklentilerin olmaması 
gerekir. Çünkü bizim önceliğimiz Türkiye’nin ihtiyaçlarıdır.”33

Şubat ayında da Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Diplomasi Muha-
birleri Derneği (DMD) ile düzenlenen bir toplantıda “İran’a yaptırım 
kararı alan ABD’nin kararlarının sadece kendisini bağlayacağı” sözle-
riyle Washington yönetiminin tek taraflı yaptırım kararlarının Türkiye 
açısından bir anlam ifade etmediğini, ancak Türkiye’nin üyesi olduğu 
BM’nin yaptırım kararlarına ise uyacağını belirtmiştir. “Türkiye ile 
İran arasında ebediyete kadar sürecek olan bir komşuluk ilişkisi bu-
lunduğunu” da sözlerine ekleyen Çağlayan, Türkiye’nin İran’ın avukat-
lığını yapmak gibi bir göreve ise soyunmadığını vurgulamıştır.34

2011 yılında ABD ve diğer bazı Batı ülkeler ile İsrail’den gelen 
baskılara rağmen Türkiye hükümeti İran ile ekonomik ilişkilerini 
daha fazla geliştirmenin yollarını aramıştır. Bu çerçevede bir yan-
dan Türk işadamlarının İran’daki yatırımlarının artırılması teşvik 
edilirken bir yandan da İran ile ticaretin artırılması konusunda 
çaba sarf edilmiştir. Bu çerçevede Nisan ayı ortasında Kapıköy-Razi 
Gümrük Kapısı’nın transit ulaşıma açılması iki ülke arasındaki ti-
caretin kolaylaştırılması açısından önemli bir gelişme olmuştur. Bu 
açılış için düzenlenen törene iki ülke Dışişleri Bakanları Davutoğlu 
ve Salihi’nin yanında Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ve İran Cumhur-
başkanı İkinci Yardımcısı Ali Aga Muhammedi de katılmıştır.35 Tö-
rende konuşan Dışişleri Bakanı Davutoğlu, “8 yıldır dış politikada 
uyguladığımız temel prensip, dostlukları derinleştirmek, kardeşliği 
yoğunlaştırmak ve artırmaktır. Bunun için komşularla ‘sıfır sorun 
politikası’ dedik. Onun için gümrük kapılarına bizim için duvar de-
ğil kardeşlik kapıları dedik. Bütün komşularımızla özellikle İran ile 
tüm kapıları dostluk ve kardeşlik kapısı yapacağız dedik. Kapıköy’ün 
açılması ile temel ilkeler bir kez daha hayata geçmiş oldu” ifadelerini 
kullanırken, İran Dışişleri Bakanı Salihi de, dünya üzerinde Türkiye 
ile İran kadar kültürel, ırk, dil ve renk bakımından birbirine yakın 
başka iki ülkenin olmadığını ifade ederek, iki ülke arasında açılan 
sınır kapısının kültürel ilişkileri ve ticareti artırmaya bir vesile olaca-
ğını dile getirmiştir.36
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Türkiye ile İran arasındaki ticaretin yapısına bakıldığında, 2011 
yılında Türkiye’nin hem ihracatında hem de ithalatında büyük bir 
artışın söz konusu olduğu görülür. Türkiye’nin İran’a ihracatı 2011 
yılında bir önceki yıla göre yaklaşık olarak yüzde 18’lik bir artış-
la 3 milyar 589 milyon dolara çıkarken, bu ülkeden yaptığı ithalat 
çok daha fazla yükselmiş ve yüzde 63’lük bir artışla 12 milyar 461 
milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. İthalattaki büyük artışta 
Türkiye’nin İran’dan satın aldığı petrol ve doğalgazın fiyatlarında-
ki aşırı yükselmenin de önemli rol oynadığını ifade etmek gerekir. 
Çünkü petrol ve petrol ürünlerinin Türkiye’nin İran’dan ithalatında 
yüzde 88’lik bir oranla çok yüksek bir paya sahip olduğu görülmek-
tedir. Buna karşılık Türkiye’nin İran’a ihracatının büyük bir çeşitlilik 
arz ettiği, demir-çelikten motorlu taşıtlara, elektrikli makinalardan 
mobilya ve ağaç ürünlerine kadar uzanan çok çeşitli ihraç kalemle-
rinden oluştuğu görülmektedir. 

TÜRKIYE’NIN IRAN ILE TICARETINDE EN FAZLA ÖNE ÇIKAN  

ÜRÜN GRUPLARI (2011-$)37 

Ürün Grupları Ihracat Ithalat
Mineral yakıtlar, 
mineral yağlar ve müstahsalları

8.671.086 11.020.137.572

Organik kimyasal müstahsallar 19.604.269 100.177.980
Plastik ve plastikten mamul eşya 225.042.846 457.346.992
Ağaç ve ağaçtan mamul eşya, odun kömürü 190.285.676 141.624
Sentetik ve suni devamsız lifler 100.620.017 4.204.030
Demir ve çelik 451.713.101 30.780.440
Demir veya çelikten eşya 165.661.992 1.831.919
Bakır ve bakırdan eşya 10.560.640 477.834.124
Kazan makina ve cihazlar, aletler ve parçaları 641.280.825 8.851.062
Elektrikli makina ve cihazlar, 
aksam ve parçaları

194.731.894 3.405.185

Motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, 
motosiklet ve diğer

188.101.030 9.190.092

Mobilyalar, aydınlatma, reklam lambaları, 
prefabrik yapılar

116.345.426 420.587

Diğer Ürünler 1.367.075.000 347.173.000
Toplam 3.589.695.030 12.461.494.631

Kaynak: TÜIK verilerinden derlenmiştir. 
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TÜRKIYE’NIN IRAN, ISRAIL, SURIYE, LÜBNAN VE FILISTIN ILE  
TICARETI (2011-$)

Ihracat Ithalat

Iran 3.589.695.030 12.461.494.631

Israil 2.391.206.445 2.057.313.741

Suriye 1.610.057.029 336.646.450

Lübnan 718.263.549 282.743.800

Filistin 49.092.820 271.055

Toplam Ortadoğu 27.936.585.545 20.439.374.796

Toplam Ticaret 134.907.074.000 240.841.698.000

Kaynak: TÜIK verilerinden derlenmiştir.

 

Türkiye’nin Suriye Politikası

Ortadoğu ve Kuzey Afrika 2011 yılında beklenmedik halk hare-
ketlerine sahne olmuş, uzun yıllardır hüküm süren diktatoryal re-
jimlerin bazılarının sonu gelmiş ve bölgede yeni bir politik ortam/
düzen kurulmaya başlanmıştır. 2011 yılındaki bu değişim dalgasın-
dan Suriye de nasibini almış, Esad yönetimi ilk başlarda ufak çaplı 
olan ancak daha sonra yoğunluğunu ve yaygınlığını artıran rejim 
karşıtı protestolarla baş etmeye çalışmıştır. Mezhepsel boyutun daha 
arka planda olduğu bu gösterilerin temel çıkış noktası Esad rejiminin 
sonlanması ve demokratik, katılımcı ve özgürlükçü bir yönetim sis-
teminin ülkede yerleşmesi arzusu olmuştur. Bu taleplerle sokaklara 
inen Suriyeliler önce güneydeki Deraa şehrinde uzun yıllardan beri 
ülkede gerçekleşen ilk toplu gösteriyi organize etmiş ve bu özgürlük 
talebi dalgası diğer şehirlere de sıçrayarak ülke geneline yayılmıştır. 
Esad yönetimi ilk etapta tepkisiz kalmış, ancak daha sonra protesto-
ların rejimi gerçekten tehdit ettiğine kanaat getirildiğinde verilen ce-
vap ise sert olmuştur. Tam da bu noktada bir önceki yıl bahar havası 
yaşayan Türkiye-Suriye ilişkileri gerilmeye başlamış ve Şam’ın göste-
riciler karşısında tutunduğu tavrın sertleşmesine paralel olarak, her 
geçen gün kötüleşme eğilimi göstermiştir. Yılsonuna gelindiğinde ise 
Ankara, Şam yönetimiyle neredeyse tüm bağları koparmış ve Esad’ı 
halkına zulmeden bir lider olarak tanımlayarak, ilişkileri geri dönül-
mez bir noktaya vardırmıştır. Bu bölümde Suriye’deki rejim karşıtı 



232

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2011

hareketlerin seyri boyunca Ankara ile Şam arasındaki diplomatik 
bağların kademe kademe gerileyerek nasıl kopma noktasına geldiği 
ve iki ülke arasındaki ilişkilerin 2011’deki durumu ele alınacaktır. 

Protesto Gösterileri Öncesi Görüşmeler ve Gelişmeler

Aslında iki ülke arasındaki ilişkiler yeni yılda da bir önceki yıldan 
kalan bir ivmeyle işbirliği çerçevesinde devam ederek başlamıştır. Su-
riye ve Türkiye, bir önceki yılda olduğu gibi bölgesel sorunlar kar-
şısında birlikte hareket etme politikaları doğrultusunda Lübnan’daki 
hükümet krizinin çözümüne yönelik çabalar çerçevesinde Ocak ayı 
içerisinde bir zirvede buluşmuştur. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 
Başbakan Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife 
El Tani’yi Şam’a davet ederek üçlü bir zirve tertip etmiştir. Zirvenin 
gündemi Lübnan’da Şii Hizbullah örgütünün Hariri Hükümeti’nden 
ayrılmasıyla başlayan belirsizlik olmuş, Lübnan’daki olası bir siyasi is-
tikrarsızlığın engellenebilmesi için bir araya gelen liderler Beyrut’un 
yeni yönetiminin bir uzlaşma sonucunda ortaya çıkması için fikir 
birliğine varmışlardır. Görüşmenin ardından Beşar Esad ve Dışişleri 
Bakanı Velid Muallim, Erdoğan ve Davutoğlu ile bölgesel gelişmeleri 
değerlendirdikleri bir görüşme gerçekleştirmişlerdir. Zirveyle ilgi-
li olarak Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman hükümet kurma 
girişimlerinin bir süre durdurulacağını belirtmiş38  ancak bu açıkla-
madan kısa bir süre sonra 24 Ocak’ta Hizbullah’ın desteklediği aday 
Necip Mikati’ye hükümeti kurma görevini vermiştir.39

Bir diğer önemli gelişme ise Türkiye ve Suriye arasında sınırın 
bir bölümünü oluşturan ve uzun yıllar suyun kullanımı konusunda 
ihtilaflara neden olan Asi Nehri üzerine kurulması planlanan barajın 
temel atma töreni olmuştur. 6 Şubat’ta Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan ve Suriyeli mevkidaşı Naci Itri’nin katılımıyla gerçekleşen temel 
atma töreni bölgede yaşayanlar tarafından sevinçle karşılanmıştır. 
Hatay’ın Altınözü ilçesinin Ziyaret köyünde Türkiye ayağı gerçekleş-
tirilen temel atma töreninde Başbakan Erdoğan işbirliğinin önemine 
vurgu yaparken, barajın iki ülke arasındaki dostluğun kalıcılığının 
bir simgesi olmasını ümit ettiğini ifade etmiştir. Erdoğan ayrıca iki 
ülke arasında işbirliğini 2011 yılı sonuna kadar ilerletmeyi istedikle-
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ri alanları şu şekilde sıralamıştır: ‘Nusaybin-Kamışlı ortak gümrük 
kapısının inşa edilmesi’, ‘Türkiye ile Suriye arasında ortak banka ku-
rulması’, ‘Gaziantep-Halep arasında hızlı tren seferleri başlatılması’, 
‘İki ülkenin doğalgaz şebekelerinin birbirine bağlanması’ ve ‘Türkiye 
Eximbank’ının Suriye hükümetine kredi sağlaması’.40 Suriye tarafın-
daki törende ise Suriye Başbakanı Naci Itri, Erdoğan’ın iki ülke ara-
sındaki yakınlaşmaya katkısına vurgu yapmış ve “6 Şubat’ın iki ülke 
için dostluğun pekiştiği gün olduğunu” ifade etmiştir.41

Yine Şubat ayı içerisinde gerçekleşen bazı gelişmeler iki ülke ara-
sında ilişkilerin o dönemdeki olumlu seyrini görebilmek anlamında 
kaydedilmeye değerdir. Bunlardan biri 1984’ten beri Suriye’de acen-
teler üzerinden faaliyet gösteren Türk Hava Yolları’nın (THY) Şam’da 
yeni ofisini açmasıdır. Haftada Şam’a 18, Halep’e 7 sefer gerçekleşti-
ren THY iki ülke arasındaki gidiş gelişlerin artmasıyla Suriye’ye daha 
fazla uçuş gerçekleştirmeyi hedeflemiştir.42 Bir diğer gelişme de Suri-
ye Başmüftüsü Ahmet Bedrettin Hassun’un resmi bir ziyaret çerçeve-
sinde Ankara’ya gelerek Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile 
görüşmesidir. İki taraf işbirliğini geliştirme yönünde açıklamalarda 
bulunmuşlardır.43 Son olarak Suriye’de Bakanlar Kurulu’nun Türkiye 
gündemi ile toplanmasını belirtmek gerekir. Başbakan Naci Itri baş-
kanlığında toplanan kurul, Türkiye ile işbirliğinin artırılmasını ana 
gündemi yapmış ve bu konuda yük taşımacılığının kolaylaştırılması, 
nakliye transfer ücretlerinin azaltılması ve ithalat ihracat vergileri-
nin düşürülmesi gibi kararların alınması konuları görüşülmüştür.44 
Bu gelişmelerden anlaşılabileceği gibi Mısır ve Tunus’ta devrimin 
gerçekleşmiş olması Şubat ayı sonuna gelindiğinde Türkiye-Suri-
ye ilişkilerine henüz negatif bir etkide bulunmamıştır. Ancak Mart 
ayında Suriye’deki protestoların artmasıyla birlikte Türkiye-Suriye 
ilişkileri de gerilmeye başlamıştır. 

Protesto Gösterilerinin Artışı ve İlişkilerin Gerilmesi

Yılın ilk iki ayında düşük yoğunlukta devam eden protesto gös-
terileri Mart ayına gelindiğinde fazlalaşmış, 25 Mart’ta yaklaşık 
yüz bin Suriyelinin katıldığı, o zamana kadar gerçekleşen en büyük 
Esad karşıtı gösteri düzenlenmiştir.45 Esad güçlerinin göstericile-
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re karşı aşırı güç kullanması ve ölümlerin yaşanmasının ardından 
önce Başbakan Erdoğan daha sonra da Dışişleri Bakanı Ahmet Da-
vutoğlu Esad’ı arayarak Şam yönetiminin reform yapma konusun-
da hızlı davranmasını tavsiye etmiş ve Ankara’nın bu anlamda her 
türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtmişlerdir.46 Davutoğlu 6 
Nisan’da Şam’da Beşar Esad’la üç saatlik bir görüşme gerçekleştire-
rek, Türkiye’nin Şam yönetiminin reformları gerçekleştirmesi konu-
sundaki önerisini iletmiştir.47 Türkiye Nisan ayı sonuna doğru Suriye 
yönetimine karşı sesini yükseltmeye başlamış, Dışişleri Bakanlığı 
yaptığı açıklamada Esad yönetiminin kitle gösterilerine karşı müda-
hale yönteminin dikkatle seçilmesi ve orantısız güç kullanımından 
kaçınılması gerektiğini ifade etmiştir.48 Bu açıklamadan birkaç gün 
sonra MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve beraberindeki heyet Şam’da 
önce Beşar Esad daha sonra da yeni Başbakan Adil Sefer ile görü-
şerek Ankara’nın son gelişmelerden duyduğu kaygıyı ifade etmiş ve 
reformların gerçekleştirilmesi çağrısında bulunmuştur.49 Görüşme-
nin ardından Türkiye’ye dönen Fidan 6,5 saat süren Milli Güvenlik 
Kurulu’na katılmış ve Suriye’ye karşı yeni bir politika üretme süre-
cinde olan Erdoğan hükümetine temaslarının detaylarını iletmiştir.50

Gelişmelerin bu yönde olması farklı yorumların yapılmasına yol 
açmıştır. Şam Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Bes-
sam Edu Abdullah verdiği mülakatta, bir taraftan Esad yönetiminin 
reform yapması gerektiğini söylerken diğer taraftan da ülke içindeki 
olaylarda ‘dış güçlerin’ etkisi olduğunu iddia ederek protestocuları 
‘ülkenin toplumsal düzenini bozmakla’ suçlamış ve Esad’ın pozisyo-
nunu savunmuştur. Aynı makalede Abdullah, Türkiye’nin, Suriye’ye 
kardeşçe tavsiyeler şeklinde de olsa içişlerine karışmasına halkın sı-
cak bakmayacağını ileri sürmüştür.51 Yine bu dönemde Arap dün-
yasından bazı basın organlarındaki yayınlar, Suriye-Türkiye ilişkile-
rinin protestolar karşısında Ankara’nın Şam yönetimine destek ver-
memesi sonrasında bozulma sürecine girebileceğini iddia etmiştir. 52

Ankara’nın pozisyonuna dikkatli bakıldığında, başlarda tavsiye 
şeklinde gerçekleşen demeçler kademe kademe sertleşerek talebe, 
daha sonrasında da talimata dönüşmüştür. Mayıs ayı sonlarında 
ilk kademeden ikinci kademeye geçişin belirtileri Dışişleri Bakanı 
Davutoğlu’nun reformlar için Esad’ın hala şansının olduğunu be-
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lirttiği ve bu bağlamda Müslüman Kardeşler’in hükümete alınma-
sını, yolsuzlukla mücadele kampanyası başlatılmasını ve güvenlik 
güçlerinin hesap verir hale getirilmesini istediği açıklamasında göz-
lemlenmiştir.53 Mayıs ayının son haftasında Beşar Esad ile bir tele-
fon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan54 Suriye Devlet Başkanı’na 
reformları en kısa zamanda açıklamasını önermiş, ancak Esad’dan 
“zamana ihtiyacım var” cevabını almıştır. Bu görüşmeden birkaç gün 
sonra Beşar Esad ilk kapsamlı reform paketini açıklamış bir anlamda 
Erdoğan’ın tavsiyesine kulak vermiştir. Buna göre 31 Mayıs’a kadar 
işlenen suçlara genel af getirileceği, anayasadaki “Suriye’nin Partisi 
Baas’tır” maddesinin değiştirilerek yeni partilere izin verileceği ve 
yurtdışındaki siyasilerin yasaklarının kaldırılacağı belirtilmiştir.55 

Ancak muhalifler verdikleri demeçlerde, Esad’ın reform paketini 
hayata geçireceğine inanmadıklarını ve bunun sadece zaman kazan-
mak için bir adım olduğunu düşündüklerini söylemişlerdir.56 Türk 
tarafı ise bu adımın reformların başlaması için bir işaret olabilece-
ğini ve Esad yönetiminin bu yönde daha çabuk hareket edeceğine 
inandıklarını söylemiştir.57

Bir taraftan artan şiddet olayları diğer taraftan da Esad yönetimi-
nin baskıcı tavrı Suriyelilerde büyük korku uyandırmış ve Türkiye’ye 
göçme imkânı olanlar evlerini bırakıp sınırın diğer tarafına sığınma-
ya başlamışlardır. Mayıs sonundan itibaren artarak devam eden mül-
teci akını Türk tarafını önce hazırlıksız yakalamış, ancak Erdoğan’ın 
talimatı ile mülteciler için Hatay’daki sınır bölgelerinde konteynır 
kentler hazırlanmıştır. Özellikle Haziran ayında Esad yönetiminin 
şiddetin dozunu artırmasına paralel olarak her gün yüzlerce Suriye-
li Türkiye’ye sığınmıştır.58 Türk sınırına yakın en büyük kentlerden 
olan Cisr-As-Sughur’daki kanlı kuşatmadan kaçanların Türkiye’ye 
sığındıktan sonra anlattıkları ise şiddetin boyutunu gözler önüne 
sermiştir.59 Bu durum göç dalgasının artarak devam etmesine ve Ha-
ziran ayı sonuna gelindiğinde Türkiye’deki Suriyeli göçmen sayısının 
yaklaşık 12.000’e ulaşmasına yol açmıştır.60

Bu gergin ortamda Ankara, bazı yayın organları tarafından yö-
neltilen “Esad Türkiye’yi zaman kazanmak için kullanıyor” suçlama-
sını kabul etmemiş, Suriye yönetiminin reform yapacağı konusunda 
kendilerine teminat verdiğini belirtmiştir.61 Ancak bu sözlerin tutul-
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mayacağı kısa zaman sonra ortaya çıkmış ve Ankara’nın Şam yöneti-
mine güveni sarsılmıştır. Öte yandan Başbakan Erdoğan’a resmi kay-
naklardan gelen ve içeriğinde Suriye’deki olaylara dair “1- Suriye or-
dusu bazı muhalifleri gözaltına aldı ve kurşuna dizdi; 2- Olaylardan 
en mağdur olan kadınlar. Tecavüz, ardından öldürme vakaları var; 
3- Ordunun girdiği köy ve kasabalarda ev yakma olayları yaşandı; 
4- Öldürülen bazı kişilerin uzuvlarının kesildiği görüldü; 5- Olaylara 
sakallı ve Suriye ordusundan olmadığı belirlenen askerler de katıl-
dı” gibi bilgilerin yer aldığı bir rapor büyük tepkiye yol açmıştır.62 

Bu kötü haberlerin de gelişiyle Türkiye Esad yönetimine eleştirinin 
dozunu iyice artırmış ve “böyle giderse reformların hiç bir işe yara-
mayabileceğini” belirtmiştir. Bütün bunların üstüne Türkiye’nin Şam 
Büyükelçiliğine Esad yandaşlarının düzenlediği saldırı bardağı taşı-
ran son damla olmuştur. İki bin kişilik grup Büyükelçilik binasının 
giriş kapısını kırmış ve Türk bayrağını indirmeye çalışmıştır. Ancak 
korumalar ve Suriye güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası bu giri-
şim engellenmiştir.63 Bu olaydan birkaç gün sonra Beşar Esad’ı tele-
fonla arayan Erdoğan, Ankara’nın olaylardan ve şiddet görüntülerin-
den rahatsızlığını iletmiş, hatta daha da ileri giderek Esad’a “bana ba-
hane uydurma” diyerek çok sert bir tonda uyarılarda bulunmuştur.64 

Ağustos ayına gelindiğinde ise artık iki ülke arasında iplerin 
koptuğu noktaya ulaşılmıştır. Nitekim Ramazan ayı da Esad yö-
netiminin protestolar karşısındaki sert tutumunun yumuşamasını 
sağlamamış, bu kötü gidişatı durdurmak amacıyla Türkiye birçok 
kanaldan Suriye üzerinde baskı kurmaya çalışmıştır. Durumdan en 
fazla rahatsızlık duyanların başında gelen Başbakan Erdoğan yaptığı 
bir konuşmada şöyle demiştir: “Biz Suriye konusunu bir dış mesele 
olarak, bir dış sorun olarak görmüyoruz. Suriye meselesi bizim bir 
iç meselemizdir.65 Çünkü bizim Suriye ile 850 kilometre sınırımız 
var, akrabalık, tarih, kültür bağlarımız var. Dolayısıyla burada olan-
lar bitenler, bizim asla seyirci kalmamıza fırsat vermez. Tam aksine 
oradaki sesleri duymak zorundayız, duyuyoruz ve tabii ki gereğini 
de yapmak durumundayız”.66 Erdoğan ayrıca “men dakka dukka” 
sözüne atıfta bulunarak halkına zulmedenlerin sonunun iyi olma-
yacağını belirtmiş ve Esad’ın geri adım atması gerektiği tavsiyesinde 
bulunmuştur.67 Bu açıklamadan birkaç gün sonra Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu Şam’a bir ziyarette bulunarak Devlet Başkanı Be-
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şar Esad’la 3,5 saati baş başa olmak kaydıyla toplamda 6 saatlik bir 
görüşme gerçekleştirmiştir. Oldukça gergin bir ortamda geçen gö-
rüşmeler sırasında Ankara’nın Şam yönetimine son uyarıları iletil-
miş, buna karşın Esad yönetimi “teröristler” olarak tanımladığı dev-
rimci gruplarla mücadele etmeye devam edeceğini belirtmiştir.68 Öte 
yandan toplantı sırasında Suriye güvenlik güçleri tanklarının Tür-
kiye sınırına yakın bir bölgede operasyon yapması ve çatışmalarda 
onlarca Suriyeli muhalifin öldürüldüğü haberlerinin gelmesi Esad’ın 
kararında ciddi olduğu ve kolay teslim olmayacağı yorumlarının 
yapılmasına neden olmuştur.69 Davutoğlu-Esad görüşmesi sırasın-
da gündeme gelen konulardan birisi de Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün Beşar Esad’a gönderdiği mektup olmuştur. Gül, akan kardeş 
kanının Türk insanının yüreğini sızlattığını belirtmiş ve Esad’ı “Bir 
gün geriye baktığınızda yaptıklarınızın çok geç ve çok az kaldığı şek-
linde hayıflandığınızı görmek istemem” sözleriyle uyarmıştır. Mek-
tubunda, Suriye’nin kritik ve tarihî bir dönemden geçtiğine de dikkat 
çeken Cumhurbaşkanı, halkın demokrasi taleplerinin samimiyet ve 
süratle yerine getirilmesi çağrısını tekrarlamıştır.70

Türkiye’nin çağrılarına kulak asmayan Esad yönetimine Ankara 
daha fazla tahammül edememiş ve Kasım ayı sonunda 9 maddelik 
yaptırım kararı almıştır. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yaptı-
rımları şu şekilde sıralamıştır:71

1. Suriye’de halkıyla barışık meşru bir yönetim işbaşına gelene ka-
dar Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasının 
askıya alınması.

2. Suriye’de temel liderlik kadrosu mensubu olup, haklarında hal-
ka karşı şiddete ve hukuk dışı yöntemlere başvurduklarına dair 
iddialar bulunan bazı yetkililere seyahat yasağı konulması ve bu 
kişilerin ülkemizdeki mal varlıklarının dondurulması. Suriye re-
jiminin kuvvetli destekçisi konumundaki bazı işadamlarına da 
benzer tedbirlerin getirilmesi.

3. Suriye ordusuna her türlü silah ve askeri malzemenin satış ve te-
darikinin durdurulması.

4. Türkiye toprakları, hava sahası ve karasuları kullanılmak suretiy-
le üçüncü ülkelerden Suriye’ye silah ve askeri malzeme transferi 
yapılmasının uluslararası hukuka uygun olarak engellenmesi.
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5. Suriye Merkez Bankası ile ilişkilerin durdurulması. 
6. Suriye hükümetinin Türkiye’deki finansal varlıklarının  

dondurulması.
7. Suriye hükümeti ile kredi ilişkilerinin durdurulması. 
8. Mevcut işlemler hariç Suriye Ticaret Bankası ile işlemlerin dur-

durulması.
9. Suriye’deki altyapı projelerinin finansmanı için imzalanan Exim-

bank kredi anlaşmasının askıya alınması.

Basın açıklaması sırasında Davutoğlu sayılan önlemlerin belir-
lenmesinde “kardeş Suriye halkının en asgari düzeyde etkileneceği” 
yaptırımların seçildiğinin altını çizmiş, asıl amaçlarının “Esad yöne-
timini cezalandırmak” olduğunu vurgulamıştır.72

Türkiye’nin yaptırım paketini açıklaması, Şam yönetiminin geri 
adım atması bir tarafa Ankara’ya karşı daha da sert kararlar almasına 
yol açmıştır. Bu doğrultuda Suriye hükümeti ilk etapta Türkiye ile 
serbest ticaret anlaşması kapsamındaki tüm çalışmaları askıya aldı-
ğını bildirmiştir.73 Buna ilaveten Suriye resmi haber ajansı SANA’nın 
belirttiğine göre Başbakan Adil Sefer başkanlığında toplanan Bakan-
lar Kurulu Türkiye’ye yönelik şu kararları almıştır: 

•	 Türkiye’den ithal edilen malların uygulanmakta olan dış ticaret ya-
sası kapsamına alınarak gümrük harçları tarifesinin uygulanması;

•	 Gelişmekte olan köylerin imarını destekleme projesi kapsamın-
da, Türkiye’den Suriye’ye ithal edilen bütün Türk malı ürünler 
için ürün fiyatının yüzde 30’u değerinde gümrük harcı alınması;

•	 Suriye’den Türkiye’ye giden Türkiye plakalı araçlara mazotun lit-
resi 80 liradan satılmasıyla birlikte daha önce belirlenen limitler 
uyarınca tır araçlarına 600, kamyonlara 550, otobüslere 400, mi-
nibüslere 200 ve otomobillere 50 litre’den fazla mazot satılmaması;

•	 Suriye’den geçiş yapacak boş ve dolu Türkiye plakalı kamyonların 
ağırlığının gideceği yol mesafesiyle çarpılması ve bunun yüzde 
2’sinin gümrük harcı olarak ve avro olarak ödenmesi.74

Esad yönetiminin operasyonlarını artırdığı dönemde, özellikle 
Batı ülkelerinin Türkiye ve Arap Birliği öncülüğünde Suriye’ye kar-
şı bir operasyon başlatılması istekleri Ankara tarafından şüpheyle 
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karşılanmıştır. Başbakanlık Başdanışmanı İbrahim Kalın verdiği bir 
mülakatta Suriye’ye müdahaleye Türkiye olarak kesinlikle karşı ol-
duklarını belirtmiş, buna karşın Suriye’nin bir iç savaşa sürüklen-
mesinin bütün bölgeyi rahatsız edecek sonuçlar doğuracağının altı-
nı çizerek bu sorunun en kısa zamanda sonlandırılması gerektiğine 
vurgu yapmıştır.75 

Suriye Olaylarının Türkiye-Suriye Ekonomik İlişkilerine Etkisi
Son birkaç yılda gösterdiği ivmeyle dikkatleri çeken ve Türkiye-

Suriye ilişkilerini canlı tutan en önemli nokta ekonomik işbirliği ol-
muştur. İki ülke arasındaki ticaret hacmi her geçen yıl artmış ve iki 
milyar doların üzerine çıkmıştır. Ancak Suriye’de baş gösteren rejim 
karşıtı gösteriler ve Esad yönetiminin bu gösterilerin sonlandırılma-
sına yönelik uyguladığı kanlı yöntemler önce ülke içi istikrarsızlığı 
doğurmuş, ardından da Türkiye ile işbirliğine zarar vermeye başla-
mıştır. Olaylara rağmen olumlu seyri yılın ilk aylarında pek değiş-
meyen ekonomik ilişkiler Haziran ve Temmuz aylarından itibaren 
yavaşlamaya başlamış, sonraki aylarda da gerileme sürecine girmiş-
tir. Ankara’nın Esad yönetimine yönelik yaptırım paketini açıklama-
sının ardından çok daha zayıflayan karşılıklı ticaret, Şam’ın Türkiye 
karşıtı önlemlerini duyurmasıyla birlikte neredeyse durma noktası-
na gelmiştir.76 

TÜRKIYE’NIN SURIYE ILE TICARETI (MILYON DOLAR)

2008 2009 2010 2011

Ihracat (m/$) 1.115 1.425 1.845 1.610

Ithalat (m/$) 639 328 663 524

Denge (m/$) 476 1097 1182 1086

Dış Ticaret Hacmi (m/$) 1754 1753 2508 2134
Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı

Ankara’nın yaptırımlarının önemli bir kısmının ekonomik ön-
lemler olduğunu belirtmiştik. Buna karşılık Şam yönetimi de başta 
Serbest Ticaret Anlaşmasını askıya almak üzere bir takım kararlar 
almıştır.77 Karşılıklı açıklamaların ardından farklı şekillerde uygula-
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maya konan bu kararlar siyasi olarak gergin olan ilişkileri ekonomik 
olarak da geriye götürmüştür. Bunlar arasında Suriye’nin Türk ban-
kalarındaki 200 milyon dolarının dondurulması gibi doğrudan Esad 
yönetimini hedef alan önlemler ağırlıktaydı.78 Aynı gün Şam’dan ya-
pılan açıklamayla Mardin’in Nusaybin İlçesi’nden Türkiye’ye açılan 
Nusaybin ile Şanlıurfa’dan açılan Akçakale sınır kapılarının, bakım 
ve onarım çalışmaları gerekçe gösterilerek giriş-çıkışlara kapatıldığı 
bildirilmiştir. Kaynaklar, bu kararın Ankara’ya bir cevap niteliğinde 
olduğunu öne sürmüştür.79 

İlişkilerin bu derece gerilmesi bir taraftan sınır ticaretini etkiler-
ken, diğer taraftan Türkiye’den Suriye’ye açılmak isteyen büyük yatı-
rımcıların da bu kararlarından vazgeçmesi sonucunu doğurmuştur. 
Bu durum Suriye’de sağlanması muhtemel işgücü olanaklarının ya-
ratılamamasına ve Türk yatırımcıların Ortadoğu’da çok güvendikleri 
bir ülkeden vazgeçmelerine neden olmuştur.80 Bu doğrultuda Röne-
sans inşaat Halep’te inşaatına başladığı 180 milyon dolarlık proje-
sini iptal etmiştir. Güriş Holding ise 285 milyon dolarlık yatırımla 
2011’in başında açtığı çimento fabrikasında üretimi durdurmak 
zorunda kalmıştır. Yapılan açıklamaya göre firmanın bu durumdan 
zararı 50 milyon dolar civarında olmuştur.81 

Ekonomik anlamda iki ülke arasındaki gerginliğin faturası 
Türkiye’den ziyade Suriye’ye çıkmıştır. Türkiye’nin uygulama kararı 
aldığı yaptırım paketine cevaben Esad’ın Türk mallarına ve tırları-
na yönelik çıkardığı kararlar daha büyük etki doğurmuştur. Buna 
göre sadece 2011’in Aralık ayında sınırdan geçen tır ve kamyonların 
sayısının 5000’ler seviyesinden 300’lere kadar gerilemesi sebebiyle 
Suriye’nin zararı 150 milyon doları bulmuştur. Türkiye’nin ise Kasım 
ayında 93.3 milyon dolar olan ihracatı Aralık ayında bir önceki aya 
göre 28 milyon dolar düşüş göstererek 65.3 milyon dolar seviyesinde 
gerçekleşmiştir.82

Suriye Muhalefeti ve Türkiye
Genel hatlarıyla Reformcular, Müslüman Kardeşler ve Kürt grup-

lar olmak üzere üç kategoride83 ele alınabilecek olan Suriye muha-
lefeti, ülkedeki baskıcı yönetimin etkisiyle sürekli ve sistematik bir 
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muhalefet kültürü geliştirememiştir. Bunun yanı sıra bu gruplar 
farklı hedefler taşıdıkları için tek sesli bir yapıya bürünememiştir. 
Muhalefetin birleşmesi yolunda ilk adımlar 2005 yılında imzalanan 
Şam Deklarasyonu ve sonrasında 2007’deki Ulusal Konsey’in ku-
rulması olarak gelişmiştir. Ancak Esad rejiminin üst düzey Konsey 
mensuplarını hedef alması muhalefetin ülke dışına çıkması sonu-
cunu doğurmuş ve hareket hızlı gelişememiştir.84 2011 Mart ayında 
başlayan olaylar ise muhalefetin birleşmesi için bir fırsattan öte bir 
nevi zorunluluk olmuştur. Nitekim Esad yönetimine karşı ayrı bir 
muhalefet politikası izlemenin başarılı bir sonuç doğurma olasılığı 
zayıf kalmıştır. Olaylardaki şiddetin boyutunun her geçen gün art-
ması ve Suriye güvenlik güçlerinin protestoculara yönelik orantısız 
güç kullanması Suriye muhalefetini harekete geçiren öncelikli ne-
denlerden birisi olmuştur. Bu bağlamda muhalefete mensup üyeler 
Antalya’daki Falez Otel’de 1-2 Haziran 2011 tarihlerinde ‘Suriye’de 
Değişim Konferansı’ kapsamında “Esad rejiminin değişmesi için 
birlik oluşturmak” amacıyla toplanmıştır. Aralarında Şam Deklaras-
yonu lideri olarak bilinen Dr. Abdul Rezzak Eid, eski Parlamenter 
Mamun Homsi, Suriyeli entelektüel Sadık Jala Azm ve Suriye Politik 
ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Şakir Rezvan Ziyade gibi 
Suriye muhalefetinin önde gelen isimlerin de bulunduğu farklı sivil 
toplum örgütlerinden, aşiretlerden, dini gruplardan ve politik frak-
siyonlardan yaklaşık 400 kişi, ilk kez bu büyüklükte bir toplantı için 
bir araya gelmiştir.85 Toplantının Suriye’deki devrim süreci açısından 
büyük önem taşımasının yanında bir başka boyutu ise Türkiye’nin 
buna ev sahipliği yapması olmuştur. Her ne kadar Türkiye tarafından 
resmi ağızlar toplantının organize edilmesine katkılarının olmadığı-
nı ileri sürdüyse de, toplantının gerçekleşmesinin engellenmemesi 
Şam yönetiminin Ankara’ya daha hasmane bir tutum sergilemesi-
ne yol açmıştır. Antalya toplantısına katılan muhaliflerin Türkiye’yi 
öven ve Türkiye’den destek almaya hazır olduklarını belirten açıkla-
maları ise Şam yönetimini daha da kızdırmıştır. Batı medyası ise top-
lantıya gerektiği önemi vermemiş, hatta bu grupların anlaşamadıkla-
rını öne sürmüş ve hareketin başarıya ulaşma şansını düşük görmüş-
tür.86 Ancak not düşülmelidir ki Antalya, Suriye muhaliflerinin tek 
bir çatı altında ve uluslararası arenada ilk kez buluştuğu platformdur. 
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Dolayısıyla yine denilebilir ki, Antalya Konferansı Beşar Esad’a karşı 
organize bir muhalefetin hayat bulduğu bir buluşma olmuştur.87

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Ağustos ayında Beşar 
Esad’la yaptığı görüşmenin ardından Suriye muhalifleri gayri res-
mi bir toplantıda Türk hükümetinden taleplerini dile getirmişlerdir. 
Buna göre muhalefetin en önemli talebi, Türkiye’den Esad yönetimi-
nin akan kanı durdurması konusunda baskısını artırması olmuştur. 
Muhalifler Türkiye’den ayrıca Arap Birliği ve diğer uluslararası kuru-
luşlar nezdinde Esad yönetiminin meşruiyetinin kalmadığının anla-
tılmasına devam edilmesini istemişlerdir.88 Yine bu günlerde Suriyeli 
muhaliflerin İstanbul’da Geçici Konseyi hayata geçirme girişimleri 
hızlanmıştır. 24 Ağustos’ta bir araya gelen ve Suriye’deki bütün etnik, 
dini, ideolojik ve coğrafi gruplardan temsilcilerin bulunduğu mu-
halifler, amacı Suriye’deki göstericilerin rejimi devirmesine yardımcı 
olmak ve hükümet düştüğünde de otorite boşluğunu doldurmak ola-
rak belirlenen Geçici Konsey’in en kısa zamanda hayata geçirilmesi-
ne karar vermişlerdir.89 Bu kararın üzerinden bir ay geçmeden, mu-
halifler İstanbul Pendik’teki Green Park Otel’de gerçekleştirdikleri 
toplantının ardından yaptıkları basın açıklamasıyla Ulusal Konsey’in 
kurulduğunu dünyaya ilan etmişlerdir. Güvenlik gerekçesiyle Suriye 
içindeki üyelerinin isimlerini açıklamayan Meclis’in sözcüsü Luay 
Safi yaptığı açıklamada Ulusal Konsey’in hedeflerini şu şekilde özet-
lemiştir: 

•	 Meşru yollarla rejimin düşürülmesi ve devlet kurumlarının  
kurulması;

•	 Devrimin barışçıl ilkesinin korunması;
•	 Milli birliğin korunması;
•	 Tamamen devrimden yana kalarak devrimin ilke ve hedeflerine 

sadık kalınması;
•	 Tüm vatandaşlara adalet ve eşitliği sağlayacak demokrat ve çoğul-

cu düzene sahip medeni bir devletin kurulması için çalışılması.90

Türkiye’deki faaliyetlerini sürdüren Suriye muhalefetinin resmi 
Türk makamları ile ilk teması Ekim ayında gerçekleşmiştir. Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun kabul ettiği 14 kişilik heyetin çalışma-
ları ile ilgili görüş alış verişinde bulunduğu görüşmede Türk tarafının 
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en önemli mesajları demokratik yollardan dönüşüm talebine devam 
edilmesi ve muhalefetin birlik halinde hareket etmesi olmuştur.91 

Bu görüşmenin ardından Suriye Ulusal Konseyi üyeleri Türkiye’yle 
ilgili zaman zaman açıklamalar yapmışlar ve destek taleplerini dile 
getirmişlerdir. Washington’daki National Defence University’de Orta 
Doğu Çalışmaları Profesörü Dr. Murhaf Jouejati verdiği bir mülakat-
ta Türkiye’nin tutumuna teşekkür ederek şunları söylemiştir: “Tür-
kiye Suriye halkının problemlerini çok iyi anlamaktadır. Nitekim 
Türkiye, Esad rejiminin amaçlarının da farkında olarak olaya sadece 
dostluk olarak bakmamış insanlık için pozisyon almıştır. Esad üze-
rinde daha fazla baskının sürekliliği rejimin çöküşünü hızlandıra-
caktır. Türkiye’nin mevcut pozisyonunu sürdürmesini ve bu trajik 
olayların sona ermesi için yaptığı baskılara devam etmesini bekliyo-
ruz.”92 Bir başka önde gelen muhalif Suriye’deki Suriye İnsan Hakları 
Ulusal Örgütü ‘nün (National Organization for Human Rights Syria) 
direktörü Ammar Qurabi ise Türkiye’nin desteği olmadan Suriye’de-
ki devrimin gerçekleşemeyeceğine dikkat çekmiştir.93

Suriye muhalefetinin Türkiye’deki bir başka buluşması da Kasım 
ayında Hatay’daki mülteci kampında gerçekleşmiştir. Bu görüşmeyi 
daha da önemli kılan nokta ise Suriye dışındaki muhalefetin hem as-
keri hem de siyasi kanadını bir araya getirmiş olmasıdır. Bu çerçeve-
de Türkiye’nin bilgisi dahilinde gizli gerçekleştirilen buluşma, Suriye 
Ulusal Konseyi’nin (SUK) Başkanı Burhan Galyun ve Suriye’de ordu-
dan ayrılan askerlerin kurduğu “Özgür Suriye Ordusu”nu Türkiye’den 
yöneten Albay Riad El Esad’ı bir araya getirmiştir. Fransa’da yaşayan 
Galyun, Özgür Suriye Ordusu’na tam desteklerinin altını çizerken, 
toplantıya katılan bir diğer üst düzey yetkili de Suriye muhalefetinin 
siyasi kanadının lideri ile askeri kanadının liderinin her konuda “iş-
birliği ve koordinasyon” kararı aldığını belirtmiştir.94 

Türkiye Muhalefetinin Suriye’deki Olaylara Yaklaşımı

Türkiye’de muhalefet partileri genel olarak Erdoğan yönetiminin 
Suriye politikalarına değişen nedenlerle farklı tepkiler vermişlerdir. 
AK Parti’nin Suriye politikası karşısında en keskin muhalefeti Cum-
huriyet Halk Partisi (CHP) göstermiştir. CHP’nin Türkiye’nin Suriye 
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politikalarına karşı muhalefetinin temel noktasında AK Parti yöne-
timinin Batı tarafından kullanıldığı iddiası yer almıştır. Bu bağlam-
da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bir açıklamada 
şunları söylemiştir: “Türkiye’yi Suriye’ye yönelik aktif müdahalede 
rol oynamaya zorlayacaklardır. Eğer bir Başbakan çıkıp da ‘Sabrın 
sonuna geldik’ diye bir söz söylüyorsa, bunun arkası askeri müdaha-
ledir. Askeri müdahaleyi hangi gerekçeyle yapacaksın. Batılı egemen 
güçler için mi yapacaksın? Dış politika ülkelerin çıkarları üzerine 
kurulur. Batılı egemen güçler bugün kavga ederler, yarın gider toka-
laşırlar. Türkiye askeri müdahalede rol üstlenmemeli.” Kılıçdaroğlu 
ayrıca AK Parti’nin bölge politikalarında kendi çıkarlarını gütmek-
ten ziyade, Batı’nın taşeronluğunu yaptığını iddia etmiştir.95 Aydın’ın 
işgalden kurtuluşu kutlamaları sırasında yaptığı konuşmada Kemal 
Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin Suriye’yle neredeyse savaş noktasına geldi-
ğini belirterek, ‘sıfır sorun’, ‘elde var sıfır’ oldu diyerek Türk dış poli-
tikasının en temel paradigmalarından birisini eleştirmiştir.96 

Suriye’deki şiddet olaylarının yoğunlaştığı bir dönemde CHP’den 
bir delegasyon ülkeye giderek incelemelerde bulunmuştur. CHP Ge-
nel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu’nun yanı sıra CHP Gaziantep 
Milletvekili Ali Serindağ, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Hatay 
milletvekilleri Refik Eryılmaz ve Mehmet Ali Edipoğlu da ziyarete 
katılmışlardır. Heyeti Lazkiye Valisi Abdulkadir Muhammed Şeyh 
ve Lazkiye Milletvekili Sait Kutsiye karşılamıştır. Yapılan açıklamada 
Loğoğlu “Suriye’deki olaylar ile ilgili farklı yorumlar var. Hedefimiz, 
Suriye’de olan bitenleri inceleyip, bu bilgileri Türkiye’de paylaşmak. 
Suriye’nin istiklal ve huzuru sadece Suriye ya da Türkiye için değil 
tüm bölge için önemli. Burada olan bitenleri üzüntüyle takip ediyo-
ruz” demiştir.97

Muhalefetin bir diğer üyesi Milliyetçi Hareket Partisi de, CHP’yle 
benzer gerekçelerle AK Parti’nin Ortadoğu politikalarını eleştirmiş-
tir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli zaman zaman yaptığı konuş-
malarda AK Parti’nin dış politikasının yanlış olduğunu ve hatta ‘dış 
güçlerin’ etkisi altında gerçekleştiğini söylemiştir. Seçim kampanyası 
sırasında bir mitingde yaptığı konuşmada Mısır, Tunus ve Libya’da 
gerçekleşen devrimlerin ‘Batı eliyle’ olduğunu ve Suriye’de de aynı 
sürecin işlediğini söyleyen Bahçeli AK Parti’yi ‘okyanus ötesi hesap-
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lara kurban gitmemesi’ konusunda uyarmıştır.98 Ankara’nın Şam’a 
yönelik politikalarının keskinleştiği ve kötüye doğru gittiği dönem-
de Devlet Bahçeli Erdoğan Hükümeti’ni uyaran bir basın açıklama-
sı yayınlamıştır. “Arkadan kumandalı sözde değişim dalgası” olarak 
tanımladığı Arap Uyanışı sürecinde Türkiye’nin Batı tarafından fi-
güran olarak kullanıldığını öne süren Bahçeli, AK Parti’nin ikiyüzlü 
bir politika izleyerek Libyalı muhalifleri Türkiye’de ağırlanmasının 
utanç verici olduğunu belirtmiş, ayrıca Erdoğan’ın Suriye’ye yöne-
lik ‘sabrımız kalmadı’ açıklamasının ABD’nin kanaatlerini iletmek 
amacıyla söylenmiş bir söz olduğunu iddia etmiştir. Açıklamada ay-
rıca AK Parti hükümetinin küresel çevreler tarafından kışkırtıldığı 
söylenmekte ve ‘ucuz kahramanlık gösterilerinden’ uzak durulması 
tavsiye edilmektedir.99

Diğer muhalif ve parlamento dışı partilerden de hükümetin Su-
riye politikalarına eleştiriler gelmiştir. Burada belirtilmesi gereken 
en önemli konu neredeyse AK Parti dışındaki tüm partilerin genel 
olarak Arap uyanışı sürecinde ve özelde de Suriye’deki olaylarda ‘dış 
güçlerin’ etkisinin olduğunu iddia etmeleridir. CHP ve MHP ge-
nel olarak bu ülkelerde gerçekleşen hareketlerin ‘halk’ tarafından 
gerçekleştirilen devrimler olabileceğine ihtimal vermemekte ve bu 
anlamda Batı’daki ‘pasif İslam coğrafyası’ söylemine paralel iddia-
lar öne sürmektedirler. Milliyet gazetesi yazarı Aslı Aydıntaşbaş’ın 
CHP’ye yönelttiği eleştiriler bu anlamda kayda değerdir: “CHP 
Arap Baharı’nı, dünyanın değiştiğini, Türkiye’nin kendi bölgesinde 
artık bir ‘lider ülke’ olduğunu hiç kavrayamamış izlenimi veriyor. 
Suriye’den her gün onlarca ölüm haberi gelirken, Arap âlemi başta 
olmak üzere dünya kamuoyu Hama’da yaşananları infialle karşılar-
ken, Kemal Bey’in (Kılıçdaroğlu), adeta Onur Öymen’in kaleminden 
çıkmış bir metinle Ankara’nın Beşar Esad’a ‘Dur’ demesini eleştir-
mesine anlam veremedim. CHP liderinin açıklamalarından, parti-
sinin uluslararası camianın nabzını pek ‘okuyamadığı’ anlaşılıyor.”100

Türkiye’nin İsrail Politikası
Türkiye-İsrail ilişkileri 2010 yılından kalan gündemin etkisiyle 

yeni yıla gergin girmiştir. Bir taraftan Mavi Marmara baskını sonra-
sında yaşanan tartışmalar, diğer taraftan da İsrail’in Filistin’e yönelik 
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politikalarının her fırsatta Türkiye tarafından şiddetle eleştirilme-
sinin derinleştirdiği hasım duygular iki başkent arasındaki soğuk 
rüzgârların şiddetlenmesine neden olmuştur. Amerika’nın tarafları 
sakinleştirme çabaları sonuçsuz kalırken, 2011’in başından itiba-
ren gelişen Arap Uyanışı sırasında Ankara’nın bölgedeki nüfuzunu 
daha fazla artıran hamleler yapması Tel-Aviv yönetimince endişeyle 
izlenmiştir. Bütün bunların yanında İsrail’in Filistin topraklarında-
ki illegal yerleşim kararlarının devam etmesi Başbakan Erdoğan ve 
Dışişleri Bakanı Davutoğlu tarafından sert biçimlerde eleştirilmiştir. 

Mavi Marmara Saldırısı Sonrası Raporlar ve Gelişmeler

2010 yılı Mayıs ayının son günü İsrail ablukası altındaki Gazze’ye 
yardım malzemesi götüren filodaki 6 geminin en büyüğü olan Mavi 
Marmara’ya İsrail askerleri baskın yapmış ve 9 Türk’ü şehit etmişti. 
Olay tüm dünyada yankı bulurken Ankara’nın tepkisi çok sert olmuş 
ve Tel-Aviv’le ilişkiler kopma noktasına gelmişti. Olayın ardından 
Türkiye, İsrail’in özür dilemesini talep etmiş ancak Netanyahu hükü-
meti bunu kabul etmemiştir. Ankara bu süreçte Birleşmiş Milletler 
nezdinde temaslarda bulunmuş, İsrail’in kınanması ve bu ülkeye ce-
zai yaptırım uygulanması için girişimlerini yoğunlaştırmıştır. Diğer 
taraftan da hem Türkiye hem İsrail yönetimi olayın araştırılması için 
komisyonlar kurmuştur.

Netanyahu hükümeti tarafından İsrail’in raporunu hazırlamak 
üzere kurulan ve başkanlığına eski yargıçlardan Yaakov Turkel’in 
atandığı Komisyon, yedi aylık araştırmanın ardından 2011’in Ocak 
ayında raporun ilk kısmını yayınlamıştır. Güvenlik gerekçeleriyle 
100 sayfası gizli tutulan 350 sayfalık rapor genel olarak İsrail’in bas-
kınının uluslararası hukuka uygun olduğunu iddia ederken, gemide-
kilerin İsrail askerlerine yönelik şiddet uyguladığını savunmuştur.101 
Raporun uluslararası meşruluğunu temin amacıyla komisyona dahil 
edilen ve daha önce İsrail’e yakınlıklarıyla bilinen Kanadalı Ken Wat-
kin ile Kuzey İrlandalı Lord David Trimble’da raporun altına imzala-
rını koymuşlardır.102 Buna rağmen rapor gerek uluslararası arenada 
gerekse de Türkiye tarafında tepkiyle karşılanmıştır.103 Nitekim İsrail 
ordusunun uluslararası sularda seyreden ve insani yardım taşıyan bir 
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gemiye müdahale etmesi, operasyon sırasında aşırı güç kullanması 
ve daha sonra gözaltına aldığı aktivistlere yaptığı muameleler ulus-
lararası kamuoyunca ve resmi organlarca uluslararası hukuka aykırı 
bir durum olarak değerlendirilmiştir.104

Bu gelişmenin ardından Türkiye de kendi hazırladığı raporunu 
yayınlamış ve saldırıyla ilgili tespitlerini sunmuştur. Raporda sivil 
aktivistlerin hiçbir ateşli silaha sahip olmadıklarının altı çizilmiş, 
yardım gemilerinin ve gemideki aktivistlerin seyahat edebilmeleri 
anlamında tüm resmi prosedürlerin izlendiği belirtilmiştir. İsrail sa-
vunma güçlerinin ise tam teçhizatlı birliklerle aşırı güç kullanarak 
Mavi Marmara’ya müdahale ettikleri, daha gemiye inmeden açtıkları 
ateşle iki kişiyi öldürdükleri ve gemiyi kontrol altına aldıktan sonra 
aktivistlere fiziki ve psikolojik şiddet uyguladıkları vurgulanmıştır. 
Rapor ayrıca İsrail’in Gazze ablukasının uluslararası hukuka aykı-
rılığını, yardım filosuna yapılan müdahalenin hukuksuzluğunu ve 
İsrail’in cezai yaptırımlara maruz kalması gerektiğini belirtmiştir.105

Yıl içerisinde dönem dönem İsrail medyasında Türkiye’den özür 
dilenebileceği konuları gündeme geldiyse de bu yönde ciddi bir 
adım atılmamıştır. Temmuz ayında İsrail başbakanı Benyamin Ne-
tanyahu Sekizler olarak adlandırılan güvenlik kabinesini toplayarak 
Türkiye’den özür dilenmesi konusunu gündeme getirmiştir. Ancak 
Dışişleri Bakanı Lieberman ve Başbakan yardımcısı Moşe Ya’alon 
özür dilenmesine şiddetle karşı çıkmış ve toplantıdan bir sonuç alı-
namamıştır.106 Bu dönemde özellikle Washington yönetimi İsrail’e 
Türkiye’den özür dilemesi ve ilişkileri normalleştirmesi konusunda 
baskı yapmış ancak bu çabalar dahi Tel-Aviv’deki sağ kanadı ikna 
edememiştir.107 Bu bağlamda medyaya yansıyan haberlere göre, İsrail 
hükümeti filo baskınındaki ‘taktik hatalar’ nedeniyle özür dilemek-
te uzlaşmış ancak Dışişleri Bakanı Lieberman’ın karşı çıkmasıyla bu 
adımdan vazgeçildiği belirtilmiştir.108 Baskı haberlerinin gündemi 
kaplamasıyla birlikte İsrail hükümetinden Türkiye’den özür dileme-
yeceklerine dair açıklamalar gelmiştir.109

Öte yandan Eylül ayının hemen başında Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Komisyonu tarafından Mavi Marmara gemisine düzenlenen 
operasyonu araştırmak üzere tertip edilen komisyonun hazırladığı 
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Palmer Raporu, daha resmi olarak açıklanmadan New York Times 
gazetesi tarafından basına sızdırılmıştır.110 2 Eylül’de ise rapor BM 
Genel Sekreteri’nin onayından sonra resmi olarak yayınlanmıştır. 
Türkiye’de büyük bir tepkiyle karşılanan rapor, İsrail tarafında ise 
memnuniyet uyandırmıştır. Rapora göre İsrail güvenlik güçleri Mavi 
Marmara’ya uyarıda bulunmadan ve aşırı güç kullanarak müdahale 
etmişlerdir. Saldırı sonucunda 9 kişinin ölümünün kabul edileme-
yeceğini belirten raporda ayrıca kurbanlara yakın mesafeden pek 
çok kez ateş edildiği, gemideki yolcuların ciddi anlamda kötü mua-
meleye maruz kaldıkları, taciz edildikleri ve mallarına el konulduğu 
belirtilmiştir.111 Raporun İsrail’i genel olarak aklayıcı tavrı ve Türk 
yetkililere yönelik suçlamaları Ankara’nın büyük tepkisine neden ol-
muştur. Zira raporda İsrail’in uyguladığı abluka ‘Gazze’ye denizden 
silah girişini engellemek ve güvenliği sağlamak’ bakımından meşru 
bulunurken, insanî yardımın, gerekli prosedürler dahilinde karayo-
lu ile ulaştırılması gerektiği savunulmuştur. Ayrıca yardım kuruluşu 
İHH yetkilileri, İsrail tarafından gelecek tepkiyi bile bile denizden 
yola çıkarak yolcuların hayatını tehlikeye atmakla suçlanmışlardır. 
Mavi Marmara’ya inen İsrailli askerlerin kendilerini savunmak için 
güç kullanmalarını, gemidekilerden sert ve organize bir direnişle 
karşılaştıklarını iddia ederek meşrulaştıran rapor, son kertede mü-
dahalenin çok erken ve çok ağır olduğunu kabul etmiştir.112 Komis-
yonda Türkiye tarafının temsilcisi olarak atanan Özdem Sanberk, ra-
porun sonuna eklenen görüşlerinde Gazze ablukasının yasal olduğu 
yönündeki tespite katılmadığını hatta bu ablukanın BM İnsan Hak-
ları Komisyonu tarafından hukuk dışı olarak kabul edildiğini belirt-
miş, filodaki aktivistlerin tek amaçlarının insani yardım götürmek 
olduğunu ve onlara yönelik suçlamaların da yersiz olduğunun altını 
çizmiştir.113

Rapora Türkiye’den ve dünyadan tepkiler yağmıştır. Dışişleri Baka-
nı Ahmet Davutoğlu hızlı bir basın toplantısı yaparak İsrail’in sorumlu 
olduğu suçlardan dolayı artık bir bedel ödemesi gerektiğini belirtmiş 
ve İsrail’e karşı beş maddelik eylem planı açıklamıştır. Buna göre, 
•• İlişkiler ikinci kâtip düzeyine indirilecek, bunun dışındaki tüm 

görevliler ülkelerine gönderilecek
•• Askeri anlaşmalar askıya alınacak;
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•• Türkiye, Doğu Akdeniz’de seyrüsefer serbestisi için önlem alacak;
•• Türkiye, Gazze ablukasını tanımadığını ilan ederek konuyu Ulus-

lararası Adalet Divanı’na götürecek. Ayrıca BM Genel Kurulu’nu 
harekete geçirmek için de girişimlere başlayacak;

•• İsrail saldırısının Türk ve yabancı tüm mağdurlarının mahkeme-
lerdeki hak arama girişimlerine destek verilecek.114

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise yaptığı açıklamada BM ta-
rafından hazırlanan Mavi Marmara raporunun Türkiye için ‘yok 
hükmünde’ olduğunu söylemiştir. Gül ayrıca, “Dışişleri Bakanının 
açıklamaları Türkiye devletinin pozisyonudur. Aslında bu tedbirler 
daha erkene alınacaktı. Bazı müttefik ülkelerin iyi niyetli gayretle-
rine fırsat vermek için bugün beklenmiştir. Yaşanan olayların unu-
tulmadığını ve vatandaşlarımızın hak ve hukukunun sonuna kadar 
korunacağını gösterme açısından devletimizin kararlılığını bazıları 
belli ki anlayamamışlardır. Şu anda alınan tedbirler bunun ilk aşa-
masıdır. Tabi olayların seyrine, İsrail’in davranışına göre ileride alı-
nacak başka tedbirler de olabilir.” diyerek İsrail’e en üst düzeyde bir 
uyarı göndermiştir.115

Rapor İsrail tarafında ise memnuniyetle karşılanmıştır. 
Başbakanlık’tan yapılan açıklamada raporun profesyonelce hazır-
lanmış, ciddi ve kapsamlı bir belge olduğu belirtilirken, İsrail’in 
meşru müdafaa için harekete geçen askerleri için özür dilemeyeceği 
yinelenmiştir.116 Açıklamada ayrıca İsrail’in, Palmer Komisyonu’nun 
İsrailli temsilcisi Joseph Ciechanover’un belirttiği noktalarda rezer-
vasyon koyduğunun altı çizilmiştir.117 Bu hususların en başında gelen 
ise raporda belirtilen “aşırı güç kullanımı” iddiasıdır. Tel-Aviv’e göre 
bu iddia gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır ve güvenlik güçleri 
kendilerini korumak için güç kullanmak zorunda kalmışlardır. Buna 
karşın İsrail’deki bazı insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluş-
ları raporu kabul etmediklerini ve İsrail’in Gazze ablukasının kaldı-
rılması konusunda bir şansın kaçırıldığını ifade etmişlerdir.118

Palmer raporuna birçok uluslararası tepki de gelmiştir. Siyaset 
Bilimci Norman Finkelstein raporu ‘tam bir saçmalık’ olarak tanım-
lamış, İsrail’in derin ilişkilerini kullanarak raporun kendi lehinde so-
nuçlanmasını sağladığını söylemiştir. Finkelstein ayrıca Türkiye’nin 
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raporun yazılış sürecinde daha aktif rol almamasını bir hata olarak 
belirtirken, İsrail’in Gazze ablukasının aklanacağını öğrenir öğren-
mez Türk yetkililerin harekete geçerek müdahale etmeleri gerektiği-
ni belirtmiştir.119 Bir başka analize göre ise rapor Birleşmiş Milletler 
gözetiminde bir hukuk istismarına sahne olmuş, bazı kısımları ya-
zılırken İsrail’in çiğnediği uluslararası hukuk kurallarına hiç deği-
nilmemiştir.120 Rapora Hamas’tan da resmi bir tepki gelmiştir. Parti 
liderlerinden Mahmut Zahar yaptığı açıklamada raporun ‘taraflı’ 
olduğunu iddia etmiş, komisyonun üzerindeki baskıdan dolayı Tür-
kiye ve Filistin aleyhine bir rapor yazmak zorunda bırakıldığını öne 
sürmüştür.121 Rapor uluslararası yayın organlarınca da eleştirilmiştir. 
El-Cezire kanalı raporun içeriğini eleştirerek Netanyahu hükümeti-
nin özür dilememekte ısrar etmesinin İsrail’i bölgede yalnızlaşmaya 
ittiğini belirtmiştir. Elektronik İntifada adlı Arap dünyasının etkili 
haber kaynağında çıkan bir yazıda ise “Komisyonun oluşumu, çoğu 
kanıtı saklayan ve kontrol eden İsrail’e olan güveni ve uzun yıllara 
dayanan Gazze işgalinin gerçeklerini görmezden gelen çarpıtılmış 
ve politize edilmiş perspektifi gibi birçok nedenden ötürü, Palmer 
raporunun bulgularının güvenilir nitelikte olmadığı” söylenmiştir.122

İsrail’in Yerleşim Politikası

Ankara ile Tel-Aviv arasındaki gerginliğin canlı kalmasında etkili 
olan bir diğer konu da İsrail’in Filistin topraklarındaki illegal yerle-
şimleri olmuştur. Özellikle son birkaç yıldır İsrail’in işgal toprakları 
üzerindeki ki yerleşimleri artırması hem Türkiye’yi hem de İsrail’in en 
yakın müttefiki ABD’yi rahatsız etmiştir. 2011 yılı içerisinde de Netan-
yahu hükümetinin özellikle Doğu Kudüs’te yeni yerleşim yerlerinin 
yapımına onay vermesi Ankara’nın yoğun tepkisiyle karşılaşmıştır. 

Ocak ayında İsrail hükümeti Doğu Kudüs’ün mimari simgele-
rinden biri olan ve 1930’larda dönemin Kudüs Müftüsü Emin El-
Hüseyni tarafından inşa ettirilen The Shepherd Oteli’ni, yerine 20 
yeni bina yapmak üzere yıkma kararı almasına gerek Türkiye’den 
gerekse uluslararası camiadan tepkiler gelmiştir. 1967’de İsrail dev-
letinin ele geçirdiği ve 1987’de Amerikalı işadamı Irving Moskovitz’e 
satılan otel son yıllarda bakımsızlık içerisindeydi.123 2009’da alınan 
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bir kararla otelin yıkılmasına ve yeni inşaat projesi yapılmasına izin 
verilmiş,124 o dönemde de bu karar tepkiyle karşılanmıştı. Yıkıma 
Ankara’nın tepkisi sert olmuş ve Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinden 
yapılan açıklamada İsrail’in BM Güvenlik Konseyi kararlarını hiçe 
sayan bu kararının şiddetle kınandığı belirtilmiştir.125 Ayrıca Ah-
met Davutoğlu yaptığı bir açıklamada Doğu Kudüs’teki İsrail yer-
leşimlerinin durması gerektiğini belirtmiş ve “Doğu Kudüs Filistin 
toprağıdır ve ebediyete kadar Filistin toprağı olarak kalmaya devam 
edecektir. Bu konuda İsrail’e yönelik olarak hiçbir tavizkâr tutum ka-
bul edilemez, sessiz de kalınamaz. Bu bir uluslararası hukuk ihlali-
dir. Biz bu konuda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam 
edeceğiz” diyerek Türkiye’nin rahatsızlığını ortaya koymuştur.126 
Türkiye’nin dışında Avrupa Birliği ve diğer birçok ülke de İsrail’e 
karşı sert tepki vermiştir. Catherine Ashton yaptığı bir açıklamayla 
İsrail’i kınarken,127 Brüksel’deki en önemli düşünce kuruluşlarından 
biri olan Siyasi ve Güvenlik Komitesi, Avrupa Birliği’nin artık Doğu 
Kudüs’e Filistin’in başkenti muamelesi yapacağını belirtmiştir.128 

Temmuz ayında İsrail’in 300 yeni yerleşim için ihale açmasına 
Ankara tepki göstermiştir. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıkla-
mada İsrail’in işgal ettiği topraklar üzerindeki yerleşimlerine devam 
etme kararının kabul edilemez olduğu ve bu kararın barış sürecinin 
ilerletilmesi konusunda Tel-Aviv’in samimiyetsizliğini gösterdiği be-
lirtilmiştir.129 Ağustos ayında da Dışişleri Bakanlığı İsrail’in iki yeni 
yerleşim kararını eleştirmiştir. Doğu Kudüs’ün Har Homa bölgesin-
de 600 yeni yerleşim yapılması kararı sonrasında yapılan açıklama-
da, İsrail’in bir taraftan Filistin tarafıyla görüşmeler yapılması çağ-
rısında bulunup diğer taraftan yeni yerleşimler yapılması yönünde 
kararlar almasının çelişkili bir durum olduğu belirtilmiş, Tel-Aviv’e 
uluslararası hukuk kurallarına bağlı kalması çağrısı yapılmıştır.130 Bu 
karardan birkaç gün sonra İsrail Hükümeti Doğu Kudüs’teki Ramat 
Shlomo yerleşiminde 1600 yeni konut inşa edilmesine nihai onay 
vermiştir.131 Ankara bu karara ilişkin tepkisini Dışişleri Bakanlığı 
sitesinden yaptığı resmi bir açıklamayla duyururken,132 Birleşmiş 
Milletler ve ABD yeni ev yapımı kararının taraflar arası barış görüş-
melerine balta vurduğunu ve İsrail’in bundan vazgeçmesi gerektiğini 
belirtmişlerdir.133
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İsrail’in yeni yerleşimlere verdiği onayları 2011 sonuna dek de-
vam etmiş ve Türkiye’den bu kararlara yönelik tepkiler gelmiştir. 
Buna göre Dışişleri Bakanlığı, 28 Eylül’de Doğu Kudüs’teki Gilo Ya-
hudi yerleşiminde 1100 yeni konut inşasına onay verilmesini,134 20 
Ekim’de Kudüs ve Beytüllahim şehirleri arasındaki coğrafi bağlan-
tıyı kesecek bir mevkide, Givat Hamatos bölgesinde yeni yerleşim 
birimlerinin inşasına ilişkin açıklanan planları,135 18 Kasım’da bü-
yük çoğunluğu Doğu Kudüs’te olmak üzere yaklaşık 2000 ilave ko-
nut inşa edilmesi için yeni ihaleler açılması kararını,136 21 Aralık’ta 
Batı Şeria’da bulunan Beitar İllit, Givat Zeev ve Har Homa Yahudi 
yerleşimlerinde binden fazla yeni birim inşaatına izin verilmesini137 
ve 30 Aralık’ta Doğu Kudüs’te bulunan Silvan semtinin merkezinde 
işyerleri ve Gilo yerleşiminde 130 ilave birim inşa edilmesine onay 
verilmesini yaptığı açıklamalarla kınamıştır.138

Diğer Gelişmeler ve Gerginlikler

2011 içerisinde Türkiye-İsrail ilişkileri bağlamında ele alınabile-
cek diğer birkaç olaydan da bahsetmek yerinde olacaktır. Bunlardan 
ilki Ocak ayı içerisinde Türkiye’de ilk kez resmi olarak düzenlenen 
Yahudi Soykırımını anma törenidir. Bu çerçevede İstanbul’daki Neve 
Şalom Sinagogu’nda 27 Ocak Uluslararası Yahudi Soykırımı Kurban-
larını Anma Günü dolayısıyla Türkiye Hahambaşılığı ve Türk Muse-
vi Cemaati’nce düzenlenen resmi törende Dışişleri Bakanlığı’ndan 
Büyükelçi Ertan Tezgör ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ko-
nuşmalar yaparak Yahudi Soykırımında hayatını kaybedenler için 
üzüntülerini belirtmişler ve Türklerin Musevi kardeşleriyle barış 
içerisinde yaşadıklarının altını çizmişlerdir.139 Tören Türkiye’de bu 
anlamda gerçekleşen ilk “resmi anma” olması bakımından önem arz 
etmiştir. 140 

Soykırım Kurbanlarını Anma Günü’yle aynı güne denk gelen ve 
İsrail’de büyük tepkiyle karşılanan bir diğer gelişme ise Kurtlar Vadisi 
Filistin filminin Türkiye galasının yapılması olmuştur. İsrail’in Mavi 
Marmara baskınını konu alan filme ilişkin olarak İsrail’in Ankara 
Büyükelçisi Gabby Levy yaptığı açıklamada filmin “Yahudi karşıt-
lığını tetiklediğini” belirtmiştir.141 Levy, İsrail politikalarına yönelik 
eleştirilerin filmde konu edilmesinin meşru ve anlaşılabilir olacağı-
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nı belirtmiş, buna karşın Musevi halkı ile ilgili genelleme ve anti-
semitik yaklaşımların istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini söyle-
miştir.142 27 Ocak 2011’de İngiltere ve Almanya başta olmak üzere 
yaklaşık 80 ülkede gösterime giren filmin senaristi Bahadır Özdener 
ise İsrail-Türkiye ilişkilerinin film sonucunda zarar görmesiyle ilgi-
lenmediğini belirtmiştir.143 İsrail tarafında tepkiyle karşılanan film 
için Amerikan İsrailli bilim adamı Alon Ben Meir Türkiye’ye gelerek 
Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin ve AB Bakanı Egemen Bağış ile 
görüşerek filmin iki ülke ilişkilerini daha da gereceği uyarısında bu-
lunmuştur.144 Egemen Bağış ise yaptığı açıklamada filme “ifade hür-
riyetinden” dolayı herhangi bir yasaklama getiremeyeceklerini belir-
terek, filmin Türk hükümetinin pozisyonunun tam olarak karşılığı 
olmadığını da söylemiştir.145 

Ekim ayında Filistin ve İsrail arasında gerçekleşen tutuklu taka-
sı da bazı yönleriyle İsrail-Türkiye ilişkilerini etkilemiştir. Mısır’ın 
aracılığıyla gerçekleşen görüşmeler sonucunda İsrail ile Hamas, 
5 yıldır esir tutulan İsrail askeri Gilat Şalit’e karşılık 1.027 Filistin-
li mahkûmun serbest bırakılması konusunda anlaşmışlardır.146 İlk 
etapta serbest bırakılan 477 mahkumdan 40’ının Türkiye’ye gön-
derilmesi teklif edilmiş,147 ancak Ankara bu kişilerden 11 tanesini 
kabul etmiştir.148 Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yaptığı açıkla-
mada, tutukluları kabul etmenin insani bir mesele olduğunun altını 
çizmiş, Hamas lideri Halid Meşal ve Filistin Devlet Başkanı Mah-
mut Abbas’la takas konusuyla ilgili yaptığı görüşmede Türkiye’nin 
her zaman Filistinlilerin yanında olacağını ilettiğini belirtmiştir. 
Davutoğlu ayrıca takasta salıverilen Filistinlilerin suçlu kabul edi-
lemeyeceğini söylemiştir.149 Başbakan yardımcısı Bülent Arınç da, 
“insani amaçlarla bir takasın yapılmasında ve Şalit’in hayatının bu-
güne kadar muhafaza edilmesinde Türkiye’nin çok önemli katkıları 
oldu. Bunu İsrail tarafı Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ifade etmiştir” 
diyerek Türkiye’nin yapıcı rolüne dikkat çekmiştir.150 İsrail Cumhur-
başkanı Şimon Perez Türkiye’nin takas anlaşmasının yapılmasında 
rol oynadığını daha önce yaptığı bir açıklamada belirtmiştir. Öte 
yandan İsrail’de her ne kadar Gilat Shalit’in kurtarılmasına sevinilse 
de serbest bırakılan Filistinli mahkûmlar için pişmanlık yaşanmış-
tır. Anlaşmaya son onayı veren Şimon Perez takas dosyasına yazdı-
ğı notta bu kararı zorlukla ve içi kan ağlayarak kabul ettiğini ifade 
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etmiştir.151 Takas anlaşması gereği salıverilmesi planlanan diğer 550 
tutuklu ise Aralık ayında serbest bırakılmıştır. Bunlardan 41’i Gazze 
Şeridi, 2’si Doğu Kudüs, 2’si Ürdün ve 505’i de Batı Şeria’ya giderek 
özgürlüklerine kavuşmuşlardır.152

İki ülke arasında gündem konusu olan bir diğer konu da Aralık 
ayında İsrail Parlamentosu Knesset’teki Eğitim Komitesi’nin, 1915 
olaylarının “Ermeni soykırımı” olarak anılması için bir yasa tasa-
rısını gündeme getirmesi olmuştur.153 24 Nisan’ın “Ermeni soykırı-
mı günü” olarak anılmasını öngören tasarıyla ilgili Meclis Başkanı 
Reuven Rivlin, “soykırımı inkâr, tarihin muvafakat edemeyeceği bir 
şeydir” diyerek girişime destek vermiştir. Öte yandan Başbakanlık 
adına Knesset’e başvuran Milli Güvenlik Danışmanı Yakov Admiror, 
kamuoyuna açık olarak yapılması beklenen toplantının ertelenmesi-
ni istemiş ancak bu talep Meclis Başkanı tarafından reddedilmiştir.154 

Oturuma katılan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi İrit Lillian, “böyle bir 
dönemde bu tür bir tanımanın İsrail’in stratejik çıkarlarına büyük 
zarar vereceğini” belirtmiş, “Türkiye ile ilişkilerin aylardır çok hassas 
ve kırılgan bir durumda olduğunu ve yeni bir risk alınmaması gerek-
tiğini” ifade etmiştir.155

Türkiye’nin Lübnan Politikası
Türkiye ile Lübnan arasındaki ilişkiler 2011’de önceki yıllara na-

zaran daha sakin bir dönem geçirmiştir. Her ne kadar sene başında 
Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Beyrut’ta dağılma 
tehlikesi geçiren hükümeti bir arada tutmak için mekik diplomasisi 
yürütmesiyle ikili ilişkiler hızlı bir biçimde başlasa da, daha sonraki 
dönemde özellikle Suriye’deki olayların da etkisiyle Ankara-Beyrut 
hattında ilişkiler yavaşlamıştır. Bu kısımda iki ülke arasındaki siyasi 
ilişkilere kısaca değinilecek, ekonomik alanda öne çıkan gelişmeler 
değerlendirilecek ve son olarak diğer alanlarda gerçekleşen önemli 
olaylar kısaca ele alınacaktır.

Hariri’nin Ankara Ziyareti
Lübnan Başbakanı Saad Hariri, kabinesindeki 30 bakandan 

Hizbullah’a destek veren ve 8 Mart koalisyonuna mensup 10’unun 
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ve ayrıca Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman tarafından belirlenen 
beş bakandan birisinin istifası neticesinde hükümetin düştüğünü 
Washington’a yaptığı resmi ziyaret sırasında öğrenmesinin ardın-
dan,156 krizin aşılabilmesi ve uluslararası destek toplamak amacıyla 
görüşmelere başlamıştı.157 Bu çerçevede ABD Başkanı Barack Oba-
ma ve Fransa lideri Sarkozy ile görüşen Hariri, Türkiye Dışişleri 
Bakanı ile 13 Ocak günü üç telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve 
ardından Ankara’ya davet edilmiştir.158 Ankara’da Başbakan Erdo-
ğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile iki saatlik bir görüşme 
gerçekleştiren Hariri, süreçle ilgili fikir alışverişinde bulunmuştur.159 

Hariri’nin Türkiye ziyareti Lübnan’daki Şiilerin Ankara’nın objektif 
tavırdan ziyade Sünnilerin tarafını kollayan bir pozisyonda olduğu 
yönündeki eleştirilerini güçlendirmiştir.160 Bu çerçeveden bakıldı-
ğında Türkiye’nin içerisinde olacağı bir arabuluculuk faaliyetinin ba-
şarıya ulaşmasının güçlüğünden bahsetmek mümkündür. 

Hükümet Krizi ve Türkiye’nin Arabuluculuk Faaliyetleri
2011 başlarında, Lübnan eski Başbakanı Refik Hariri suikastını 

soruşturan uluslararası mahkemenin hazırladığı iddianamede Hiz-
bullah üyelerinin suçlanacağına ve örgütün olaydan sorumlu tutula-
cağına ilişkin bilgilerin basına sızmasının ardından,161 Hizbullah’ın 
Hariri Hükümetinden ayrılmasıyla başlayan belirsizlik, kısa süre içe-
risinde hükümetin geleceğini tehlikeye atan bir yön almış ve ülkenin 
istikrarına önem veren ülkeler için ciddi bir probleme dönüşmüştü. 
Krizin aşılabilmesi için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın davetiyle 
Türkiye Başbakan’ı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Hamad 
Bin Halife El-Tani Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir araya geldiler.162 
Görüşmede Suriye ve Suudi Arabistan’ın Lübnan’daki istikrara verdi-
ği önemin altı çizilmiş, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman’ın 
da zirveden çıkan tavsiye doğrultusunda yeni hükümeti kurmak için 
yapacağı girişimleri bir sonraki haftaya ertelediği açıklanmıştır. Zir-
venin ardından yapılan ortak yazılı basın açıklamasında “Lübnan’ın 
çıkar ve istikrarını sağlayacak ve Lübnanlılara yardımcı olacak siyasi 
çabalar somutlaşıncaya kadar yeni hükümetin kurulması için Lüb-
nan Parlamentosu’ndaki istişarelerin ertelenmesi kararının memnu-
niyetle karşılandığı” belirtilmiştir.163
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Şam zirvesinin ardından mekik diplomasisi, Dışişleri Bakanı Ah-
met Davutoğlu’nun gerçekleştirdiği görüşmelerle Beyrut’ta devam 
etmiştir. Bu çerçevede tarafların soruna nasıl baktıkları tespit edi-
lerek buna göre bir yol haritası belirlenmesinin hedeflendiği belir-
tilmiştir. Bu görüşmeler kapsamında Davutoğlu ve Katar Başbakanı 
El-Tani önce Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman’la görüşmüş-
ler, daha sonra meclis başkanı Nebih Berri ile Lübnan’daki iktidar 
ve muhalefet arasındaki görüş farklılıklarının giderilmesi için neler 
yapılabileceği, tarafların nasıl aynı görüş etrafında bir araya gelebile-
ceği üzerinde fikir alışverişinde bulunmuşlardır. Dışişleri Bakanları 
daha sonra ise geçici Başbakan Saad Hariri ile dört saatlik bir görüş-
me gerçekleştirerek konuyla ilgili değerlendirmeler yapmışlardır.164

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Davutoğlu tarafların çözüm 
yolunda iyi niyetli olduklarını, dolayısıyla her birinin dinlenilmesi ve 
buna göre hareket edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Davutoğlu ayrıca 
“Bütün bölge ülkeleri ile ortak bir zemin bulunup Lübnanlıların ken-
di aralarında buldukları ortak zemine bölgesel bir destek sağlanması 
lazım. Bu bölgesel destek sağlandıktan sonra, ancak o zaman ulus-
lararası bir toplantının anlamı olur. Yoksa uluslararası toplantının 
yeterli hazırlık yapılmadan, soruşturulmadan yapılması istenilen ne-
ticeyi sağlamaz” diyerek gerçekleştirilen arabuluculuk faaliyetlerinin 
önemine vurgu yapmıştır.165 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’la, giz-
li bir mekânda,166 uzun bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Da-
vutoğlu, sürecin siyasi düzlemde devam etmesinin önemine vurgu 
yaptığını belirtmiş ve tüm taraflar için ulusal birlik ruhunun devam 
etmesinin hayati olduğunu söylemiştir. Lübnan’daki Dürzi toplulu-
ğunun lideri Velid Canbolat ile de görüşen Davutoğlu böylece hü-
kümet krizinde taraf olan tüm aktörlerle görüşmüş ve Ankara’nın 
Lübnan’ın istikrarına verdiği önemi göstermiştir.167 Türkiye’nin bu 
aktif rolü Batı medyasında da geniş yankı bulmuş, New York Times 
gazetesindeki bir makalede ABD’nin bölgedeki etki ve etkinliğinin 
azaldığı, bununla birlikte Türkiye’nin başını çektiği bölgesel güçlerin 
çok daha aktif politikalar izleyerek söz sahibi olmaya başladığı belir-
tilmiştir. Ayrıca Lübnan’da yaşanan hükümet krizi ve Arap-İsrail ça-
tışması gibi konularda, Türkiye’nin ‘dinamik, bağımsız ve kendinden 
emin’ dış politika ürettiğine vurgu yapılmıştır.168 Lübnan’daki krizin 
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bir diğer boyutu ise Türkiye-Lübnan-Suriye-Ürdün dörtlü işbirliği 
toplantılarının iptal edilmesine neden olmasıdır. Dört ülkenin Dı-
şişleri ve Enerji Bakanları’nın Ocak ayı sonunda bir araya gelmesi 
planlanmasına karşın, Lübnan’daki hükümet krizi nedeniyle bu top-
lantılar ileri bir tarihe ertelenmiştir.169 Konuyla ilgili Nisan ayında 
bir mülakat veren Türkiye’nin Beyrut büyükelçisi İnan Özyıldız, 
Lübnan’da kurulacak hükümetin hangi gruba yakın olduğunun Tür-
kiye ile olan ilişkileri etkileyemeyeceğini belirtmiştir.170

Krizin ardından Lübnan’da hükümeti kurma görevi Necip 
Mikati’ye verilmiş171 ve yaklaşık beş aylık görüşmeler sonucunda 
Lübnan’da her kesimden temsilcilerin yer aldığı bir hükümet kuru-
labilmiştir.172 Bu süre içerisinde zaman zaman Türkiye ile ilgili gö-
rüşlerini beyan eden Mikati, verdiği bir mülakatta Türkiye’nin so-
runların çözümünde kendi çıkarlarından ziyade bölgenin çıkarlarını 
göz önüne aldığını belirterek bu tavrın önemli olduğunu söylemiştir. 
Lübnan konusunda da Türkiye’nin desteğini her zaman hissettikle-
rini belirten Mikati, bu durumun sürmesini talep etmiştir.173 Mikati 
hükümetinin Lübnan parlamentosundan güvenoyu almasının ar-
dından Türkiye Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinden yapılan açıklama 
ile gelişmeden duyulan memnuniyeti ifade etmiştir.174

Ekim ayında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun davetiy-
le Türkiye’ye gelen Lübnan eski Cumhurbaşkanı Emin Cemayel 
Ankara’da temaslarda bulunmuştur. Bu çerçevede Davutoğlu ile Dı-
şişleri Bakanlığında görüşen Cemayel bölgedeki demokrasi hareket-
lerini çok olumlu bulduğunu ifade ederek, Türkiye’nin tecrübeleri-
nin bu anlamda bölge halkları için önemli örnekler oluşturduğunu 
belirtmiştir. Cemayel ayrıca dinler, mezhepler ve etnik gruplar arası 
dayanışma ruhunun pekiştirilmesi yönünde Ahmet Davutoğlu ile 
hemfikir olduğunun altını çizerek Türkiye’nin bu duruşunu takdir 
ettiğini dile getirmiştir.175

İki ülke arasında bir diğer üst düzey görüşme trafiği de İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş ve beraberindeki he-
yetin Beyrut ziyaretinde yaşanmıştır. Bu çerçevede Lübnan Ulusla-
rarası Yerel Yönetimler Forumu’nun açılışını yapan Topbaş, konuş-
masında Lübnan halkıyla kültürel anlamda birlikteliğin daha da ileri 
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götürülmesine verdiği öneme vurgu yapmıştır. Forumun ardından 
İstanbul’un kardeş şehirlerinden olan Beyrut’un Belediye Başkanı 
Bilal Hamad ve meclis üyeleri ile belediye binasında görüşme ger-
çekleştirilmiş, işbirliğinin artırılması yönünde projeler tartışılmıştır. 
Topbaş gezi boyunca ayrıca Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Süley-
man, Meclis Başkanı Nebih Berri176 ve Başbakan Necip Mikati177 ile 
görüşmeler gerçekleştirmiştir. Kasım ayında ise Başbakan Yardımcı-
sı Ali Babacan Beyrut’a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirerek Baş-
bakan Mikati ile görüşmüş ve Arap Bankacılar Birliği toplantısının 
kapanış oturumunda bir konuşma yapmıştır.178 

Ekonomik İlişkiler
İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler son yıllarda gösterdiği ge-

lişme ivmesini 2011’de de devam ettirmiştir. Özellikle bankacılık, 
finans ve turizm gibi alanlardaki artan işbirliği karşılıklı çabalarla 
geliştirilmiştir. Bir önceki yıl ilk kez bir milyar doların üzerine çıkan 
yıllık ticaret hacmi 2011’de çok küçük bir gerileme göstermiş ancak 
yine de milyar doların üzerinde gerçekleşmiştir. Ticaret hacmindeki 
denge aşağıdaki tablodan da görülebileceği gibi Türkiye’nin lehine 
bir seyir izlemiştir. 

Türkiye/Lübnan 2007 2008 2009 2010 2011

Ihracat 393 665 686 618 718

Ithalat 116 179 109 229 283

Ticaret Hacmi 509 844 795 1047 1001

Denge +277 +486 +577 +339 +435

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı Verileri

Türkiye ve Lübnan arasında bankacılık ve finans alanında işbirli-
ğinin yoğunlaşması paralelinde Mart ayında İstanbul’da gerçekleşen 
“ShamGen Konferansı”, iki ülke bankacılığının öne çıkan taraflarını 
bir araya getirmiştir. Türkiye Merkez Bankası ve Al-Bank Wal Mus-
tathmer ortaklığında düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada 
Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz Türkiye’nin son yıllarda 
ihracatta yaptığı hamlelere vurgu yaparak, ‘2000 ile 2010 yılları ara-
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sında Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye’nin ihracatındaki payının 
%56’dan %46’ya düştüğünü, buna mukabil Türkiye’nin İslam Kon-
feransı Teşkilatı üyesi ülkelere yaptığı ihracat payının %13’den %29’a 
yükseldiğini” belirtmiş, Türk ekonomisinin artık tek yönlü olmaktan 
çıkıp pazar farklılaştırdığını ifade etmiştir. Yılmaz konferansın ban-
kacılık sektöründeki işbirliğini öncelikle Türkiye, Suriye, Lübnan ve 
Ürdün arasında, daha sonra da Körfez ülkeleri, Kızıldeniz çevresi ve 
Akdeniz’e kıyısı olan ülkeleri de kapsayacak şekilde artırmak amacı-
na hizmet etmesini arzu ettiğinin altını çizmiştir.179

2011 yılında iki ülke arasında ekonomi alanında öne çıkan ge-
lişmelerden biri de Lübnan’ın en büyük bankası olan Bank Audi’nin 
Türkiye’de faaliyete başlamasına onay çıkması olmuştur. Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 12 yıl sonra ilk kez bir ban-
kaya sıfırdan lisans vermesi kararı ile Bank Audi’ye resmi olarak izin 
verilmiştir. Türkiye’de faaliyet gösteren 49. banka olacak olan Bank 
Audi 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası sermaye ile 21. büyük 
banka olacaktır. BDDK Başkanı Tevfik Bilgin 2001 yılındaki krizin 
ardından çıkan kanunda belirtilen 30 milyon dolarlık sermaye sı-
nırının en az limit olduğunun altını çizmiş ve 300 milyon doların 
kendileri için tatmin edici bir rakam olduğunu ve bu yüzden Bank 
Audi’ye lisans verildiğini belirtmiştir.180 Öte yandan Bank Audi Yö-
netim Kurulu Başkanı Raymond Audi ve Grup CEO’su Samir Han-
na yayınladıkları ortak bildiride Türkiye’nin hızla büyüyen KOBİ 
pazarına taze likidite ve kredi imkânları getirmeyi hedeflediklerini 
belirtmişler ve Türkiye’de faaliyete başlayacakları için duydukları 
memnuniyeti ifade etmişlerdir.181 Ortakları arasında Kuveyt Emiri 
ve Suudi Arabistan’ın en zengin ailelerinin bulunduğu ve 11 ülkede 
faaliyet gösteren Bank Audi, 29.1 milyar dolarlık aktife sahip ve yıllık 
konsolide karı 179 milyon dolar olan bir finans kuruluşudur.182 

Diğer Gelişmeler
Lübnan’la son yıllarda ilişkilerini geliştiren Türkiye, ülkede yaşa-

yan Türkmenlerle de yeni bağlar kurma yoluna gitmiştir. Bu girişim-
ler sonucunda Türkmenlerin Türkiye’ye duydukları yakınlık katlan-
mış ve kamuoyunda Türkiye’ye duyulan güven artmıştır. Bunun bir 
göstergesi olarak Lübnan’daki Türkmen yerleşimi Kavaşra’da evlerin 
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balkonlarında ve caddelerde Türk bayrakları görmek çok mümkün-
dür. Eski belediye başkanı Muhammed Abdülkerim Türkiye’ye gü-
venlerinin Lübnan’daki yönetime olan güvenden daha fazla olduğu-
nu belirtmiştir. Türk Kızılayı tarafından yaptırılan okulun müdürü 
Halid İsmail ise Türkiye’nin son dönemde gösterdiği ilgiden büyük 
memnuniyet duyduklarını belirtmiş ve Başbakan Erdoğan’ı da ken-
di Başbakanları olarak kabul ettiklerini ifade etmiştir.183 Türkmen 
yerleşimler Kavaşra, Aydamon ve El-Bire’de ise Kızılay’ın organize 
ettiği gıda ve giyecek yardımları Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi İnan 
Özyıldız’ın öncülüğünde dağıtılmıştır. Yardım heyetini karşılayan 
halkın taşıdığı “Küçük Türkiye’ye Hoşgeldiniz”, “Her zaman Kalbi-
mizdesiniz” gibi pankartlar bölge halkının Türkiye’ye duyduğu sev-
ginin ifadesi olarak göze çarpmıştır.184

Türkiye’nin Lübnan’a bir diğer desteği de Birleşmiş Milletler’in 
ülkede 2006 yılından beri görev yapan misyonu UNIFIL’e verdiği 
asker katkısıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi her yıl Türk askerle-
rinin görev süresini uzatarak bu desteği sürdürmüştür. Bu çerçevede 
UNIFIL’de 5 Eylül 2006 tarihinden beri yer alan Türk askerlerinin 
görev süresinin uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi TBMM 
Genel Kurulu’nda yeniden kabul edilmiştir.185 Öte yandan UNIFIL’e 
bağlı İtalyan birliğine ait bir araca yapılan saldırının ardından Tür-
kiye Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınlayarak olaydan duyulan 
üzüntüyü belirtmiş, Türkiye’nin de asker katkısıyla destek olduğu 
UNIFIL’in Lübnan’daki barış ve istikrara önemli katkısının olduğu-
nu ifade etmiştir.186
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2011 yılında Türkiye’nin Irak’a yönelik politikası bu ülkede yeni 
hükümetin kurulması, bölgede cereyan eden Arap Baharı gelişmele-
rinin yansımaları, ABD askerlerinin Irak’tan çekilmesi gibi gelişmeler 
etrafında şekillenmiştir. Ekonomik ilişkilerde önceki yıllarda yakala-
nan ivmenin büyük ölçüde devam ettiği bir ortamda, siyasi ilişkilerde 
çeşitli zorluklar ortaya çıkmıştır. Yılın başında Başbakan Erdoğan ve 
çeşitli bakanların Bağdat’ın yanı sıra Irak’ın çeşitli kentlerini ziyaret 
etmeleri sonrasında oluşan olumlu atmosfer yılın sonuna doğru bo-
zulmaya başlamıştır. Bu bozulmada ikili ilişkilerde önceki yıllardan 
gelen bazı görüş ayrılıklarının yanında, bölgede meydana gelen hızlı 
değişimin neden olduğu endişelerin de etkisi olmuştur. Siyasi ilişki-
lerde ise özellikle yılın ikinci yarısında ortaya çıkan sıkıntıların oluş-
masında bölgedeki siyasi değişim taleplerine bakıştaki farklılıkların 
yanında, siyasi figürler arasındaki tutum farkları da rol oynamıştır. 
Hükümet kurulması sonrasında siyasi istikrarın devam edecek olma-
sı olumlu bir ortam oluşmasına hizmet ederken, yeni hükümetteki 
siyasi güçlerin dağılımı konusunda Irak içerisindeki rahatsızlıklar ve 
Türk hükümeti ile Irak hükümeti arasındaki bazı siyasi değerlendir-
me farkları, çeşitli zorlukları beraberinde getirmiştir. Siyasi figürler 
arasındaki soğukluğun ekonomiye yansıması 2011 içinde çok fazla 
olmamıştır. Yılsonunda Amerikan askerlerinin çekilmesinin ardın-
dan iki ülke arasındaki siyasi görüş farkları daha da artma eğilimi 
göstermiştir. Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi’nin çeşitli 
terör ve cinayet suçlamaları ile ilgili olarak tutuklanmak istemesi, si-
yasi anlamda gerginliğin artmasına neden olmuştur. 
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Siyasi İlişkiler 

Irak ile Türkiye arasında 2011 yılı içerisinde çok çeşitli üst dü-
zey ziyaretler gerçekleştirilmiş, Başbakan, Meclis Başkanı, Dışişleri 
Bakanı ve diğer bakanlar düzeyinde gerçekleşen bu ziyaretlerde gü-
venlik, ekonomi gibi ikili konular yanında, Arap Baharı sonrasında 
ortaya çıkan yeni bölgesel gelişmeler de ele alınmıştır. Türkiye’den 
gerçekleşen ziyaretlerde ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin ağırlıklı 
konular olduğu dikkat çekerken, Iraklı yetkililerin ziyaretlerinde iki-
li ilişkilerin yanında Irak’ın iç siyasi gelişmeleri de önemli başlıklar 
arasında olduğu göze çarpmıştır. 

Davutoğlu’nun Bağdat Ziyareti

Irak’ta hükümet kurulması çalışmalarının hemen akabinde Ocak 
ayının ortasında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Bağdat’a bir zi-
yaret gerçekleştirmiştir. Bu ziyarette Cumhurbaşkanı ve Başbakan 
başta olmak üzere farklı siyasi figürlerle görüşen Davutoğlu, hükü-
metin kurulmasından duyulan memnuniyeti aktarırken, gelecekle il-
gili beklentileri muhataplarına aktarmıştır.1 Bu bağlamda Türkiye’nin 
vurgu yaptığı konular, bütünleştirici bir yaklaşımın benimsenmesi, 
hiçbir aktörün dışarıda bırakılmaması ve ülkede güvenlik sorunla-
rından kaynaklanan belirsizliğin bir an önce giderilmesi noktalarına 
yoğunlaşmıştır.. Ancak yıl içerisindeki gelişmeler Türkiye’nin bu en-
dişelerini ortadan kaldıracak şekilde cereyan etmemiştir. 

Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun ziyaretinden kısa bir süre sonra 
10 Şubat’ta Irak Meclisi Başkanı Usame Nuceyfi Türkiye’ye bir ziya-
ret gerçekleştirmiştir. Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan’ın 
yanı sıra Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Meclis Başkanı Şahin 
ile de görüşen Nuceyfi’nin gündeminde Irak’ta hükümet kurulma-
sının ardından ortaya çıkan siyasi tablo vardı.2 Şubat ayı içerisinde 
bölgedeki Türkmen ileri gelenleri, Telafer’deki kutuplaşmayı ve şid-
deti sona erdirmek üzere Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmiş, yapı-
lan barış görüşmelerine Türkiye’nin katkı sağlamasını talep etmişler-
dir.. Bu bağlamda Musul milletvekilleri Şeyh Taki el-Mevla ve Nebil 
Harbo’nun başkanlığındaki Sünni ve Şii Türkmen aşiret liderlerinden 
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müteşekkil heyetler Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Ba-
kanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmeler gerçekleştirmiştir. İstanbul’da 
gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında 13 maddelik bir mutabakat 
imzalanarak, bölgedeki tansiyon düşürülmeye çalışılmıştır.3 

Başbakan Erdoğan’ın Irak Gezisi 

Mart ayının sonunda Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Davu-
toğlu ve diğer bazı bakanlarla birlikte Irak’a bir ziyarette bulunmuştur. 
Ziyareti çerçevesinde Bağdat’ın yanı sıra Necef ve Erbil’e de geçen Er-
doğan, Irak’taki farklı gruplarla yakınlaşma politikası doğrultusunda 
bir program gerçekleştirmiştir. 4 Necef ’te Hz. Ali’nin türbesini ziya-
ret eden Erdoğan aynı şehirde Şii dini lider Sistani ile de görüşmüş, 
Bağdat’ta Kazımiye ve Azamiye camilerini ziyaret ederek farklı mez-
hepten insanlarla bir araya gelmiştir. Bu tavır özellikle mezhepsel ay-
rımın dillendirildiği bir zamanda birleştirici bir tavır örneği olmuştur. 
Ziyareti sırasında Erbil’e geçen Erdoğan burada Erbil Havalimanının 
açılışını gerçekleştirmiş ve Bölgesel Yönetimin lideri Mesud Barzani ile 
bir araya gelmiştir. Erdoğan’ın ziyaretinden hemen önce Kerkük Valili-
ğine Kürt İttifakı’ndan Necmeddin Kerim ve İl Meclis Başkanlığı’na da 
Türkmen grubundan Hasan Turan seçilmiştir.5 

Erdoğan’ın Irak gezisi sırasında Irak Meclisi’ne hitap etmesi ve bu 
konuşmada çeşitli defalar bütün gruplara seslenmeye özen gösterme-
si dikkatleri çeken diğer bir gelişme olmuştur. Bu çerçevede Türkiye 
açısından daha az temasın olduğu düşünülen Şii ve Kürt gruplar ile 
görüşmeye ve onların gönlünü kazanmaya özel bir önem verilmiştir. 
6 Bu noktada Erdoğan’ın ziyaretinin Sünni ayağının zayıf kaldığı ile 
ilgili yorumlara Meclis Başkanı Nuceyfi ile yapılan görüşmenin engel 
olduğu da Türk gözlemciler tarafından dile getirilmiştir. 7 Erbil ziya-
retinde yakın zaman önce faaliyete geçen Erbil Başkonsolosluğu’nu 
ve Vakıfbank’ın Erbil şubesini hizmete açan Erdoğan, temaslarının 
ortaya çıkardığı sembolizm ile etnik ve mezhepsel anlamdaki farklı-
lıklara karşılık birlik mesajları vermiştir. 

Erdoğan’ın bu ziyaret sırasında Arap Baharı’nın yansımaları he-
nüz Kuzey Afrika’nın ötesine çok fazla geçmemişti. Bu dönemde her 
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ne kadar bazı görüş ayrılıkları olsa da, her iki ülke de farklı sebep-
lerle siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için çaba harcıyordu. 
Siyasi, dini ve ekonomik mesajları içeren bu gezi sırasında Türkiye 
Irak’taki siyasi yönetimle yeni dönemde ilişkilerini geliştirme poli-
tikasına devam edeceği mesajını veriyor, Kürt bölgesine üst düzey 
ziyaret gerçekleştirerek siyasi yakınlığının derecesini artırıyor, Sis-
tani gibi dini figürlerle görüşerek bölgedeki mezhepsel ayrılıklardan 
uzak durmaya çalıştığını gösteriyordu. 

Diğer Üst Düzey Temaslar

Başbakan Erdoğan ve beraberindeki bakanların Irak’a gerçek-
leştirdikleri ziyaretin üzerinden fazla bir zaman geçmeden Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul’da düzenlenen Türk-Arap Eko-
nomik Forumu’na katılmak üzere Türkiye’yi ziyaret eden Irak Maliye 
Bakanı Rafi el-İsavi’yle 27 Nisan’da Ankara’da bir görüşme gerçekleş-
tirmiştir.8 Aynı zamanda Irakiye grubunun bir üyesi olan İsavi’nin 
ziyareti sırasında Irak’ta hükümet kurulmasının ardından geçen za-
man içerisinde ortaya çıkan gelişmeler ele alınmış, güç paylaşımı, 
hükümette bakanlıkların dağılımı ve benzeri konuların yanında ikili 
ekonomik ilişkiler de gündem başlıkları arasında yer almıştır. 

İsavi’nin ziyaretini takiben Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 
Irak İslam Yüksek Konseyi (IİYK) liderlerinden Adil Abdulmehdi, 
Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 
kabul edilen Abdulmehdi, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’yla da 
bir araya gelmiştir. 9 Önceki yıllardan itibaren Başbakan Maliki ile 
bazı sorunları olan Abdülmehdi’nin ziyareti sırasında Irak’ta hükü-
met kurulmasının ardından güç paylaşımı konusundaki sorunlar ve 
diğer siyasi gelişmeler ele alınmıştır. Abdülmehdi bu ziyaretten kısa 
bir süre sonra hükümetteki rahatsızlıklar nedeniyle görevinden istifa 
etmiştir. 10 Bu ziyaretlerin de gösterdiği gibi, Türkiye mümkün ol-
duğunca Irak’taki farklı gruplar ile temaslarını sürdürmeye çalışmış, 
Irak içerisindeki farklı gruplar da siyasi konumlarını güçlendirmek 
ve komşu ülkelerden siyasi destek sağlamak adına bu tür ziyaretler 
gerçekleştirmiştir. 
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İkili ilişkiler çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaretlerin yanında, 
çeşitli uluslararası toplantılar için Türkiye’ye gelen Iraklı yetkililer ile 
görüşmeler devam etmiştir. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, BM 
En Az Gelişmiş Ülkeler Dördüncü Konferansı bağlamında İstanbul’da 
bulunan Irak Meclis Başkanı Usame Nuceyfi ile görüşerek bölgede-
ki gelişmeleri ele almıştır. Görüşme sonrasında Nuceyfi, ülkesindeki 
istikrarın önemine ve bu noktada Türkiye’nin oynadığı olumlu role 
vurgu yaparken, bölgedeki gelişmelerin oldukça kırılgan bir yapıya 
neden olduğunu ve böylesi zamanlarda komşu ülkeler arasında daha 
fazla temas olması gerektiğini dile getirmiştir.11 Irak ve bölgedeki kı-
rılgan yapının olumsuz yansımalarını önleme çabalarının yanında 
komşu ülkeler ile ilişkilerini çok boyutlu hale getirme çabası içindeki 
Türkiye, Vilayetlerden Sorumlu Irak Devlet Bakanı Turhan Müftü’yü 
Mayıs ayı içerisinde ağırlamıştır. Bazı valiler ile birlikte Türkiye’yi zi-
yaret eden Müftü, Cumhurbaşkanı Gül ile görüşmesinin ardından 
İçişleri Bakanı ile bir araya gelmiştir. Özellikle ekonomik ilişkilerin 
ele alındığı görüşmeler sırasında, güvenlik konusundaki işbirliği ça-
baları da gündeme gelmiştir. 12 Vilayetler yanında parlamentolar ara-
sında da işbirliğini artırmak amacı ile gerçekleştirilen diğer bir ziya-
ret de yine Mayıs ayı içinde Irak Meclis Başkanı Usame Nuceyfi’nin 
başkanlığındaki Iraklı parlamenterler heyetinin Türkiye’ye gerçek-
leştirdiği ziyaret olmuştur. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Abdul-
lah Gül ve Meclis Başkanı Şahin ile görüşen Iraklı vekiller, çeşitli pat-
lamalar sonrasında yaralanan ve tedavileri için Türkiye’ye getirilen 
Iraklı vatandaşları da ziyaret etme imkanı bulmuştur.13 Irak’ın 2003 
yılındaki işgalinin ardından Türkiye pek çok kez bu ülkedeki terör 
olaylarında zarar gören insanlara yardım etmek amacıyla ülkenin 
farklı yerlerinden Irak’ta tedavisi mümkün olmayan yaralıları alarak 
Türkiye’ye getirip tedavi ettirmiştir. 

İki ülkenin siyasetçileri arasındaki temaslar, ikili ziyaretlerin ya-
nında çeşitli uluslararası platformlarda da devam etmiştir. Bu çer-
çevede BM Genel Kurulu vesilesiyle New York’ta bulunan Dışişleri 
Bakanı Davutoğlu 26 Eylül’de, Iraklı meslektaşı Zebari ile görüşerek 
siyasi gelişmeleri ele almış, ikili ayrıca New York’taki görüşmeleri-
nin ardından yaklaşık iki hafta içerisinde bu kez Ankara’da bir araya 
gelmiştir. Hoşyar Zebari Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında 
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmüş, bu görüşmelerde 
öne çıkan başlıklar arasında iki ülke arasında yapılacak olan Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’ne hazırlık çalışmaları dikkat çe-
kerken, terörle mücadelede Iraklı yetkililerle işbirliğinin sağlanması 
Türkiye’nin öncelikleri arasında yer almıştır. Bu ziyaretten kısa bir 
süre önce Irak Başbakanı Nuri Maliki’nin PKK’nın bitirilmesi için 
en iyi seçeneğin Irak askerlerinin ülkenin kuzeyine gönderilmesi ol-
duğunu söylemesi, güvenlikle ilgili konuların ziyarette esas ağırlığı 
oluşturmasında etkili olmuştur. 

Çeşitli ziyaretler ve farklı uluslararası ortamlarda gerçekleştirilen 
görüşmeler bağlamında ilişkilerin geliştirilmesi çabalarına karşın, 
daha önce imzalanan bazı anlaşmaların uygulanması noktasında iki 
ülke arasında çeşitli sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Irak hükümet sözcü-
sü Ali Debbağ, Türkiye ile Irak’a Fırat ve Dicle nehirlerinden bırakı-
lacak su miktarı konusunda anlaşmazlıklar yaşandığını, bu nedenle 
iki ülke arasındaki stratejik işbirliği anlaşmasının Meclis’ten geçme-
yeceğini açıklamıştır.14 Yılın ikinci yarısında iki ülke arasında ilişki-
lerin soğumaya başladığının bir göstergesi olan bu açıklama, Türki-
ye-Irak ilişkilerinin siyasi figürler arası bakış açılarının farklılıkları 
yanında bölgesel gelişmelerden etkilendiğinin bir başka göstergesi 
olarak dikkat çekmektedir. 

Güvenlik Konuları

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2011 yılında da güvenlik kaynaklı 
sorunlar Türkiye’nin Bağdat ve Erbil ile ilişkilerini etkileyen önemli 
unsurlardan biri olmaya devam etmiştir. Her ne kadar son yıllarda 
ilişkilerin ekonomik boyutu önem kazansa da, yaz aylarında artış 
eğilimi gösteren terör faaliyetleri Türkiye ile Irak arasında çeşitli sı-
kıntılara neden olmaya devam etmiştir. 

Ağustos ayının sonlarına doğru PKK’lı teröristlerin Güneydo-
ğu’daki çeşitli saldırılarının ardından ülke içinde askeri operasyonların 
yanı sıra, Kuzey Irak’taki bazı hedeflerin de bombalanması sonucunda 
PKK’ya yönelik sınır ötesi hava operasyonları nedeniyle Irak hükümeti 
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tarafından, Türkiye’ye nota verilmiştir. Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan 
Bağdat Büyükelçisi Murat Özçelik’e verilen notada Irak’ın egemenliği-
nin ihlal edilmesi ve sivillerin hedef alınması nedeniyle operasyonla-
rın acilen durdurulması istenmiştir. 15 Türkiye’nin bu notaya cevabı ise 
sert olmuş, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Bağdat’ın Ankara’daki tem-
silcisi Abdul Amir Tabikh’ten sivillerin öldürüldüğü iddiasının tashih 
edilmesi istenmiş ve bu esnada Ankara, Türk jetlerinin operasyon gö-
rüntülerini Bağdat’a ulaştırmıştır. 16 

Türkiye’nin önceki yıllarda gerçekleştirdiği operasyonların aksi-
ne, son yıllarda sivil kayıplar konusunda oldukça hassas bir tutum 
takınması nedeniyle sivil kayıp iddiaları çok fazla yankı bulmamıştır. 
Aynı zamanda Peşmerge yetkilileri de Türkiye’nin askeri operasyon-
larından ciddi bir kaygı duymadıklarını dile getirmiştir. Türkiye ve 
İran’la güçlü ekonomik ve diplomatik ilişkileri olduğunu vurgulayan 
Peşmerge güçlerinin genel sekreteri Cabbar Yaver, Türk silahlı güç-
lerinin PKK’ya karşı gerçekleştirdiği operasyonlar öncesinde kendi-
lerine bilgi vermediğini ancak PKK’ya karşı sessiz kalmayacaklarını 
daha önce beyan ettiklerini vurgulamış ve bu operasyonlar dolayı-
sıyla bir güvenlik tehdidi algılamadıklarını belirtmiştir. 17 

İki ülke arasında güvenlik konularındaki görüşmeler yıl boyunca 
devam etmiştir. Bu bağlamda Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun 
Sinirlioğlu başkanlığındaki Türk heyeti 12 Eylül’de Irak’a bir ziyaret 
gerçekleştirmiştir. Bağdat’ta Cumhurbaşkanı Celal Talabani ve diğer 
yetkililerle görüşen heyet, terörle mücadele konusunu kapsamlı bir 
şekilde ele alırken, terör örgütünün Kandil’de bulunmasından du-
yulan rahatsızlığı muhataplarına aktarmıştır. 18 Türk yetkililer Irak 
kaynaklı güvenlik endişelerini ortadan kaldırmak için bir yandan 
Iraklı yetkililer ile temas kurarak onların daha fazla işbirliği yapma-
sını sağlamaya çalışırken, öte yandan da ABD ile görüşmeler yapa-
rak PKK’lıların bulundukları yerlerin ve faaliyetlerinin tespit edil-
mesi için insansız hava araçlarının kullanımı konusunda işbirliğini 
artırarak sürdürmesini istemişlerdir. 19 2007 sonrasında ABD’nin 
istihbarat noktasında Türkiye ile daha fazla işbirliği içinde olması, 
PKK’yla mücadelede Türkiye’ye çeşitli avantajlar sağlamasının ya-
nında Türkiye ile Iraklı Kürt yetkililer arasında da daha olumlu bir 
atmosfer oluşmasına yardımcı olmuştur. Türkiye’nin bu istihbarat-
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tan da faydalanarak gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonlarda sade-
ce PKK’lıları hedef alması ve sivillerin çok fazla zarar görmemesi de 
gerginliklerin ortaya çıkmasını engellemiştir. 

Türkiye ile Irak arasında sonbaharda güvenlik sorunlarının yeni-
den ön plana çıkmasına neden olan en temel gelişme ise 19 Ekim’de 
kuzey Irak’tan gelen PKK’lıların Hakkari’nin Çukurca ilçesine sal-
dırmaları ve saldırılarda 24 askerin hayatını kaybetmesi olmuştur. 
Saldırıların ardından başlatılan operasyonlarda Irak tarafına da 
geçilmesine rağmen, Irak yetkililerinden ve ABD’den eleştirel bir 
söylem ortaya çıkmamıştır. 20 Düzenlenen askeri operasyonlar so-
nucunda 250 terörist etkisiz hale getirilirken, sadece hava harekatı 
ile sınırlı kalmayan operasyonlarda farklı güvenlik birimleri görev 
almıştır. 21 Bu saldırıların Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bölgeye 
yaptığı ziyaretten kısa bir süre sonra meydana gelmesi dikkat çeker-
ken, Türkiye yürüttüğü askeri operasyonun ardından aynı zamanda 
diplomatik girişimler de başlatmış ve bu bağlamda Dışişleri Baka-
nı Davutoğlu’nun acil daveti üzerine Türkiye’ye gelen İran Dışişle-
ri Bakanı, PKK’yla mücadele konusunda ortak tavır açıklamasında 
bulunmuştur.22 Diğer yandan, Türkiye’nin daveti üzerine Irak Kürt 
Bölgesi’nden Ankara’ya gelen eski Başbakan ve KDP Başkan Yar-
dımcısı Neçirvan Barzani, Mesud Barzani adına burada olduğunu 
ve Türkiye’nin acısını paylaştıklarını dile getirerek hiçbir eylemin 
Türkler ile Kürtler arasındaki kardeşlik ilişkisini bozmaması gerek-
tiğini belirtmiştir.23 Bu gelişmelerden anlaşıldığı üzere, Irak kaynaklı 
güvenlik endişeleri her ne kadar belirli sınırlar içerisinde tutulsa da 
var olmaya devam etmiştir. Bununla birlikte söz konusu güvenlik 
sorunlarının ortadan kaldırılması için izlenen politikada komşu ül-
kelerin ve bu ülkelerdeki siyasi figürlerin desteğinin sağlanmasının 
önemli olduğu bilinci ile hareket edildiği de dikkatleri çekmektedir. 
Bu tutum çerçevesinde İranlı ve Iraklı yetkililer ile temaslar kurul-
ması suretiyle desteklerinin kazanılması, askeri operasyonlara yöne-
lik eleştirileri ciddi ölçüde azaltmıştır. 

Kasım ayı başında Türkiye’yi ziyaret eden IKBY Başkanı Mesud 
Barzani Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı da dahil ol-
mak üzere pek çok üst düzey Türk yetkili ile görüşmüştür. Bu gö-
rüşmelerde Irak’ın içinde bulunduğu siyasi sorunlar, Irak kaynaklı 
güvenlik sorunları ve Türkiye’nin Kürt sorunu ön plana çıkan ko-
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nular olmuştur. Başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından 
yaptığı açıklamada Barzani, ekonomik konularla birlikte bölgedeki 
gelişmeleri ve Türkiye’nin Kürt sorununu aşmak için attığı adımları 
da ele aldıklarını söyleyerek, her türlü askeri eyleme karşı oldukları-
nı ve kan dökülmesini istemediklerini dile getirmiştir. 24 Barzani’nin 
ziyareti ile ilgili olarak Irak basınına yansıyan haberlerde de Kürt 
yetkililer görüşmelerde barış mesajları verdiklerini ve bu mesajların 
Türk yetkililer tarafından da olumlu karşılandığını, ayrıca tarafların 
ilişkilerini geliştirmek istediklerini ve PKK’nın da bu barış mesajını 
kabul etmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.25 Bu ziyaret Irak’tan ABD 
askerlerinin çekilmesinin hemen arifesinde gerçekleşmesi bakımın-
dan da önem arz etmiştir. Ziyaret sırasında gerçekleştirilen çeşitli gö-
rüşmelerde Irak’ta ortaya çıkacak yeni şartların yanında Suriye’deki 
gelişmeler de ele alınmış, tarafların ortak endişelerinden birinin de 
Suriye’nin dağılması senaryosu ve bunun Kürt sorunu bağlamında 
ortaya çıkarabileceği sonuçlar olduğu gözlenmiştir. 

Haşimi’nin Tutuklanması Girişimi

Yılın son günlerinde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerde Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi’nin tutuklanmak istemesiyle 
birlikte bazı sorunlar yaşanmıştır. Haşimi’nin korumalarının onun 
emriyle bazı suikastlar işledikleri, kanunsuz işlere bulaştıkları ve 
Haşimi’nin de konumu sayesinde onları koruduğu iddia edilmiştir. Bu 
iddialar neticesinde evi kuşatılan Haşimi, Bağdat’tan ayrılarak Kürt 
bölgesine geçmek ve Süleymaniye’de geçici olarak ikamet etmek du-
rumunda kalmıştır. Bu gelişmelerin Amerikan askerlerinin Irak’tan 
tamamen çekilmesinden kısa bir süre sonra meydana gelmesi ise pek 
çok kişi tarafından bir rastlantı olmaktan ziyade, ülkede yeni döneme 
dair ipuçları veren önemli bir gösterge olarak yorumlanmıştır. 

Kendisine karşı yapılan suçlamaları kabul etmeyen Haşimi, bun-
ların Sünni politikacıları sindirmek amacıyla üretilmiş iddialar ol-
duğunu belirtirken, amacın Irak’ı yeniden bir mezhepsel ayrışmanın 
eşiğine getirmek ve ülkede gitgide artan tek adam yönetiminin sağ-
lamlaştırılması olduğunu iddia etmiştir.26 Aynı röportajda yaşadık-
larının İran’la bağlantılı bölgesel gelişmeler ile doğrudan ilgili oldu-
ğunu iddia eden Haşimi, Ortadoğu bölgesinde etkili olmaya çalışan 
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bir Türkiye’nin Irak’taki siyasi gelişmeler ile doğrudan ilgilenmek 
durumunda olduğunu, ekonomik ilişkileri geliştirmek amacının dı-
şında kendi güvenlik çıkarları için Irak’taki duruma müdahil olması 
gerektiğini öne sürmüştür.27 

Türkiye 2011 sonunda Irak’ta ortaya çıkan bu gelişmeden rahat-
sız olmuş ve Haşimi’ye destek vererek onun Süleymaniye’de misafir 
edilmesini destekledi. Zira Irak’ta siyasi gücün tek bir kişinin elinde 
toplanması tehlikesi Türkiye’yi memnun etmemiş, Sünni grupların 
temsilciliğini yapan bir isme karşı böylesi bir girişim ülkede ve böl-
gede yeniden mezhep temelli ayrışmalara neden olabilecek bir geliş-
me olarak değerlendirilmiştir. 

Ekonomik İlişkiler

2011 yılında Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkilerin son 
yıllardaki artış trendine uygun bir şekilde geliştiğini söylemek müm-
kündür. Küresel ekonomik kriz nedeniyle dünyanın farklı yerlerinde 
durgunluklar göze çarparken, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin ge-
lişmeye devam etmesi dikkat çekici bir husustur. İşgal sonrasında hızla 
yaralarını sarmaya çalışan Irak, Türk müteahhitleri için önemli bir faa-
liyet alanı olurken, Türk ihracatçıları da Irak’a olan satışlarını artırmış-
lardır. Ayrıca, Türkiye’nin hızlı gelişen ekonomisinin ihtiyaç duyduğu 
enerji kaynaklarının sağlanmasında Irak’ın rolü 2011 yılı içinde artmış, 
Türkiye Irak petrollerinin önemli alıcılarından biri olmuştur. 

2011 yılında Türkiye’den Irak’a yapılan ihracat miktarı 8.3 mil-
yar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde bu ülkeden yapılan 
ithalat ise 2.5 milyar dolar civarında seyretmiştir. Bu rakamlar in-
celendiğinde ihracatta bir önceki yıla göre %35 civarında bir artış 
göze çarparken, Irak’tan ithalatın ise neredeyse iki katına çıktığı 
görülmektedir. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere daha detaylı 
bir şekilde bakıldığında, Türkiye’nin 2011 yılında Irak’a ihraç ettiği 
belli başlı ürünler olarak demir çelik ürünleri, buğday unu, çimen-
to, inşaat malzemeleri ve hayvansal ürünler dikkati çekmektedir.28 
Irak’tan yapılan ithalatın neredeyse tamamına yakınını petrol oluş-
turmaktadır.29 2010 yılı rakamları ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin 
Irak’tan yaptığı petrol ithalatının bir yıl içerisinde iki katına çıktığı 
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görülmektedir. Bu gelişme Irak’ın işgalin ardından ekonomik kalkın-
maya ağırlık vermesi ve petrol üretimini artırma çabalarının bir so-
nucudur. Türkiye açısından ise bu durum, hızlı gelişen ekonomisinin 
artan enerji ihtiyacını mümkün olan en yakın bölgelerden karşılama 
çabasının yol açtığı bir sonuçtur. 

Türkiye’nin son yıllarda komşu ülkelerle ticari ilişkilerini geliştir-
me politikalarının sonuçlarını Irak ile olan ticarette görmek müm-
kündür. 2010 yılında Irak Türkiye için 5. büyük pazar durumun-
da iken, 2011 sonunda Almanya’dan sonra en fazla ihracat yapılan 
ülke konumuna gelmiştir. Bu bağlamda dikkat çeken bir husus ise, 
Türkiye’nin Irak’a ihracatında ürün çeşitliliğinin sağlanmış olması ve 
tek bir alana veya ürüne yoğunlaşan bir ihracat karakterinden hız-
la uzaklaşılmasıdır.30 Bu gelişmeyi Avrupa ülkelerindeki ekonomik 
kriz nedeniyle alternatif pazarlar arayışlarının bir yansıması olarak 
değerlendirmek mümkündür. 

2011 içerisinde Irak’a ve özellikle de Kürt bölgesine Türkiye kay-
naklı çeşitli yatırımların gerçekleştirildiği görülmektedir. Bölgedeki 
hızlı kalkınmanın oluşturduğu talebe cevap vermek adına özellikle 
inşaat ve ilgili sektörlerde çeşitli yatırımlar gerçekleşmiştir. Bunlar-
dan birisi de yılbaşında Türkiye kökenli bir şirketin yerel ortaklarla 
birlikte Erbil sanayi bölgesinde çimento paketlemede kullanılacak 
kağıt fabrikası kuracağını açıklaması olmuştur.31 Irak’ta çok sayıda 
Türk yatırımcı faaliyet göstermekte ve bu yatırımcıların bankacılık 
işlemleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere üç Türk bankası bulunmak-
tadır. İş Bankası ve Vakıflar Bankası Erbil’de faaliyet gösterirken, Zi-
raat bankası da Bağdat’ta hizmet vermektedir. İş Bankası’nın Erbil 
şubesi 2011 yılı başlarında, Başbakan Erdoğan’ın Irak ziyaretinin 
hemen öncesinde, Kürt bölgesi ile artan ticari ilişkilerden doğan ih-
tiyaca cevap vermek üzere faaliyete geçmiştir.32 

Türk şirketlerinin faaliyetlerinin yoğunlaştığı Erbil’de yaklaşık 
15.000 civarında Türk vatandaşının çalıştığı tahmin edilmektedir. 
Kürt bölgesinde faaliyet gösteren Türk şirketlerinin sayısı yaklaşık 
700 civarında olup bu rakam bölgedeki yabancı şirketlerin üçte iki-
sini oluşturmaktadır.33 Türkiye ile Irak arasındaki karayolu bağlantısı 
olan Habur sınır kapısından günde yaklaşık 1.500 kamyonun geçme-
sinin yanında, sadece iki ülkeyi birbirine bağlamakla kalmayan Türk 
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Hava Yolları da Bağdat, Basra, Musul, Erbil ve Necef ’e uçarak Irak’ın 
dünya ile irtibatının sağlanmasında önemli bir rol üstlenmektedir. 
Türkiye’den özel havayolları şirketleri de Irak’ın farklı şehirlerine uçuş-
lar gerçekleştirerek ticari ilişkilerin gelişmesine destek vermektedir. 

Türkiye’nin ekonomik varlığı ülkenin kuzeyinde ciddi şekilde his-
sedilmekle beraber, Basra gibi güneydeki büyük şehirlerde de Türk 
işadamlarının varlığı hemen herkes tarafından kabul edilmektedir. 
Basra’da büyük bir fuar merkezi inşa eden Türk şirketleri aynı şehir-
de bir stadyum inşaatına katkıda bulunmakta, bazı otelleri restore 
etmekte ve şehre elektrik sağlayan bir mobil santrali işletmektedir.34 
Yine 2011 yılı başında Çalık Holding Kerbela kentinde elektrik sant-
rali inşa etmek üzere anlaşma imzalamıştır. Yaklaşık 450 milyon do-
larlık bir yatırım olan elektrik santralinin anlaşmasının imzalanması 
sırasında konuşan enerjiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hüseyin 
Şehristani, bu santralin Irak’ın en büyük santrali olacağını ve Orta 
Fırat bölgesinde dört vilayetin elektrik ihtiyacının bu santralden sağ-
lanacağını ifade etmiştir. Açıklamasında bu santralin yaklaşık 500 ki-
şiye iş imkanı sağlayacağına dikkat çeken Şehristani ülkesinin elekt-
rik santrallerine olan ihtiyacına vurgu yaparak Musul’da iki santral 
yapımı ile ilgili ihalelerin de gerçekleştirileceğini dile getirmiştir. 35 
Basra ve Kerbela’nın yanında güneydeki Necef kentinde de Türk şir-
ketlerinin pek çok yatırımı mevcuttur. Yabancı gözlemcilerin de dile 
getirdikleri gibi, bölgedeki işadamları kendilerine siyasi baskı gelme-
diği müddetçe Türk işadamları ile ticaret yapmakta ve Türk ürünleri 
bölge ülkelerine göre kaliteli oldukları için tercih edilmektedir.36 

2011’in sonlarına doğru ikili ticari ilişkileri olumsuz etkilemesi 
muhtemel bir konu bir süre gündemde kalmıştır. Irak Milli Petrol 
Şirketi’nin bazı Türk firmalarına olan borçlarını ödememesi sonra-
sında bu şirketlerden bazıları, Türkiye’deki Irak mallarına haciz kara-
rı aldırmış, bu çerçevede Türkiye’ye uçuş yapan Irak havayollarına ait 
uçaklara da haciz konulması gündeme gelmiştir. Bu durumu engel-
lemek için ise Irak, Türkiye’den bu ülkeye uçuş gerçekleştiren hiçbir 
Türk havayolunun uçaklarına iniş izni vermeyeceğini ilan etmiştir. 
Kasım ayının sonlarına doğru bu konu ikili ilişkileri meşgul ederken, 
Türk yetkililer özel şirketlerin bağımsız mahkemelerde aldırdıkları 
haciz kararların etkilenmesinin mümkün olmadığını dile getirdiler. 
Aslında benzer sorunlar daha önce de yaşanmış, Irak hükümeti de 
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sorunu aşmak için tescilli uçaklar yerine kiralık uçaklar kullanarak 
haciz ihtimalini ortadan kaldırmıştı.37 Irak tarafının bu tutumunun 
ardında siyasi bazı sebeplerin olabileceği düşünülse de, uçuş konu-
sundaki sıkıntılar bazı şirketlerin haciz kararını kaldırması ve Irak 
petrol şirketinin borçlarını ödemeye başlaması ile aşılmıştır. 

İkili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için fuarlar ve kongreler 
düzenlenirken, çeşitli uluslararası forumlar da ekonomik konuların 
ele alınması için bir fırsat olarak değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda 
IKBY Başbakanı Berham Salih 17 Kasım’da Karadeniz Enerji ve Eko-
nomik Forumu’na katılmak için İstanbul’a gelmiş, Salih’in ziyareti 
sırasında ekonomik konuların yanında Başbakan Erdoğan ile yaptığı 
görüşmede çeşitli siyasi konular da değerlendirilmiştir.38

Sonuç

2011 yılı Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin hükümetin ku-
rulmasının ardından çeşitli beklentilerle başladığı, yılın başlarında 
Başbakan Erdoğan ve beraberindeki bakanların ziyareti ile önceki 
yıllarda yakalanan ivmenin devam etmesinin beklendiği bir yıl ola-
rak başlamıştır. Bununla birlikte, yıl boyunca ekonomik ilişkilerde 
ciddi bir sıkıntı görülmese de, siyasi anlamda çeşitli zorluklarla kar-
şılaşılmıştır. Bu zorlukların ortaya çıkmasında Irak Başbakanı’nın, 
Türkiye’nin kendisinden başka siyasi figürleri desteklediğini düşün-
mesi, Türkiye’nin Irak Başbakanı’nın siyaset tarzından ve gücü kendi 
elinde toplamasından rahatsız olması, diğer siyasi figürlerin etkisi-
nin azaltılmaya çalışılması, Arap Baharı’nın Suriye’ye de etki etmeye 
başlaması ve Suriye konusunda iki ülkenin farklı bir tutum içerisin-
de olması, bölgede mezhep temelli ayrışmaların yeniden gündeme 
gelmeye başlaması gibi unsurların etkisi olmuştur. Yine 2011 yılı 
içerisinde Türkiye’nin Kürt bölgesi ile olan siyasi ve ekonomik ilişki-
leri daha da gelişmiş, Bağdat ile soğuyan ilişkiler Erbil ile ısınmıştır. 
Başbakan Erdoğan’ın Irak gezisi sırasında Erbil’i de ziyaret etmesi de 
bir ilk olması açısında önem arz etmiştir. 

İki ülke yöneticileri arasındaki karşılıklı açıklamalarda görü-
len görüş farklılıklarının, 2011 yılı içerisinde ekonomik ilişkile-
re yansıyan olumsuz etkisi fazla olmamıştır. Nitekim 2011 yılında 
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Türkiye’nin Irak’a ihracatı artmaya devam etmiş, bu ülkeden ithalatı 
iki katına çıkmış ve Irak Türkiye’nin Almanya’dan sonra ikinci büyük 
ticari ortağı haline gelmiştir. Bu bağlamda 2011, özellikle Erbil ve 
civarında yoğunlaşan Türk yatırımlarına, ülkenin diğer kesimlerin-
deki yatırımların da eklenmesi ile iki ülkenin ekonomik ilişkilerinde 
önemli mesafenin kat edildiği bir yıl olmuştur. 

Kronoloji

16 Ocak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Bağdat’ı ziyaret ede-
rek yeni kurulan hükümeti tebrik etti ve yeni dönemde 
Türkiye’nin beklentilerini muhataplarına aktardı. 

10 Şubat Irak Meclis Başkanı Usame Nuceyfi Türkiye’yi ziyaret ederek 
ikili siyasi ilişkileri değerlendirdi.

28-29 Mart Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu, diğer bazı 
bakanlarla birlikte Irak’ta Bağdat, Necef ve Erbil’i ziyaret etti. 

27 Nisan Irak Maliye Bakanı Rafi İsavi Ankara’yı ziyaret ederek Dışiş-
leri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. 

3-6 Mayıs Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Irak İslam Yüksek Konseyi 
liderlerinden Adil Abdülmehdi Türkiye’yi ziyaret ederek Cum-
hurbaşkanı Gül ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile görüştü. 

25 Ağustos Kuzey Irak kaynaklı terör saldırılarının ardından Türkiye’nin 
bölgeye hava harekâtı gerçekleştirmesi üzerine Irak Türkiye’ye 
nota verdi. 

26 Eylül Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu BM Genel Kurul görüş-
meleri için bulunduğu New York’ta Iraklı mevkidaşı Hoşyar 
Zebari ile görüştü. 

21 Ekim KDP Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, PKK saldırıları ve 
Türkiye’nin kuzey Irak’a yönelik harekâtının hemen ardından 
Türkiye’nin daveti üzerinde Ankara’ya geldi. 

6 Kasım IKBY Başkanı Mesud Barzani Türkiye’ye gelerek Cumhur-
başkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davu-
toğlu ile görüştü. Görüşmelerde Kürt sorununun barışçıl 
çözümü konusu ön plana çıktı. 

17-18 Kasım Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Berham Salih, Ka-
radeniz Ekonomik ve Enerji Forumu’na katılmak üzere 
İstanbul’a geldi.
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Giriş

2011 yılı, Ortadoğu tarihinde özellikle Arap devletleri ve halkları 
bakımından çok önemli gelişmelerin yaşandığı tarihi bir yıl olmuş-
tur. 2010 yılının sonlarında patlak veren Arap İsyanları dalgası kısa 
süre içinde bütün bölgesel dengeleri alt üst etmiştir. Bu isyan dalga-
sının sonucunda Tunus, Libya, Mısır ve Yemen gibi Arap ülkelerinde 
meydana gelen devrimler ve beraberinde gelen rejim değişiklikle-
ri, Suriye gibi Arap ülkelerinde yaşanan iç savaş ile Irak, Lübnan ve 
Bahreyn’de yaşanan siyasal istikrarsızlıklar 2011 yılında Türk dış po-
litikasının en önemli gündem maddeleri olarak ön plana çıkmıştır. 

Bahreyn dışında Arap İsyanlarının şiddet dalgasından doğrudan 
etkilenmeyen Körfez ülkeleri, sürekli olarak isyan dalgasının kendi-
lerine de ulaşmasından endişe duymaktadırlar. Bölgesel statükodan 
yana olan veya en azından değişimin tedrici ve sınırlı olmasını isteyen 
Körfez ülkeleri, bölgesel siyasal ve ekonomik istikrarsızlığı ulusal çı-
karlarına, bölge çapındaki siyasal ve ekonomik kalkınmaya ve bölgesel 
kültürel uyuma uygun görmeyen Türkiye ile daha yakın ilişkiler geliş-
tirmeyi önemsemişlerdir. Özellikle Arap İsyanlarının en kanlı cephesi 
olan Suriye’deki gelişmeleri bölgesel siyasetinin başarılı olup olmama-
sının temel testi olarak gören Türkiye’nin bölgenin istikrarlı rejimleri 
olan Körfez ülkeleriyle ilişkileri daha da önem kazanmıştır.

Arap İsyanları sırasında bölgesel ve küresel güçlerle yakın ilişki-
ler geliştirerek gelişmeleri en fazla etkileyen ülkelerin başında Suudi 
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Arabistan ile Katar gelmektedir. Türkiye de Arap İsyanlarına dönük 
pozisyon belirlerken özellikle bu iki ülkeyle yakın ilişkiler kurmak 
durumunda kalmıştır. Diğer yandan, Suudi Arabistan ve Katar’ın 
hem Körfez İşbirliği Konseyi hem de Arap Birliği içindeki etkin ko-
numları ve bu iki örgütün özellikle Suriye muhalefetine verdiği des-
tek ile Esad karşıtı kampanyadaki etkin tavrı bu ülkeleri Türkiye’nin 
yanına itmiştir. Suudi Arabistan ile Katar 2011 yılında devlet meka-
nizmasının en istikrarlı ve sağlam işlediği iki ülke olarak Türkiye ile 
birlikte bölgesel siyasette aktif rol oynamıştır.. Dolayısıyla bu iki ülke 
diğer Körfez ülkelerine de öncülük etmiş ve aralarındaki birliğin pe-
kişmesine katkıda bulunmuştur. 

Türkiye-Suudi Arabistan İlişkileri

Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkileri 2011 yılında son yedi yıllık 
dönemdeki gelişme ivmesini korumuştur. AK Parti’nin benimsediği 
dış politika çerçevesinde bölge ülkeleriyle ilişkiler çok boyutlu olarak 
ilerletilmeye çalışılmış, bir yandan siyasi ilişkiler güçlendirilirken di-
ğer yandan da ekonomik ilişkiler geliştirmiştir. 2011 yılının başla-
rına kadar Suudi Arabistan’a ilişkin haberler, bölgesel ekonomik ve 
kültürel atılımlara geniş yer verirken 2011’de bölgeyi saran, kısmen 
Suudi Arabistan’a da uğrayan isyan dalgası siyasi ve diplomatik iliş-
kileri ön plana çıkarmıştır. 

Mısır, Libya ve Tunus’taki rejimlerin değişmesi ve Irak’ın siyasal 
istikrarsızlık içinde bulunması üzerine bölgede siyasal istikrara ve 
işleyen bir devlet mekanizmasına sahip en önemli ülke olan Suudi 
Arabistan, Arap İsyanlarının patlak vermesinden bu yana bölge siya-
setinde aktif bir şekilde yer almıştır. Bir taraftan Tunus ve Yemen gibi 
isyanın başarılı olduğu ve rejim değişikliğinin yaşandığı bazı ülkelerin 
liderlerini ülkesine kabul ederek geçiş süreçlerini desteklemesi, bir ta-
raftan da maddi yardımlarla muhalifleri desteklemesi Suud Krallığını 
bölgesel gelişmelerin içerisinde tutmuştur. Bu doğrultuda, Yemen’in 
eski lideri Ali Abdullah Salih yetki devrine karar verilene kadar Suudi 
Arabistan’da kalırken, Tunus’un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali 
Tunus’taki devrimin ardından Suudi Arabistan’a yerleşmiştir. 
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Tüm bunların yanı sıra Riyad’ın Suriye konusundaki tavrının 
önemli olduğunu belirtmek gerekmektedir. Esasında İran’a karşı mü-
cadelesini Şam üzerinden yürüten Riyad, Suriyeli muhaliflere maddi 
destek ve silah yardımında bulunmaya devam etmekte, aynı zaman-
da Körfez İşbirliği Konseyi ve Arap Birliği’ni de Esad rejimine karşı 
yönlendirmektedir. Bütün bu süreçte Suudi Arabistan ve Türkiye’nin 
yürüttüğü politikaların örtüştüğünü söylemek mümkündür. İki ülke 
arasındaki işbirliği, taraflar arasındaki yüksek düzeyli karşılıklı zi-
yaretlere de yansımıştır. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suud el-
Faysal Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun daveti üzerine 11-12 
Ocak tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. 
Yapılan görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele 
alınmış, buna ek olarak özellikle bölgesel ve uluslararası güncel geliş-
meler hakkında istişarelerde bulunulmuştur.1

13-15 Ağustos tarihlerinde Oxford Üniversitesi bünyesinde faali-
yet gösteren Oxford İslami Araştırmalar Merkezi’nin Cidde’de yapılan 
mütevelli heyeti toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan’a giden 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bölgesel siyasetin belirlenmesinde 
iki ülkenin önemine vurgu yapmıştır. Suudi Kralı Abdullah ile bir 
araya gelen Cumhurbaşkanı Gül, bölgedeki ve özellikle de Mısır ve 
Suriye’deki gelişmeleri değerlendirmişlerdir. Cumhurbaşkanı Gül’ün 
demokratik dönüşüm sürecinde Mısır’daki siyasal istikrarın ve ülke 
ekonomisinin ihmal edilmemesi ve desteklenmesi gerektiğini ifade et-
miştir. Karşılıklı olarak görüş alışverişlerinin sıklaştırılmasının gereği 
üzerinde de duran Cumhurbaşkanı Gül ve Kral Abdullah bu konuda 
ortak çalışmaların yapılması için yetkililere talimatlar vermiştir.2 

AK Parti hükümetinin bölgesel ekonomik politikaları çerçevesin-
de de iki ülke arasında bakanlar düzeyinde ziyaretler gerçekleştiril-
miş ve ticaret hacmini artırmaya yönelik adımlar atılmıştır. Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek 10. Dönem Karma Ekonomi Komisyon top-
lantısına katılmak ve Karma Ekonomik Komisyon Protokolünü im-
zalamak üzere 23 Ocak’ta Riyad’a gitmiştir. Yakın dönemde gelişen 
siyasi ilişkilerin ekonomiyle taçlandırılması gerektiğini ifade eden 
Şimşek, imzalanan protokolün ticaret ve yatırımlar, gümrük işbirliği, 
bankacılık ve finans, ulaştırma, iletişim, tarım, müteahhitlik hizmet-
leri, eğitim, kültür, sağlık, turizm, enerji, savunma sanayi ve çevre 
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gibi geniş bir yelpazeyi kapsadığını belirtmiştir.3 13 Şubat’ta Cidde’de 
bir toplantıya katılan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün de G-20 
üyesi iki büyük ekonomi arasında bu kadar az ticaret olmasının eko-
nomik olarak açıklanmasının pek mümkün olmadığını ve orta va-
dede 20 milyar dolarlık bir dış ticaret hacminin yakalanabileceğini 
ifade etmiştir. Ergün bu bağlamda işadamlarının daha sık ve güçlü 
platformlarda bir araya getirilmesine dikkatleri çekmiştir.4 

Yapılan görüşmelerin somut sonuçlarının da görüldüğünü söy-
lemek mümkündür. Örneğin Suudi Arabistan, TOKİ’nin yaptığı ko-
nutları incelemiş ve TOKİ’den kendi ülkesi için çöl konutları yapma-
sını istemiştir.5 Ticari gelişmelerin finansal iletişimi zorunlu kılması 
bankacılık alanında da adım atmayı gerektirmiş ve Ziraat Bankası 
Suudi Arabistan’da şubeler açmaya başlamıştır. İlk şubenin açılışı-
nı 20 Mart 2011’de Cidde Ekonomik Forumu’na katılmak üzere bu 
kente giden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yapmıştır. Erdoğan, 
şubenin iki ülke arasında finans iletişiminde önemli bir köprü gö-
revini üstleneceğini belirtirken Cidde Ekonomik Forumu’nun açılış 
konuşmasında da istişare kültürüne dikkatleri çekerek “Bölgemizin 
içinden geçtiği süreç dikkate alındığında, Cidde Ekonomik Forumu 
daha da bir önem kazanıyor. Burada istişare edilecek konuların, bu-
radan neşet edecek (doğacak) fikirlerin, bölgemizin huzur, istikrar, 
barış ve refahına katkı sağlamasını temenni ediyorum. … Türkiye ve 
Suudi Arabistan, içinde bulunduğumuz coğrafyanın iki önemli ülke-
si olarak, bölgesel barış ve istikrara önemli katkı sağlıyor ve örnek bir 
işbirliği sergiliyorlar” demiştir. Konuşmasının diğer kısımlarında ise 
Erdoğan, önceden komşunun yakındaki ev anlamına geldiğini ancak 
şimdi ülkelerin de yakındaki ev gibi olduğunu, orada ne yaşanıyorsa 
diğer ülkeyi de etkilediğini vurgulayarak, “Araplar ‘El car kablil dar,’ 
biz de ‘ev alma, komşu al’ deriz” diyerek ikili ilişkilerin önemini vur-
gulamıştır.6 Başbakan aynı forumda Suudi Arabistan’la vizelerin kal-
dırılmasının gerekliliğini de gündeme getirmiştir. Arap İsyanlarının 
Suriye’ye sıçradığı günlerde Suudi Arabistan ve Türkiye’nin bölgenin 
iki önemli ülkesi olduğunun vurgulanması, bölgesel istikrar ve barış 
cümlelerinin sarf edilmesi, devam eden süreçte iki ülkenin ortak ha-
reket edeceğinin işaretleri olmuştur. 

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde 2011 yılında 
meydana gelen en önemli gelişmelerden biri iki ülke arasında im-
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zalanan askeri işbirliği antlaşmasıdır. İmzalanan antlaşma, Türkiye 
savunma sanayisinin Riyad’a 2 milyar dolarlık silah satmasını öngör-
mektedir. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan ilk kez 
ABD dışında ikinci bir ülkeden silah satın almaya karar vermiştir. Ay-
rıca Suudi yetkililer Türkiye’ye bir jest yaparak uluslararası antlaşma-
ların uygulanmasından doğan anlaşmazlıklar için ülkesindeki şeriat 
mahkemelerini adres gösterme şartından da vazgeçmiştir.7 Askeri ve 
siyasi ilişkiler alanındaki işbirliğini geliştirmek kapsamında Savunma 
Bakanı Vecdi Gönül Mart ayı başlarında Suudi Arabistan’a resmi bir 
ziyaret gerçekleştirmiştir. Bakan Gönül Türkiye’nin son dönemdeki 
atılımlarının iki ülke ilişkilerine yansıması gerektiğini söylerken, Su-
udi Bakan Yardımcısı Prens Halid kültürel, dinsel ve ekonomik bağ-
ların siyasal alana taşınması gerektiğini vurgulamıştır. Bakan Gönül 
ziyareti sırasında Suudi Ticaret ve Sanayi Bakanı Zeynel Ali Rıza ile 
birlikte bir Savunma Sanayi Sergisi’ni gezmiş ve iki ülke arasındaki 
ticari ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini açıklamıştır.8

Suudi Arabistan ve Türkiye arasında kültürel ve sosyal ilişkilerde 
de gelişmeler yaşanmıştır. 20 Nisan’da Riyad’da yapılan 2. Uluslararası 
Yükseköğretim Fuarına Türkiye’den Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 
ile birlikte 18 üniversite katılmış ve Suudi öğrencilere Türkiye’nin ta-
nıtımı yapılmıştır. Fuara katılan dönemin YÖK Başkanı Yusuf Ziya 
Özcan, Suudi Arabistan Yüksek Öğretim Bakanı Halid el-Ankari ile 
bir görüşme yapmıştır.9 Ayrıca Van’da yaşanan depremin ardından 
Suudi Kralı, 50 milyon dolar yardım yapacağını açıklamıştır.

Türkiye-Katar İlişkileri
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Katar, şüphesiz 2011 

yılının en çok konuşulan Ortadoğu ülkelerinden birisi olmuştur. Ya-
kın zamanlara kadar sadece küçük ve zengin bir Körfez ülkesi olarak 
bilinen Katar, yeni yüzyılın başından itibaren bölge siyaseti üzerin-
deki etkisi konuşulan bir ülke olmuş, Arap İsyanlarıyla birlikte bu 
rolünü pekiştirmiştir. Bu doğrultuda Katar, bölgesel bir güç olan 
Türkiye’nin hem ekonomik hem de siyasi olarak beraber hareket et-
tiği bir ülke olmuştur. 2011 yılı içerisinde iki ülke arasında yapılan 
karşılıklı üst düzey ziyaretler ve diplomasi trafiği bunun en belirgin 
göstergesi sayılabilir. 
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Son on yıllık süreçte arabuluculuk faaliyetlerinde ismi öne çıkan 
iki ülke olarak Katar ve Türkiye, Ocak 2011’de Şam’da bir araya gele-
rek Lübnan’da yaşanan hükümet krizinde arabuluculuk girişimlerin-
de bulunmuştur. Bu girişim başarısızlıkla sonuçlansa da iki ülkenin 
bölgesel misyonu ve vizyonu hakkında ve yaşanan gelişmeler konu-
sunda inisiyatif alma hususunda önemli ipuçları vermektedir. 

Yaşanan halk isyanlarından dolayı dış politikada çok daha ak-
tif bir rol üstlenen Türkiye adına görüşmelerin pek çoğunu yürü-
ten Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 23 Mart 2011’de el-Cezire 
Televizyonu’nun forumuna katılmak için Katar’ın başkenti Doha’ya 
bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyareti sırasında özellikle Arap isyan-
ları sırasında bölgesel bir lider olarak ön plana çıkan Katar Başba-
kanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad Bin Casim Bin Cabir el-Tani 
ile bir araya gelmiştir. Bakan Davutoğlu’nun yaşanan süreçte Arap 
Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi’ni daha aktif hale getiren ve yön-
lendiren ülkelerin başında gelen Katar’a ayrı bir önem verdiğini söy-
lemek mümkündür. Dışişleri Bakanı 25 Ekim’de bir kez daha Katar’a 
giderek Katar Emiri ve Başbakanı ile temaslarda bulunmuş ve bu gö-
rüşmelerde Katar’ın aktif bir şekilde müdahil olduğu Libya’daki son 
durum, Suriye’de yaşanan gelişmeler, Tunus seçimleri ve Mısır’daki 
son durum gibi konular ele alınmıştır. 10 

Katar ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmek ve çeşitlen-
dirmek amacıyla Katar Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı 
Tümgeneral Hamad Bin Ali el-Attiya Nisan ayı başlarında Türkiye’ye 
resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Savunma Bakanı Vecdi Gönül ile 
de bir görüşme yapan Bakan el-Attiya, Türkiye’yi ikinci ülkesi olarak 
nitelendirmiş ve askeri ürünlerin ticareti ve üretilmesi konularında 
işbirliği yapılacağını vurgulamıştır. Bakan Gönül de iki ülke arasın-
daki ilişkilerin mükemmel bir seviyede bulunduğunu, bu düzeyin 
yukarılara çıkarılması için gerekli çalışmaların yapılmaya devam 
edileceğini ifade etmiştir.11 

Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife el-Tani 24 Haziran’da 
Türkiye’ye çalışma ziyareti için gelmiş ve Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeler gerçekleştir-
miştir.12 23 Kasım’da AK Parti Genel Merkezi’nde Başbakan Erdoğan 
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ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamid el-Tani arasında 
gerçekleşen görüşmede Suriye’de Esad rejimi ve halk arasında arta-
rak devam eden çatışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunul-
muştur. Ayrıca Körfez ülkelerinin Suriye’deki gelişmeleri değerlen-
dirmek üzere Arap Birliği’ne acil toplantı çağrısı da ele alınmıştır.13 
Bu görüşmeden birkaç gün sonra, 29 Kasım’da Başbakan Yardımcısı 
Beşir Atalay Katar’a giderek Emir Hamid bin Halife ile görüşmüştür. 
Art arda gerçekleşen bu görüşmelerin içeriğine dair detaylı bilgiler 
verilmese de iki ülkenin bölgesel politikalar konusunda istişare içeri-
sinde olduğunu söylemek mümkündür. Türkiye açısından altı çizil-
mesi gereken nokta ise, Katar’ın Arap siyaseti üzerinde son dönemde 
artan etkisi ve yer aldığı bölgesel kurumlardaki yönlendiriciliğidir. 

Başbakan Erdoğan’ın 11-12 Ocak tarihlerinde bir grup işadamıy-
la birlikte Katar’a gerçekleştirdiği ziyaret de iki ülke ilişkilerinin gele-
ceğine dair önemli ipuçları vermiştir. Katar-Türkiye arasının uçakla 
2,5 saat olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, “öksürsek birbirimizi 
duyarız diyerek” komşuluğun sadece aralarında sınır ortaklığı bulu-
nan ülkelerle olmadığının altını çizmiştir. Erdoğan iki ülke halkla-
rının birbirleri hakkında mevcut önyargıları kast ederek “geçmişin 
dedikodularını, olumsuz kampanyalarını ayaklarımızın altına alalım 
ve aydınlık geleceğimizi birlikte kuralım” demiştir. İki ülkenin, ortak 
bir tarihin ve medeniyetin mensupları olduğunun altını çizen Başba-
kan Erdoğan, “Biz birbirimize yabancı olabilir miyiz, bizi kardeş kı-
lan değerlere sahip çıkarak bu değerleri yükseltmeliyiz. Siyasi, askeri, 
ticari, ekonomik her alanda bunu başarmaya mecburuz” demiştir.14 
Erdoğan bu anlayış doğrultusunda Dış Ticaretten Sorumlu Devlet 
Bakanı Zafer Çağlayan ve 150 işadamıyla birlikte gittiği Katar’da ikili 
olarak işadamlarının önündeki engelleri kaldıracaklarını, başta da vi-
zelerin kaldırılması için çabalayacaklarını ifade etmiştir. Türkiye’nin 
müteahhitlik hizmetleri ve teknoloji bakımından Katar’dan güçlü ol-
duğunu ve bu alanlarda yatırım yapılacağını, Katar’ın ise petrol ko-
nusunda Türkiye’den zengin ve güçlü olduğunu belirtmiştir. 

Başbakan Erdoğan, önümüzdeki beş yıllık dönemde Katarlı giri-
şimcilerin Türkiye’deki yatırımlarının 180 milyar dolara ulaşacağı-
nı ve bunun da kardeşliğin taçlandırılması anlamına geldiğini ifade 
etmiştir. Taraflar arasındaki görüşmelere Türkiye İhracatçılar Birliği 
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de katılmış ve inşaat sektörü başta olmak üzere, otomotiv, gıda, teks-
til, hazır giyim, otomotiv yan sanayi, kimya, mobilya, mücevher, ev 
tekstili ve tıbbi cihazlar sektörlerinden temsilciler yer almıştır. Böl-
gedeki siyasal istikrarsızlık ortamına rağmen ikili ticari ilişkilerde 
ciddi bir artış gözlenmiştir. 2010 yılında 340 milyon dolar olan iki 
ülke arasındaki ticaret hacmi, 2011 yılında 670 milyon dolar civarın-
da gerçekleşmiştir. 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 17 Kasım 2011’de Katar’da ya-
pılan Yatırım Forumu toplantısına katılmış ve yaptığı konuşmada 
Türkiye’nin Katar doğalgazının Avrupa’ya taşınması için ülkesinde 
sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisi kurulmasıyla ilgilendiğini ifa-
de etmiştir. Ancak Bakan Şimşek, Katar doğalgazının Avrupa’ya ta-
şınması için bir boru hattı inşa edilmesi ihtimalinden bahsetmesine 
rağmen bunun ne zaman ve hangi hat üzerinden yapılabileceğine 
dair bilgi vermemiştir.15 

Bunların yanı sıra Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyon 
görüşmelerinde, Katar tarafı tarım alanında işbirliğini de gündeme 
getirmiştir. Katar’ın devlet destekli Hasat Firması, Türkiye’de gerçek-
leştirdiği tarımsal yatırımlar için Maliye Bakanlığı’ndan yüz binlerce 
dönümlük hazine arazisi talep etmiş ve iki ülkenin tarım alanında da 
sıkı bir işbirliğine gitmesini talep ettiklerini gündeme getirmiştir.16 
Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife el-Tani Aralık ayında İstanbul’da 
düzenlenen İnovasyon Konferansı için Türkiye’ye geldiğinde ön-
celikle geçirdiği ameliyattan dolayı Başbakan Erdoğan’ı Kısıklı’daki 
evinde ziyaret etmiştir. Emir el-Tani, İnovasyon Konferansında ise, 
Türkiye ile ekonomik işbirliğinin yanında eğitim ve teknoloji alanın-
da da işbirliği içinde olmak istediklerini ve Türk üniversiteleriyle ça-
lışmak istediklerini belirtmiştir.17

Devlet projelerinin yanı sıra bireysel yatırımcılar da iki ülke ara-
sındaki ekonomik ve buna bağlı olarak kültürel gelişmelere katkıda 
bulunmaktadır. Katar’ın nakit ve gayrimenkul zenginleri arasında 
ilk sırada yer alan ve Katar Emiri’nin amcasının oğlu olan Şeyh Ab-
dullah Bin Halifa Bin Ali el-Tani, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu 
ABK Grup aracılığı ile 3 yıl içinde Türkiye’ye 1 milyar dolarlık yatı-
rım yapmayı planlamaktadır. “İstanbul cennet gibi bir yer. Daha çok 
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insanın gelip bu güzellikleri görmesi için İstanbul’da özellikle otel 
yatırımları yapacağım. Bundan sonra Avrupa’daki yatırımlarımı da 
buradan yöneteceğim” diyen Abdullah el-Tani, tarım ve hayvancılık 
konularında da yatırım yapacağını, Türkiye’de ürettiği gıda madde-
lerini Katar’a ihraç etmeyi düşündüğünü ifade etmiştir.18 Şeyh Ab-
dullah el-Tani ayrıca bölgede yaşanan ayaklanmalar ve karışıklıklar 
çerçevesinde Türkiye’nin, bölgenin istikrarı için önemli bir ülke ol-
duğunu, eskiden olduğu gibi Türkiye’nin daha büyük bir rolü olması 
gerektiğini belirtmiştir.19

Türkiye-Bahreyn İlişkileri

Bölgede yaşanan halk isyanlarından en fazla etkilenen Körfez ül-
kesi Bahreyn olmuştur. Bahreyn coğrafya ve nüfusu bakımından çok 
küçük olmasına rağmen, Körfez monarşilerinin geleceği bakımın-
dan bir sınav niteliği taşımaktadır. Ülkede yaşanan siyasi istikrarsız-
lık, hem bölgedeki siyasal dengeleri değiştirecek bir etkiye sahiptir 
hem de ülkenin ekonomik faaliyetlerini etkilemiştir. Bölgede giderek 
siyasal bir anlam kazanan Şii-Sünni ayrımı, mezhep rekabeti ve/ya 
çatışması ihtimalini barındırdığından Bahreyn’deki gelişmeler Suudi 
Arabistan-İran ilişkilerini de etkilemektedir.

2006 yılında Türkiye ile Bahreyn arasında imzalanan Güvenlik 
Antlaşması’ndan sonra yeni bir döneme giren ilişkiler hem siyasi 
ve askeri hem de ekonomik olarak gelişmeye devam etmiştir. Fakat 
2011 yılı, ülkede yaşanan siyasi istikrasızlıktan dolayı Bahreyn’in, 
özellikle ekonomik faaliyetlerinin canlı olmadığı bir yıl olmuştur. Bu 
süreçte Bahreyn’in Türkiye ile ilişkileri de ülkedeki siyasi istikrarsız-
lıktan etkilenmiştir.

14 Şubat 2011’de başlayan halk isyanı öncesinde, 8 Şubat 2011’de 
Bahreyn Veliaht Prensi Selman Bin Hamad el-Halife, Ankara’ya ger-
çekleştirdiği ziyaret sırasında Başbakan Erdoğan’la görüşmüştür.20 
Veliaht Prens yanında Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile birlik-
te Ankara’dan sonra İstanbul’a geçmiş ve Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu’nun davetine katılmıştır.21 14 Şubat’ta Bahreynli muhalifler 
sokağa çıktıktan sonra da ikili görüşmeler bu konu merkezli yürütül-
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müştür. İsyanın hemen dördüncü gününde Dışişleri Bakanlığı’ndan 
bir açıklama yapılmış ve Bahreyn’in sürdürülebilir bir istikrara ka-
vuşması için Türkiye olarak reform çabalarını destekleyeceklerini ve 
gerekli yardımın yapılacağı belirtilmiştir.22 Ayaklanmanın ilk ayla-
rında herhangi bir ilerleme kaydedilmeyince Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu hem Bahreyn Veliaht Prensi Salman bin Hamad el-Halife 
ve Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed bin Muhammet el-Halife 
ile hem de İran, Suudi Arabistan ve BAE Dışişleri Bakanları ile tele-
fon görüşmeleri yapmıştır.23 Bu görüşmelerin ardından Bahreyn Dı-
şişleri Bakanı Şeyh Halid Bin Ahmed el-Halife 22 Mart’ta Türkiye’ye 
gelerek Davutoğlu ile görüşmüştür. Bakan Davutoğlu Bahreyn’e her-
hangi bir dış müdahale olmaması gerektiğini önemle belirterek re-
form çalışmalarının en kapsamlı şekilde ve toplumsal mutabakatla 
yürütülmesini desteklediğini ifade etmiştir.24 

Bu görüşmeden sonra Bakan Davutoğlu yaşanan krizle ilgili 
başka görüşmeler yapmak üzere Bahreyn dışişleri bakanının daveti 
üzerine 5 Nisan’da Bahreyn’e bir ziyaret gerçekleştirmiş ve ziyareti 
öncesinde Bahreyn’in çok kritik bir ülke olduğunu belirtmiştir.25 Da-
vutoğlu ziyareti sırasında üst düzey yetkililer ve farklı siyasi grup-
ların temsilcileriyle de görüşmüştür. Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh 
Halid Bin Ahmed el-Halife “Türkiye, Bahreyn’le kardeşçe ilgilenen 
bir ülke” açıklamasında bulunarak Türkiye’nin ilgisini olumlu karşı-
ladıklarını ifade etmiştir. 

Ankara ile Manama arasında üst düzey siyasi görüşmeler yıl bo-
yunca devam etmiştir. 11 Mayıs’ta Bahreyn Temsilciler Meclisi Baş-
kanı, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in konuğu olarak Türkiye’ye 
iki günlük bir ziyaret gerçekleştirmiştir.26 2-5 Eylül 2011’de Bahreyn 
Kralı Hamad Bin İsa el-Halife Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül ile yaptığı görüşmede hem ülkesindeki hem de bölge-
deki son durum hakkında görüş alışverişinde ve değerlendirmelerde 
bulunmuştur.27

2011 yılında, Bahreyn ve Türkiye arasında gerçekleşen yoğun si-
yasi görüşmelerin yanı sıra ticari faaliyetler de sınırlı da olsa ilerle-
tilmeye çalışılmıştır. DEİK Türk Bahreyn İş Konseyi Başkanı Osman 
Yıldırım Coşkun, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması 
amacıyla Bahreyn’de bir danışmanlık şirketi kurulacağını ve bu şir-
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ketin Bahreyn’de iş yapmak isteyen Türkiyeli yatırımcılara yardımcı 
olacağını belirtmiştir.28

Türkiye-Kuveyt İlişkileri

Özellikle Türkiye’nin Birinci Körfez Krizi sırasında Kuveyt’e ver-
diği net destekten bu yana Kuveyt ile Türkiye’nin diplomatik, siyasi, 
ekonomik ve kültürel ilişkileri her geçen gün iyileşmiştir. 2011 yılı bu 
bağlamda bazı önemli adımların atıldığı bir yıl olmuştur. 

10 Ocak’ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt’e bir ziyaret 
gerçekleştirmiştir. Erdoğan’a Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Mali-
ye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız da eşlik etmiştir. Beraberindeki heyetten de anlaşılacağı üzere 
Başbakan Erdoğan’ın ziyareti daha çok ekonomik ilişkileri geliştirme 
odaklı olmuş ve Erdoğan’ın Kuveytli yetkililerle görüşmesinde iki 
ülke arasındaki ticari ilişkiler ilk sırada yer almıştır. Görüşmelerde 
Kuveyt’in Türkiye’ye yönelik yatırımlarının artırılması gündeme ge-
tirilerek yatırım yapılabilecek alanlarla ilgili önerilerde bulunulmuş-
tur. Görüşmeler sonrasında Başbakan Erdoğan, Kuveyt’le vizelerin 
kaldırılması için mutabakat sağlandığını, bununla ilgili imzaların 
kısa sürede atılacağını açıklamıştır.29 Erdoğan açıklamasının deva-
mında iki ülkenin sınırda vize vererek gidiş gelişleri hızlandırması 
gerektiğini ve kardeşliğin gereğinin de bu olduğunu ifade etmiştir. 

Başbakan Erdoğan’ın 10 Ocak’taki ziyareti sırasında iki ülke ara-
sında sanayi işbirliği alanında mutabakat imzalanmasına karar veril-
miş ve ilgili belge 25 Ağustos’ta her iki tarafça onaylanmıştır. Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sa-
nayi İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı gereğince sanayi alanında, 
bilimsel, teknik, teknolojik, idari ve yasal gelişmelere ilişkin bilgi 
değişimi ve organize sanayi bölgeleri ve özel teknoloji merkezleri 
uygulamaları hususunda karşılıklı bilgi değişimi yapılmasına karar 
verilmiştir. Anlaşmada modern sanayiler geliştirmek için altyapının 
kurulmasında son teknoloji ve teknik uzmanlık değişimi, KOBİ’le-
rin ve İş İnkübatörlerinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi hususunda 
uzmanlık ve araştırma değişimi gibi alanlarda platformlar oluşturul-
ması konusunda mutabık kalınmıştır.30 
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Yine aynı ziyaret sırasında Başbakan Erdoğan’a, Kuveyt Şehid 
Ahmet Fahd Uluslararası Hayır İşleri Vakfı tarafından 2010 yılı 
İslam Dünyası Mümtaz Şahsiyet Ödülü verilmiştir. Ödül törenin-
deki konuşmasında Vakıf Başkanı, Başbakan Erdoğan’ı “Erdoğan 
Türkiye’nin başına geldiği andan itibaren, İslami kimliğini koruyan 
ve onu savunan bir kişidir. Erdoğan tarafından İslam dünyasına ya-
pılan bu katkılar asla unutulacak gibi değildir. Bizler Kuveyt olarak, 
Kuveyt halkı olarak onu çok seviyoruz. Ona büyük bir saygı duyuyo-
ruz. Hayır alanında yaptıklarını biliyoruz, bunların en bariz örneği 
Mavi Marmara gemisidir. Sizi seven bütün Kuveyt halkı adına sizlere 
minnettarlığımı sunuyorum. … Biz yardım eden ellere ak eller diyo-
ruz. Erdoğan’a ak elleri için teşekkür ediyoruz” sözleriyle övmüştür.31 

Türkiye ile Kuveyt arasındaki ticaret hacmi her geçen yıl artmak-
tadır. Kuveyt’e ihracatı gerçekleşen başlıca üretim kalemleri demir ve 
çelikken 2008 krizi sonrasında bu kalemlerin çeşitlendirilmesi hız-
lanmıştır. Türkiye Kuveyt’e başta süt ve süt mamulleri, sebze, meyve, 
bitki parçaları, sert kabuklu yemiş konserveleri olmak üzere esasını 
hububat, un, nişasta, süt teşkil eden müstahzarlar, şeker ve şeker ma-
mulleri, hayvansal ve bitkisel yağlar, turunçgiller ve kavun kabuğu 
ihraç etmektedir. Türkiye’nin bu alanlardaki ihracatı 2011 yılında da 
devam etmiştir. 2011’de iki önemli Türk firması hisselerinin büyük 
bir kısmını Kuveyt’e satmıştır. Bunlardan birincisi Türkiye’nin önde 
gelen tıbbi cihaz ve tek kullanımlık tıbbi ürünler imalatçısı olan Bı-
çakçılar markasıdır. Bıçakçılar Şirketinin %75’i Kuveytli Global Ca-
pital Management’a satılmış ve satışla profesyonel kadroları teşvik 
ederek firmayı daha ilerilere taşımanın amaçlandığı belirtilmiştir.32 
Bu satışlardan bir diğerini ise Ülker Grubu gerçekleştirmiş ve sahip 
olduğu Cafe Crown’ın %50’sini Kuveytli el-Sayer Grubu’na satmıştır. 
Böylelikle Starbucks’ı Türkiye’ye getiren Kuveytli Shaya Grubu’ndan 
sonra bir Kuveytli yatırımcı daha 200 milyon dolar büyüklüğe ulaşan 
kahve zinciri pazarına yatırım yapmıştır.33 

Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İlişkileri

Birleşik Arap Emirlikleri, sahip olduğu devasa finansal kaynak-
lar dolayısıyla özellikle Türk firmalarının yoğun ilgi gösterdikleri bir 
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ülkedir. Türkiye ile BAE arasında giderek artan ticaret hacmini bu 
ilginin somutlaşmış hali olarak kabul etmek mümkündür. İki ülke 
arasında 2011 yılında da bir yandan bölgesel halk hareketlerine yö-
nelik siyasi görüşmeler yapılırken bir yandan da ekonomik ilişkiler 
güçlendirilmeye çalışılmıştır. 10 milyar doları aşan ticaret hacmi ile 
BAE Türkiye’nin Körfez bölgesinde ticaret hacminin en yüksek oldu-
ğu ülkedir. 2011 yılında taraflar arasındaki yüksek düzeyli ziyaretler-
le bu ilişkiler daha da geliştirilmiştir.

Bu ziyaretlerden ilki Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün 19-
23 Şubat tarihleri arasında BAE’ye gerçekleştirmiş olduğu ziyarettir. 
Bakan Gönül beraberindeki heyetle birlikte hava, uzay, deniz ve kara 
araç sistemleri ve insani yardım ve tıbbi malzeme sergileyecek olan 
41 Türk firmasının da katıldığı IDEX-2011 (The Tenth International 
Defense Exhibition) Fuarı’na iştirak etmiştir.34 

Yıl içerisinde özellikle Libya ve Suriye konusunda iki ülke arasın-
da çok sayıda ikili görüşmeler gerçekleştirilmiş ve ortak kararlar alın-
mıştır. Bu çerçevede Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 25 Şubat’ta 
bir günlük çalışma ziyareti için Abu Dabi’ye gitmiş ve Veliaht Prens 
Şeyh Muhammed ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah’la görüşmeler 
yapmıştır. Görüşmede özellikle Libya başta olmak üzere ülkeden ül-
keye sıçrayan isyan dalgası konuşulmuş ve BAE ile birlikte Libya’ya 
yardım köprüsü kurma kararı alınmıştır. Bu bağlamda Türkiye’nin 
oluşturmuş olduğu hava köprülerine BAE de yardım malzemesiyle 
dolu iki uçak göndererek destek vermiştir.35 

23 Mart’ta BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayid El-
Nahyan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ederek Libya ope-
rasyonları başta olmak üzere bölgesel durum değerlendirmesinde 
bulunmuştur. El-Nahyan aynı zamanda Dışişleri Bakanı Ahmet Da-
vutoğlu ile uluslararası ve güncel gelişmelerle ilgili ikili görüşme ger-
çekleştirmiştir.36 9 Haziran’da Bakan Davutoğlu Libya Temas Grubu 
toplantısına katılmak üzere BAE’ye gitmiş ve toplantı sonrasında iki-
li temaslarda bulunmuştur. 5 Temmuz’da Ankara’da bir araya gelen 
Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve mevkidaşı Şeyh Abdullah Bin Zayid 
El-Nahyan 15 Temmuz’da İstanbul’da gerçekleştirilen Libya Temas 
Grubu toplantısının eş başkanlığını yürütmüşlerdir.37 
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Abu Dabi’de yapılan Türkiye-BAE Karma Ekonomik Komisyo-
nu 8. Dönem Toplantısı’nda Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve BAE 
Ekonomi Bakanı Sultan Bin Said el-Mansuri tarafından bir mutabakat 
zaptı imzalanmıştır. Mutabakat gereğince iki ülke arasındaki hukuki 
yapının güçlendirilmesi, kara ve deniz taşımacılığı, standardizasyon, 
tüketicinin korunması ve tarım alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi, 
iki ülke KOBİ’leri arasında işbirliğinin geliştirilmesi konularına yer 
verilmiştir. Görüşmelerde 2015 yılına kadar 10 milyar dolar ticaret 
hacmi hedeflenmiştir.38 Askeri Elektronik Sanayi ve Ticaret A. Ş.’nin 
(ASELSAN), Kamuoyu Aydınlatma Platformu tarafından Şubat ayın-
da yayımlanan açıklamasına göre, BAE’de International Golden Grup 
ile ortak girişim şirketi kurulmasına yönelik anlaşma imzalanmıştır. 
%49 hissesi ASELSAN, %51 hissesi ise International Golden Grup’a ait 
olacak şirketin, 2011 yılının ilk yarısında faaliyete geçeceği bildirilmiş-
tir. Kurulan ortak girişim şirketinin BAE ve Körfez ülkeleri ihtiyaçları-
na cevap verecek şekilde yapılandırılacağı ifade edilmiştir.39

Yaptıkları sosyal yardımlar kapsamında BAE Yönetimi, dost-
luk mesajı vermek amacıyla, Van’da yaşanan depremin ardından 
Türkiye’ye 517 kişilik çadır, 500 yün battaniye, 500 uyku tulumu ve 
40 ton muhtelif yardım malzemesi taşıyan yardım uçağını Bahreynli 
yetkililerin nezaretinde Van’a göndermiştir.40 

Türkiye-Umman İlişkileri

Türkiye ile Umman arasında son dönemde yoğunlaşan işbirliği sü-
reci 2011 yılında da devam etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savun-
ma Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Savunma Bakanlığı Arasındaki 
Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’nın süresi Ağustos ayında uzatıl-
mıştır.41 20 Ocak 2011’de Savunma Bakanı Vecdi Gönül Umman’a dört 
günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Bakan Gönül ziyareti 
sırasında Sultan Kabus Bin Said el-Said, Başbakan Yardımcısı Seyyid 
Fahd Bin Mahmud el-Said ve Savunma Bakanı Seyyid Bedir Bin Suud 
Bin Harb el-Buseydi ile birer görüşme yapmıştır.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 19-20 Mayıs 2011 tarihle-
ri arasında Umman Sanayi ve Ticaret Odası heyetinin katılımıyla 
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Umman’da gerçekleştirilen İslam Ticaret ve Sanayi Odaları yönetim 
kurulunun 12. toplantısına katılmıştır. Hisarcıklıoğlu toplantıda 
yaptığı konuşmada Müslüman ülkeler arasındaki ticaret rakamla-
rının düşüklüğünü utanç verici bir skandal olarak nitelendirmiş ve 
doğal kaynakların, hükümetleri zengin yaparken, yatırım ve ticare-
tin halkları zenginleştirdiğini düşündüğünü ifade etmiştir. Hisarcık-
lıoğlu, bunun için İslam ülkeleri arasındaki bütün ticari engellerin 
kaldırılması gerektiğini açıklamıştır.42

Türkiye-Ürdün İlişkileri

2009 yılında imzalanan serbest ticaret antlaşması (STA) ve vizele-
rin kaldırılması antlaşması 1 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe girmiş-
tir. Temel hedefi taraflar arasında mal ticaretindeki tarife ve tarife 
dışı engellerin kaldırılması olan bu antlaşmayla, iki ülke arasındaki 
ekonomik, teknik ve sanayi işbirliğinin arttırılması, ticaretteki kı-
sıtlamaların kaldırılması, uygun rekabet şartlarının oluşturulması, 
karşılıklı yatırımların özendirilmesi ve tarafların üçüncü ülkelerle ti-
caret ve işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.43 STA çerçevesinde 
oluşturulan takvime göre Ürdün, Türkiye menşeli ürünlerden alınan 
gümrük vergisi ve eş-etkili vergileri üç farklı liste oluşturarak 2018 
yılına kadar aşamalı bir şekilde kaldıracaktır. STA’nın yürürlüğe gir-
mesiyle birlikte iki ülke arasındaki ticaret hacminin kısa süre içinde 
ciddi bir artış gerçekleştirmesi beklenmektedir. 

Türkiye ve Ürdün’ün bölgesel meselelere bakışında genel manada 
paralellik bulunmaktadır. İki ülke arasındaki dayanışma ve istişa-
re mekanizması üst düzeyde devam etmektedir. Ancak Türkiye ile 
Ürdün’ün bölge siyasetlerinde farklılıklar da bulunmaktadır. Bu fark-
lılıkların başında İsrail ile ilişkiler gelmektedir. Son yıllarda İsrail’le 
ilişkileri bozulan Türkiye, bölgesel siyasi eğilimini değiştirmediği 
takdirde İsrail’in tecrit edilmesini istemektedir. Ürdün ise İsrail’in 
bölgede iyi ilişkilere sahip olduğu tek ülke olarak görülmektedir.

Karşılıklı üst düzey ziyaretlerden Ankara ve Amman arasındaki 
yakın ilişki ve işbirliğinin olumlu bir şekilde seyrettiği anlaşılmak-
tadır. Ocak 2011’de Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Ürdün’e resmi 



302

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2011

bir ziyaret yapmıştır. Mayıs ayında da TOBB Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu başkanlığında bir işadamı heyeti Amman’a bir ziyaret gerçek-
leştirmiştir. Ekim ayında ise Dışişleri Bakanı Davutoğlu Ürdün’e bir 
ziyarette bulunmuştur.

2011 yılında Ürdün’den Türkiye’ye gerçekleştirilen ziyaretlerin sa-
yısı, Türkiye tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerden çok daha fazla 
olmuştur. Bu ziyaretler serisinin ilk grubu Türkiye’de düzenlenen ulus-
lararası toplantılara katılmak amaçlı olmuştur. Bu kapsamda ilk ziya-
ret, Konut Kurultayları Toplantısı’na katılmak üzere Türkiye’ye gelen 
Ürdün Bayındırlık ve İskan Bakanı Yahya Kisbi tarafından gerçekleş-
tirilmiştir. Mayıs ayında bu kez En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Kon-
feransı dolayısıyla dönemin Sağlık Bakanı Yasin Husban Türkiye’ye 
bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Eylül ayında ise Çalışma Bakanı Mah-
mud Kafawin 19. İş Güvenliği ve Sağlığı Konferansı’na katılmak için 
İstanbul’a gelmiştir. Aralık ayında da Sosyal Kalkınma Bakanı Nesrin 
Bereket Müslüman Toplumlarda Değişim ve Kadının Rolü isimli bir 
konferansa katılmak amacıyla Türkiye’yi ziyaret etmiştir.44

İkinci grup ziyaretler serisi ise siyasi ilişkilerin geliştirilmesi ve 
siyasi alanlarda yapılan uluslararası toplantılara katılım amaçlı ya-
pılmıştır. Temmuz ayında Ürdün Dışişleri Bakanı Nasır Cude, Libya 
Temas Grubu Toplantısı’na katılmak için Türkiye’ye gelmiştir. Tür-
kiye ve diğer Arap ülkeleriyle birlikte paralel bir siyaset izleyen Ür-
dün, Libya’daki rejimin değişmesi sürecinde sürekli olarak Türkiye 
ile irtibatta kalmıştır. Aynı ay içerisinde dönemin Başbakanı Maruf 
el-Bahit de Başbakan Erdoğan’ın davetlisi olarak İstanbul’a bir çalış-
ma ziyaretinde bulunmuştur. İki başbakanın görüşmesinde Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile Ürdün Bayındırlık ve İskan 
Bakanı Yahya Kisbi arasında bir mutabakat zaptı imzalanmıştır. İm-
zalanan işbirliği mutabakat zaptı çerçevesinde şehir ve konut planla-
ması, gayrimenkullerin finansmanı ve geliştirilmesi, teknik, eğitim 
ve yeterlilik alanlarında işbirliği yapılması öngörülmektedir.45 

Dışişleri Bakanı Nasır Cude Ağustos ayında İstanbul’da yapılan 
İslam İşbirliği Örgütü (İİB) Somali Toplantısı dolayısıyla Türkiye’yi 
ziyaret etmiş ve mevkidaşı Davutoğlu ile bir görüşme yapmıştır. İki 
dışişleri bakanı yaptıkları ortak basın toplantısında Suriye başta ol-
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mak üzere bölgesel konularda istişarelerde bulunduklarını açıkla-
mışlardır. Her iki ülke de Suriye’de halkın taleplerini karşılayan ve 
ülkeyi istikrara ulaştıracak bir geçiş sürecinin yaşanması konusunda 
hemfikir olduklarını açıklamışlardır.46

Eylül ayında Ürdün’den Türkiye’ye iki önemli ziyaret gerçekleş-
tirilmiştir. Önce dönemin Adalet Bakanı İbrahim Amuş Ankara’ya 
bir ziyaret yapmıştır. Bu ziyaret sırasında iki ülke arasında Hüküm-
lülerin Nakli Antlaşması imzalanmıştır. Daha sonra Genelkurmay 
Başkanı Korgeneral Mişal Muhammed Salim el-Zebih Ankara’ya bir 
ziyaret gerçekleştirmiştir. Kasım ayında Dışişleri Bakanı Cude’nin 
ziyaretinden sonra yılın son önemli ziyaretini yeni Başbakan Awn 
Hasavneh yapmıştır. Önce İstanbul’u ziyaret eden Hasavneh Şeb-i 
Arus törenlerine katılmak üzere Konya’ya da gitmiştir.

Nisan 2011’de iki ülke arasında Amman’da imzalanan bir antlaş-
maya göre Türkiye, Ürdün’ün enerji ihtiyacını karşılamak üzere nük-
leer tesis inşa etmesine yardım edecektir. Tarafları temsilen Ürdün 
Enerji Bakanı Halid Tukan ve Türkiye Atom Enerjisi Dairesi Başkanı 
Zafer Alper tarafından imzalanan bu antlaşma çerçevesinde nükleer 
reaktörlerin kullanımı ve bakımı, nükleer yakıt döngüsü hizmetleri-
nin sağlanması ve uranyum tetkiki ve radyasyondan korunma gibi 
alanlarda işbirliği yapılacaktır.47 Nükleer kapasiteye sahip olmayan 
Türkiye, bölgesel liderlik sürecinde Rusya veya başka bir ülkeyle iş-
birliği içinde bölge ülkelerine benzer yardımlarda bulunmaya devam 
edecektir. Ayrıca bu antlaşmanın imzalanması Ürdün’ün, Türkiye’nin 
bölgesel siyasetine güveninin artmasına katkı sağlayacak ve özellik-
le Hamas başta olmak üzere bazı muhalif bölgesel aktörlerle yakın 
ilişkileri endişelere neden olan Türkiye siyasetinin inandırıcılığına 
hizmet edecektir.

Türkiye-Yemen İlişkileri

Yemen, 2011 yılındaki Arap isyan dalgasından etkilenmiş ve neti-
cede siyasi iktidar değişmiştir. Ülkede, diğer Arap devletlerinde baş-
layan ve başarılı olan halk hareketlerinden etkilenerek başlayan mu-
halefet gösterileri Mart ayı ortalarında artmış ve akabinde yönetimle 
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muhalifler arasındaki çatışmalar başlamıştır. Arap isyan dalgasının 
Yemen’deki etkilerini değerlendirirken ülkede muhalefetin bütün bir 
yapı olmadığını ve çatışmaların sadece hükümet ile muhalifler arasın-
da olmadığını da belirtmek gerekmektedir. Başta başkent Sana ve Taiz 
olmak üzere kötü yönetim, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunlardan dola-
yı hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen muhaliflerin yanı sıra kuzey-
de fiili bir yönetim kuran Şii Husiler ile güneydeki ayrılıkçılar farklı ve 
çatışan taleplerde bulunarak ülkeyi siyasi bir çıkmaza sürüklemiştir. 

Gösteriler devam ederken Türkiye zaman zaman açıklamalar 
yaparak, Yemen’de tüm tarafları çatışmaları sona erdirerek uzlaşma-
ya davet etmiştir. Uzun süren gösterilerin ve çatışmaların sonunda 
Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, 23 Kasım’da 33 yıllık ik-
tidarına son vererek yetkilerini devretmek zorunda kalmıştır. Türk 
Dışişleri Bakanlığı bu konuda yazılı bir açıklama yaparak siyasi ge-
çiş sürecine ilişkin yapılan anlaşmanın memnuniyetle karşılandığını 
belirtmiştir.48 2011 yılı boyunca devam eden istikrarsızlık, iki ülke 
arasındaki siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkileri de hayli etkilemiş-
tir. Yılın ilk ayında atılan olumlu adımlar, yıl içinde yaşanan siyasi 
kaos ortamı nedeniyle kurumsallaşamamıştır. Fakat yine de yapılan 
anlaşmaların uzun vadede iki ülke ilişkilerinin gelişmesi adına çok 
önemli olduğunu belirtmek gerekmektedir. 

Yemen’de halk isyanı başlamadan önce 10 Ocak’ta Cumhurbaşka-
nı Abdullah Gül Yemen’e bir ziyaret düzenlemiştir. Cumhurbaşkanı 
Gül başkanlığındaki heyete Ali Abdullah Salih başkanlığındaki Ye-
men heyeti mihmandarlık etmiştir. Türkiye’den Yemen’e cumhurbaş-
kanlığı düzeyinde ilk olma özelliği taşıyan bu ziyarete49 Devlet Ba-
kanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve Sağlık Bakanı Re-
cep Akdağ da katılmıştır. Ziyaret sırasında 11 Ocak 2011’de Yemen’le 
Türkiye arasında vizeler kaldırılmış, anlaşma kapsamında Türk ve 
Yemen vatandaşları 180 gün içinde yapacakları 90 günü aşmayan se-
yahatleri için karşılıklı olarak vizeden muaf tutulmuşlardır.50 

Vize muafiyetine ek olarak Yemen’le Geri Kabul Anlaşması da 
imzalanmış, bu kapsamda tarafların ülkelerinde yasadışı konumda 
bulunan vatandaşlarının veya bir taraf ülkenin topraklarından çıka-
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rak diğer taraf ülkenin topraklarına giren üçüncü ülke vatandaşla-
rının geri alınması için gerekli hukuki zemin oluşturulmuştur.51 T. 
C. Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Yemen Dışişleri Ba-
kanlığı Diplomatik Enstitüsü, TİKA ile Yemen Telekomünikasyon ve 
Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, TRT ile Yemen Televizyonu, Anadolu 
Ajansı ile SABA Haber Ajansı arasında ve savunma alanında işbirliği 
konularında beş ayrı antlaşma imzalanmıştır.52 Bunların yanı sıra Ye-
menli öğrencilerin Türkiye’de üniversite eğitimi alabilmelerine yöne-
lik bir anlaşma imzalanarak akademik işbirliği yönünde ilk adımlar 
atılmıştır. Mutabakat çerçevesinde Yemen üniversitelerinin dünyaya 
açılımında, öğrencilerin mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlerin-
de Türkiye’nin destek vermesi öngörülmüştür.53 Yine aynı ziyarette 
Cumhurbaşkanı Gül, Yemen’de şehit düşen Türk askerleri için inşa 
edilen Türk şehitliğinin54 açılışını da yapmıştır. 

Ziyaret sırasında Türkiye-Yemen İş Forumu toplantısı gerçekleş-
tirilmiştir. Forumda konuşan MÜSİAD Başkanı Ömer Cihat Vardan, 
Yemen ile Türkiye arasında ilişkilerin istenen düzeye gelemediğini 
ifade ederek siyasi iradenin işadamlarına destek vererek iş yapma 
ortamını hazırlayabilmesi durumunda işadamlarının da açılan ka-
pılardan girerek ilişkileri geliştireceğini belirtmiştir.55 Cumhurbaş-
kanı Gül de iş forumuna özel bir önem verdiğini belirterek, devlet 
kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının Yemen’in kal-
kınmasına ve istikrarına katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade 
etmiştir.56 Bu bağlamda başta eğitim ve sağlık alanlarında olmak 
üzere TİKA’nın Yemen’deki faaliyetlerini yoğunlaştıracağını belirten 
Cumhurbaşkanı Gül Türk-Yemen Endüstri Meslek Lisesi’nden son-
ra Hudeyde’de Organize Sanayi Bölgesi oluşturulması gibi projelerin 
gerçekleştirileceğini ifade etmiştir.57 

Türk-Yemen İş Forumu’nda bir konuşma yapan TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu da Türkiye ile Yemen arasındaki ikili ticaretin 
son 10 yılda yaklaşık 5 kat artarak yıllık 300 milyon dolar seviyesinin 
üstüne çıkmasına rağmen henüz istenilen seviyede olmadığını be-
lirtmiştir. Hisarcıklıoğlu, Yemenli yetkililerle yaptığı ikili görüşmeler 
sonucunda kısa vadede ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı 
hedeflediklerini ifade etmiştir.58 Hisarcıklıoğlu’nun yaptığı açıkla-
malara göre Türk müteahhitleri Yemen’de de 638 milyon dolarlık 
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köprü, yol, tünel, liman, iş merkezi, baraj gibi çeşitli ulaşım, bayın-
dırlık ve altyapı projelerini başarıyla tamamlamışlardır. Hisarcıklı-
oğlu, küresel gıda fiyatlarının Arap İsyanları öncesindeki seviyesinin 
üstüne çıktığı bir dönemde Yemen’in gıda güvenliğinin sağlanması 
konusunda Türkiye’nin destek vermeye hazır olduğunu, bunun yanı 
sıra Yemen’in kalkınması için ihtiyaç duyduğu altyapı projelerinin, 
yol inşaatlarının, havaalanı rehabilitasyonlarının hayata geçirilme-
sinde aktif rol almak istediklerini belirtmiştir.59 

Körfez Ülkeleriyle Ekonomik İlişkiler

Türkiye’nin Körfez ülkeleri, Yemen ve Ürdün ile 2011 yılında ger-
çekleşen ithalat ve ihracat rakamları ve genel bir değerlendirmesi 
aşağıda verilmiştir.

2011 YILINDA TÜRKIYE ILE KÖRFEZ ÜLKELERI ARASINDAKI  
DIŞ TICARET HACMI

Ülke Adı
İhracat 

(Milyon Dolar)
İthalat 

(Milyon Dolar)
Toplam Ticaret Hacmi

(Milyon Dolar)

S. Arabistan 2700 3400 6.100

Katar 188 481 669

Kuveyt 297 404 701

Bahreyn 160 114 274

BAE 3700 1600 5.300

Umman 215 57 272

Ürdün 507 66 573

Yemen 273 0.464 274

2011 yılında Türkiye’nin Suudi Arabistan’a yönelik ihracatında 
ciddi bir artış (yaklaşık % 25) meydana gelmiş, 2010 yılındaki 2,2 mil-
yarlık pay, 2,7 milyar dolara yükselmiştir. Bunun sonucunda 2011 yı-
lında Suudi Arabistan Türkiye’nin en büyük 13. ihracat pazarı olmuş-
tur. Benzer biçimde Türkiye’nin Suudi Arabistan’dan ithalatı da bir 
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önceki yıla göre %41 oranında artarak 3,4 milyar dolara yükselmiştir. 
Türkiye’nin 2011 yılı için Riyad ile ekonomik ilişkilerinde 700 milyon 
dolar civarında bir ticaret açığı ortaya çıkmıştır. 2011 yılı itibariyle 
Türk yatırımcılarının Krallıkta 10,2 milyar dolar tutarında 160 projesi 
bulunduğu dikkate alındığında Suudi Krallığı’nın Türk yatırımcıları 
için önemli bir pazar durumuna yükseldiği görülmektedir.60

Türkiye’nin Katar ile ekonomik ilişkilerinde ciddi oranda bir artış 
gözlenmiştir. Türkiye’nin Katar’a ihracatı AK Parti’nin iktidara geldi-
ği yılın öncesinden (2001 yılından) 2011’e kadarki 10 yıllık dönemde 
% 2140 oranında, ithalatı ise aynı dönemde % 8223 oranında art-
mıştır. Türk müteahhitlerinin 2012 yılının sonlarına kadar Katar’da 
7,6 milyar dolar tutarında 59 ayrı projesi bulunmaktadır. Katarlı ya-
tırımcılar da Türkiye’ye giderek artan miktarda doğrudan yatırım 
yapmaya başlamıştır. 2011 yılında Katarlı yatırımcıların Türkiye’deki 
doğrudan yatırım meblağı 220 milyon doları aşmıştır.61

BAE 3,7 milyar dolarlık ihracatla 2011 yılında Türkiye’nin en bü-
yük 9. ihracat ortağı olmuştur. Türkiye’nin BAE’ne ihracatı bir önceki 
yıla göre %11 oranında artış göstermiştir. Türkiye’nin BAE’den ithala-
tı da bir önceki yıla göre ciddi bir artış (% 136) göstermiş ve 1,6 milyar 
dolara yükselmiştir. İthalattaki artışa rağmen Türkiye’nin BAE ile dış 
ticaret dengesinde 2 milyar doları aşkın fazlası bulunmaktadır. Türk 
müteahhitlerinin 7,4 milyar dolarlık toplam meblağı bulan 95 projesi 
bulunmaktadır. İki ülke yatırımcılarının karşılıklı doğrudan yatırım 
projelerinde giderek artan bir eğilim gözlenmektedir.62

2011 yılında Türkiye’nin Kuveyt ile ilişkilerinde iniş çıkışlar ya-
şanmıştır. Bir önceki yıla göre ihracatında yaklaşık % 25’lik bir düşüş 
gerçekleşirken, Türkiye’nin Kuveyt’ten ithalatında ise ciddi bir artış 
(yaklaşık % 88’lik) yaşanmıştır. 2012 yılı başları itibariyle Kuveyt-
li yatırımcıların Türkiye’deki toplam doğrudan yatırım meblağı 900 
milyon dolar civarına yükselmiştir.63 Umman ile olan dış ticarette de 
önemli artışlar yaşanmıştır. 2011 yılında Türkiye’nin Umman’a ihra-
catı yaklaşık % 66 oranında, bu ülkeden ithalatı ise% 43 oranında art-
mıştır. Türk müteahhitleri kazandıkları ihalelerle toplam meblağı 5 
milyar doları aşan projeler yürütmüşlerdir. 2011 yılında Türkiye’nin 
Bahreyn ile ticareti ise Kuveyt ile ilişkilerin aksi yönünde bir seyir 
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izlenmiş, ihracatta bir artış gözlenirken, ithalatta düşüş yaşanmıştır. 
Türkiye’nin Bahreyn’deki yabancı yatırım tutarı 2011 yılı başlarında 
116 milyon dolar iken, Bahreyn’in Türkiye’deki yatırımlarının tutarı 
daha düşük olmakla birlikte yükselme trendine girmiştir.64

Türkiye’nin Yemen ile dış ticareti 2011 yılında önemli bir düşüş 
göstermiştir. İhracat 330 milyon dolardan 273 milyona düşerken, itha-
lat 1 milyon dolardan 464 bin dolara düşmüştür. Türk firmaları 2011 
yılına kadar Yemen’le 1,6 milyar dolar tutarında iş yapmıştır.65 Ürdün 
ile ticarette ise, ihracat 2011 yılında azalırken ithalat ciddi anlamda 
bir artış göstermiştir. 2012 yılı başlarına kadar da Türk işadamları 
Ürdün’de 2,3 milyar dolarlık ekonomik faaliyetlerde bulunmuşlardır.66

Sonuç
Körfez Ülkeleri Arap İsyanlarından doğrudan etkilenmemiş 

görünseler de, isyanlarla birlikte orta ve uzun vadede bu ülkelerin 
toplumsal, siyasal ve ekonomik yapılarında önemli değişimlere ve 
yeniden yapılanmalara yol açacak bir süreç başlamıştır. Arap İsyan-
larının eğitimli, teknoloji kullanan, iç ve dış dünyadaki gelişmelerin 
farkında olan gençlerin öncülüğünde gerçekleştiği dikkate alındı-
ğında Körfez ülkelerinin değişimden kaçamayacaklarını söylemek 
mümkündür. 

Libya, Tunus, Mısır ve Suriye olaylarında Türkiye ile aynı cephe-
lerde yer alan ve paralel siyasetler izleyen Körfez ülkeleri ile Türkiye 
arasında önemli siyasi farklılıklar da bulunmaktadır. Geleneksel yö-
netim sistemlerini ve siyaset ile ekonomi alanındaki hakimiyetlerini 
kaybetmek istemeyen Körfez krallıkları, bölgedeki rejim değişikliği-
nin seküler cumhuriyetlerle sınırlı kalmasını istemektedir. Türkiye 
ise bölgesel değişimin ilave istikrarsızlıklara ve kaosa yol açmadan 
gerçekleşmesini savunmakla birlikte, Körfez ülkelerinden farklı ola-
rak bütün bölge ülkelerinde halkın iradesinin siyasete yansımasını 
ve çoğulcu toplumsal yapıların muhafaza edilerek ekonomik ve siya-
sal kalkınmanın sağlanmasını beklemektedir.

Demokratik siyasal sistemi, liberal ekonomisi ve İslami kültürel 
yapısıyla bölge ülkeleri bakımından önemli bir cazibe merkezi ola-
rak ön plana çıkan Türkiye, özellikle yatırım yapma imkanı sunmak-
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la ve İran gibi bölgesel tehditlere karşı potansiyel güç dengesi unsu-
ru olarak görülmektedir. Kısacası Türkiye, Körfez ülkeleri için çok 
yönlü ilişkilerin geliştirilmesi gereken bölgesel bir aktördür. Körfez 
ülkeleri ile Türkiye arasında 2011 yılında özellikle Suriye’de muha-
liflere yönelik katliamların önüne geçmek ve meşruiyetini tamamen 
kaybetmiş Esad rejiminin düşürülerek halkın iradesine dayalı bir 
rejimin kurulması konusunda uluslararası platformların harekete 
geçirilmesi için yakın bir işbirliği gerçekleştirilmiştir. Körfez ülkeleri 
ile Türkiye’nin çabaları sonucunda hem Arap Birliği’nin hem de Bir-
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Suriye konusunda inisiyatif 
almaları söz konusu olmuştur. 

Harekete geçirdikleri kaynakları ve sahip oldukları siyasal istikrar 
dikkate alındığında daha çok ön plana çıkan Katar ve Suudi Ara-
bistan ile Türkiye arasında daha yoğun bir ilişki trafiği yaşanmıştır. 
Diğer Körfez ülkeleri de bölgesel olaylarda aktif rol alan bu üç öncü 
ülkenin aldıkları kararları desteklemişlerdir.
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Tunus’ta bir işsiz gencin kendisini yakmasıyla patlayan ve Arap 
Baharı olarak adlandırılan süreç, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da bü-
yük bir değişim sürecinin habercisi olmuştur. Tunus ve Mısır’da 30 
yıl boyunca görevde olan yöneticiler iki üç hafta içinde bu görevle-
rini bırakmak zorunda kalmışlardır. Tunus lideri Bin Ali’nin göre-
vini bırakması üç hafta, Mübarek’in bırakması ise sadece iki hafta 
sürmüştür. Arap dünyasının diğer bölgelerinde de çeşitli gösteriler 
gerçekleşirken, Yemen’de Salih cumhurbaşkanlığını yardımcısına 
devretme karşılığında görevini terk etmiştir. Libya’da geçiş süreci 
NATO müdahalesiyle neticelenirken Fas’ta daha yumuşak bir geçiş 
süreci yaşanmıştır. Suriye’de ise halen iç savaş devam etmektedir. 
Petrol zengini Körfez ülkeleri ise yaptıkları harcamalarla kendi iç-
lerindeki tepkiler ve gösteriler fazla büyümeden muhalefeti kontrol 
altına almayı başarmışlardır. Ürdün ve Cezayir gibi ülkeler de kısmi 
açılımlarla toplumsal tepkilerin önünü alma yolunu seçmişlerdir. 

Arap ülkeleri Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından sonra parçala-
narak farklı büyüklükte devletlerde farklı yönetim biçimleriyle yö-
netilmeye başlamışlardır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra bu ülkelerde 
ortaya çıkan bağımsızlık hareketleri de bu toplumları tam bağım-
sızlığa kavuşturamamıştır. Genelde Arap dünyasındaki yönetimler 
iki gruba ayrılmıştır: Nasırcı ve Baasçı ideolojilere sahip, Batı karşıtı 
despotik rejimler ve Batı’ya yakın, petrol sahibi krallık yönetimleri. 
Soğuk Savaş’ın bitimi Arap dünyasında beklenen değişimi getirme-
miştir. Ayrıca, bağımsızlıktan sonra demokrasiye geçilememiş olma-
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sı sebebiyle mevcut baskıcı yapılar bu ülkelerde ekonomik kalkın-
maya engel olmuştur. Beklenen değişim dalgası hem bölgesel hem 
de küresel etkileri olacak bir süreç olarak 2010 yılı sonunda ve 2011 
yılında kendini göstermiştir. Bu dinamik değişim süreci her ülkede 
farklı dengelerle sürmektedir.

Türkiye’nin son 10 yılda yaşadığı ekonomik, siyasi ve sosyal dö-
nüşümün Ortadoğu’daki değişim taleplerine ilham kaynağı olduğu 
söylenebilir. Türkiye’nin başarısı, Doğu toplumlarının demokrasiyi 
ve ekonomik kalkınmayı gerçekleştiremedikleri yönündeki önyargı-
yı yıkan bir örnek olmuştur. İslami tabandan gelen Adalet ve Kalkın-
ma Partisi’nin, laik bir rejimde tekrar tekrar seçim kazanması İslami 
eğilimleri güçlü olan ve demokrasi eksikliği yaşanan ülkelerde dik-
kat çekmiştir. Birçok ülkede giderek ‘Türkiye tecrübesi’ ve ‘Türkiye 
modeli’ tartışılmaya başlanmıştır. Türkiye’nin Arap Dünyası’na açı-
lımı ve Filistin sorununa verdiği destek Arap ülkelerinde Türkiye’ye 
olan ilgi ve takdiri artırmıştır.

Bu yazıda, 2011 yılında Mısır, Cezayir, Fas ve Moritanya’da ya-
şanan gelişmelerin (ekonomik, sosyal ve siyasi) Türkiye ile ilişkilere 
yansıması incelenecektir. Türkiye’nin bu ülkelerle ilişkileri ele alı-
nırken, ülkelerin birbirlerine bakışı ve temel uluslararası konulara 
yaklaşımları göz önünde bulundurulacaktır. Özellikle bu ülkelerde 
çokça gündeme gelen Türkiye modeli veya Türkiye tecrübesi tar-
tışmaları incelenecek ve Türkiye’nin hangi alanlarda ilham kaynağı 
olarak görüldüğü ortaya konacaktır. Ayrıca, bu ülkelerdeki önemli 
gelişmelerin karşılıklı ilişkileri nasıl etkilediği ortaya konmaya çalışı-
lacaktır. 2011 yılı birçok gelişmeye tanıklık ettiği için bu gelişmelerin 
hem iç hem de dış politika açısından incelenmesi yararlı olacaktır. 
Bu makalede Kuzey Afrika ülkelerinden üçünün, Mısır, Cezayir ve 
Fas’ın Türkiye ile ilişkilerine yer verilecektir.

Türkiye-Mısır İlişkileri 2011
Ülkedeki gelişmeler
2011 yılının, 80 milyona yakın nüfusu olan Mısır için zor geçeceği 

daha başından bellidir. Ülke yeni yıla 21 kişinin ölümü ve 79 kişinin 
yaralanmasıyla sonuçlanan intihar saldırısıyla başlamıştır. 10 milyon 
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yerli Kıpti nüfusun bağlı olduğu Ortodoks Hıristiyan kilisesine yıl-
başı ayini esnasında yapılan saldırı ülkede büyük huzursuzluğa yol 
açmıştır. Aslında tarihsel olarak Hristiyan ve Müslümanların rahatça 
birlikte yaşadığı Mısır’da, Mübarek döneminin uygulamaları bu hu-
zursuzluğun zeminin hazırlamıştır. Bu dönemde Hıristiyan kökenli 
Necip Saviris gibi büyük zenginlerin çıkması ve Butros Gali gibi ba-
kanların hükümette etkili konumlar alması, Müslüman kesim içinde 
kötü yönetimden Hıristiyan grupları sorumlu tutan kanaatleri güç-
lendirmiştir. Bunun yanısıra, son 20 yılda güçlenen Selefi ve radikal 
İslami hareketler Mısır’ın İslami kimliğini öne çıkarırken, ülkedeki 
Hıristiyan varlığından duydukları rahatsızlık iki kesim arasındaki 
ayrışmayı derinleştirmiştir. 

Şubat ayında İskenderiye’deki Azizler Kilisesi’ne yapılan bombalı 
saldırının arkasında El-Kaide’nin olduğu tahmin edilmektir. Bu sal-
dırı, ABD’nin Irak işgali dolayısıyla Irak’taki Hıristiyanlara karşı ya-
pılan eylemleri hatırlatmıştır. Mısır’daki bu terör saldırısının ulusal 
ve küresel düzeyde farklı etkileri olmuştur. Mısır’da devletin vatan-
daşlarının ve özellikle Hıristiyanların can güvenliğini koruyamadığı 
yönündeki eleştiriler yoğunluk kazanmaktadır. Batı ülkelerinde gi-
derek artan İslam düşmanlığı da, bölgedeki Hıristiyan hareketlere 
cesaret vermektedir. Bu tür saldırıların artması, iki toplumun birlikte 
yaşayamayacağı tezlerini savunan ayrılıkçıların elini güçlendirmek-
tedir. Ülkedeki Müslüman ve Hıristiyan toplum liderleri kardeşlik 
mesajları vermeye devam etmekle birlikte iki kesim arasındaki gü-
vensizlik ve gerginlik kolay kaybolacak gibi görünmemektedir.

Bu saldırıların başka bir sonucu artan radikal İslamcılık karşısın-
da tedirgin olan Hıristiyan nüfusun, kendilerini koruması için eski 
rejime daha çok sahip çıkmalarıdır. Hatta Mübarek rejimi gibi des-
potik rejimlerin Batı açısından en büyük meşruiyet kaynağı, kendi-
leri yerine radikal İslamcıların gelerek Batı çıkarlarına zarar vereceği 
argümanı olagelmiştir. Bu saldırılar sözkonusu argümanı güçlendir-
mek için kullanılmaktadır. Nitekim bu saldırıyı Mısır’daki devrim-
den sonra rejime destek sağlamak için eski İçişleri Bakanı Habib el-
Adli’nin yaptırdığı suçlaması yapılmıştır.1 

Mısır’da güçlenen İslami kimlik karşısında Kıpti-Hıristiyan kim-
liği de giderek belirginlik kazanmaktadır. Başka yerlerde olduğu gibi 
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ülkede işlerin kötü gitmesi genellikle azınlık ve çoğunluk grupla-
rın birbirini suçlamasına yol açtığı için, suçlamalar ve güvensizlik 
Hıristiyan ve Müslüman gerginliğine yol açmaktadır. El-Kaide gibi 
radikal gruplar bu gerginliklerden yararlanarak Hıristiyan hedeflere 
aralıklarla saldırılar yapmaktadır. Bu saldırıların getirdiği gerginlik 
yıl boyunca zaman zaman protesto gösterilerine yol açmıştır. Örne-
ğin 9 Ekim 2011’de daha çok Hıristiyan Mısırlıların yaptığı gösteriler 
şiddetle bastırılmış ve en az 25 kişi öldürülmüş, 200 kadar göste-
rici de yaralanmıştır. Özellikle polisin gereğinden fazla şiddet kul-
landığı fark edilmiştir. Göstericiler ordunun yönetimi bırakmasını 
ve Asvan şehrinin valisinin görevden ayrılmasını istemişlerdir. Bazı 
Müslümanlar Hıristiyanların çok büyük ve şaşaalı kilise yapmasın-
dan rahatsız olmaktadırlar. 8 Ekimde Asvan vilayetinin bir köyünde 
Müslümanlar tamir edilen kiliseye saldırmışlar ve iki kesim arasın-
da kavga çıkmıştır. Hıristiyan göstericilerin, kendilerini korumadığı 
gerekçesiyle Asvan valisinin istifasını istedikleri protestolara polisin 
tepkisi çok sert olmuş ve bu durum ülkede yeniden Müslüman-Hı-
ristiyan gerginliği yaratmıştır.2 

Bu güvensizlik ortamı ise ülkenin en önemli gelir kaynağı olan 
turizme sekte vurmaktadır. Baskı, yoksulluk, demokrasi eksikliği 
ve işsizlik gibi çok temel sorunlarla boğuşan Mısır’da, Kilise’ye ya-
pılan saldırı 2011 yılının hareketli geçeceğinin işareti olmuştur. Bu 
olaylar karşısında Türkiye “dost ve kardeş” diye nitelediği Mısır’ın 
toplumsal barışını hedef alan terör saldırılarını kınamıştır.3 Dışişleri 
Bakanlığı’ndan yapılan açıklama iki ülkenin terörden çok zarar gör-
düğünü ve Türkiye’nin Mısır’a her türlü desteği vermeye hazır oldu-
ğunu belirten diplomatik bir destek olmuştur. 

Tahrir Devrimi 

Tunus’ta Bin Ali’nin devrilmesinden sonra Mısır’da 25 Ocak 
2011’de başlayan isyanlar Hüsnü Mübarek’in devrilmesiyle sonuçlan-
mıştır. 25 Ocak Salı günü Mısır’ın bağımsızlık mücadelesinde ölen po-
lisler adına düzenlenen Polis Günü’nde başlayan gösteriler tatil olan 
Cuma gününe kadar devam etmiş ve Cuma Günü bir milyonu aşkın 
gösterici Tahrir Meydanı’nı doldurmuştur. Kalabalık protesto grup-
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larının Mübarek’in gitmesi konusundaki kararlılığını gören Türkiye, 
demokrasi gösterilerini desteklediğini ilan eden ilk ülke olmuştur. 1 
Şubat 2012 tarihinde gösteriler sürerken Başbakan Recep Tayyip Er-
doğan Meclis konuşmasında Mübarek’e seslenmiş ve halkın değişim 
taleplerine kulak vererek çekilmesi gerektiğini söylemiştir. Ana muha-
lefet partisi CHP ise Tunus ve Mısır’daki isyanlarda tartışılan Türkiye 
modelinin Atatürk modeli olduğunu söyleyerek destek belirtmiştir.4 
ABD’nin de Mübarek’in gitmesi konusundaki tavrını netleştirmesi 
Mısır ordusunu etkileyerek değişimin yolunu açmıştır. Türkiye’nin 
Mısır’daki demokratik değişime açık desteğini göstermek üzere Mısır’ı 
ilk ziyaret eden devlet başkanı Abdullah Gül olmuştur.

Mübarek’in gidişinin kolay olması, diğer taraftan ilginç bir şekil-
de ülkede siyasi değişimi zorlaştırmıştır. Libya ve Suriye ile karşılaş-
tırılınca Mübarek’in kolayca görevini bırakması Mısır’da devrim di-
namiklerinin işlemesine engel olmuş, devrimden reform mantığına 
dönülmüştür. İronik ve çok yaratıcı biçimde Mısır’da devrim adına 
geçiş sürecini ordu üstüne alınca geçiş zamana yayılarak devrim ruhu 
soğutulmaya çalışılmıştır. Tunus’taki gibi görece bağımsız ve tarafsız 
bir geçiş konseyi yerine, başkanın bütün yetkilerini kullanan Askeri 
Konsey, birçok siyasi hamle yaparak geçiş sürecinin gelişimini etkile-
miştir. Örneğin, yeni anayasa yazılması yerine Anayasa’nın revizyonu-
nu istemiş ve buna İhvan-ı Müslimin, Selefiler ve Mübarek’in partisi 
destek vermiştir. Anayasa’nın değişmemesi eski rejimin geçiş sürecini 
kontrol etmesine ve yavaş yavaş ağırlığını artırmasına yol açmıştır. 

Mart ayında Arap Baharı’nın Mısır durağında yaşanan çarpıcı 
gelişmeler Türkiye’de benzer bir isyanın olup olamayacağı tartış-
masını başlatmıştır. Ayrıca, Libya ve Suriye’deki gösterilerin şiddete 
yönelmesi de bazı kaygılar uyandırmış ve özellikle muhalefet par-
tileri hem Türkiye’nin Arap Baharı’na desteğini eleştirmiş hem de 
Türkiye’de de benzer sürecin ortaya çıkabileceği konusunda uyarıda 
bulunmuşlardır. Genel olarak bakıldığında Türkiye kamuoyu AK 
Parti Hükümeti’nin Tahrir Devrimi’ne desteğini olumlu karşıla-
mıştır. Muhalefet ise verilen desteğin zamanlaması ve amaçları ko-
nusunda şüpheci yaklaşmıştır. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi 
benzer isyanların Türkiye’nin güneydoğusuna sıçramasından endişe 
etmiştir. 
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Türkiye ile İlişkiler

Türkiye’nin Tahrir Devrimi’ne verdiği önemin bir işareti olarak 
Mübarek’in devrilmesinden sonra Mısır’ı ilk ziyaret eden Devlet Baş-
kanı olarak Abdullah Gül en üst düzeyde karşılanmıştır. Cumhur-
başkanı Gül hem Yüksek Askeri Konsey’in başkanı Hüseyin Tantavi 
ile hem de devrimci gruplarla görüşmüştür. Ulusal Değişim Cemi-
yeti başkanı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Eski Başkanı Mu-
hammed el-Baradey5, Mısır’ın en güçlü hareketi İhvan-Müslimin’in 
lideri Muhammed Bedii,6 Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa7 ve 
El Ghad Partisi Başkanı Eymen Nur,8 Cumhurbaşkanı Gül’ün görüş-
tüğü önde gelen isimler olmuştur. Devrimci gençlerle de ayrıca gö-
rüşülmüş ve gençler Türkiye’yi model olarak aldıklarını açıkça ifade 
etmiştir.9 Görüşmelerde devrim sürecinde Türk şirketlerinin durak-
layan faaliyetleri de gündeme gelmiştir.

Cumhurbaşkanı Gül, Mısır’da demokratik, parlamenter ve ana-
yasal bir düzen kurulması gerektiğini ifade ederek özellikle Yüksek 
Askeri Konsey’e devrimci gençlerin taleplerini dikkate almaları çağ-
rısını yapmıştır.10 Ayrıca, Türkiye’nin tecrübesini Mısır ile paylaşmak 
istediklerini belirtmiştir.11 Cumhurbaşkanı Gül anayasal demokrasi-
nin ve siyasi partilerin önemine vurgu yaptıktan sonra Mısır’da önce 
cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılmasının iyi olacağını ve siyasi 
örgütlenmeye zaman tanınması gerektiğini ifade etmiştir.12 Dışişle-
ri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Mısır’ı sıkça ziyaret etmiş, özellikle 
bölge sorunları konusunda fikir alışverişinde bulunulmuş ve işbirliği 
konuşulmuştur.

19 Mart 2011’de yapılan referandumla kabul edilen kısmi Ana-
yasa değişikliği Mısır’da demokratikleşme ve devrimin ilerlemesi 
yönünde yeterli görülmemiştir. Yeni bir anayasa yerine var olan ana-
yasanın kısmen değiştirilmesi İslamcılar ile devrimci gençler ve laik 
eğilimli hareketlerin arasını açmıştır. Böylece, “önce anayasa” diyen 
laikler ile “önce seçimler” diyen İslamcılar arasında devrimden sonra 
ilk kez ciddi bir çatlak oluşmuştur. Türkiye bu iç tartışmalara taraf 
olmasa da demokrasinin gelişmesini desteklemiştir. İslamcı kesimler 
Anayasa’nın İslami karakterini korumak şartıyla kısmi değişikliğe 
evet demişlerdir. Anayasa değişikliği, ülkede ölünceye kadar liderlik 
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yapan eski örneklerin yerine başkanlık süresini “4 + 4” şeklinde iki 
dönem olarak öngörürken, seçimlerde hileyi kaldırmak için seçim-
lere yargı denetimi getirmiştir. Ayrıca, başkanın hemen başkan yar-
dımcısı atamasını, keyfi baskı yöntemi olarak kullanılan olağanüstü 
halin kaldırılmasını da getirmiştir.

Referandumdan sonra Mısır durulmamış, birçok gösteri, karışıklık 
ve siyasi tartışmalar 2011 yaz ayları boyunca sürmüştür. Gösteriler ar-
tınca 23 Mart’ta protesto ve grevleri suç sayan bir kanun kabul edilmiş, 
ancak buna rağmen devam eden gösterilerde çok sayıda yaralanma, 
ölüm ve tutuklama olmuş, giderek devrimci gençler ile ordu arasında 
güven bunalımı ortaya çıkmıştır. Tartışmalar özellikle eski rejimimin 
adamlarının yargılanması ve yönetimden çekilmesi üzerine yoğunlaş-
mıştır. Ayrıca geçiş sürecini yöneten Yüksek Askeri Konsey’in yöneti-
mi bırakmakta isteksiz olduğu eleştirileri ağırlık kazanmıştır.

Türkiye’nin Mısır’daki devrime verdiği desteğin bir işareti olarak 
devrimci gençlerden 53 tanesi Haziran ayında Cumhurbaşkanlı-
ğınca ağırlanmıştır. Gençlerin özellikle Türkiye’deki seçim sürecini, 
kampanyaları, örgütlenme ve propaganda stratejilerini yerinde gör-
meleri amaçlanmıştır. Bu gezi sırasında Mısırlı gençler Türkiye’ye 
hayran olduklarını, demokratik ve ekonomik gelişmelerin Türkiye’yi 
güçlendirdiğini ve Mısır’da da benzer bir modelin olmasını istedik-
lerini belirtmişlerdir. Ancak sosyal şartların farklı olması nedeniyle 
Türkiye’de yapılanların aynısının Mısır’da uygulanmasının mümkün 
olmadığı da ifade edilmiştir.13

Türkiye’nin Mısır’a ve Mısır’daki devrimci güçlere verdiği des-
tek, ülkedeki mevcut siyasi dinamikleri etkileyecek düzeyde değil 
daha çok moral destek sağlayan, sembolik düzeydedir. Başbakan 
Erdoğan’ın 12 Eylül 2011 tarihinde yaptığı Mısır ziyaretini de aynı 
çerçevede görmek gerekir. Türkiye’nin Arap Baharı’na verdiği önemi 
ve desteği göstermek üzere Başbakan Erdoğan Eylül ayında Mısır, 
Tunus ve Libya ziyaretlerini gerçekleştirmiştir. Davos Krizi sayesin-
de Arap halkları içinde yükselen popülaritesini Mısır Devrimi’ne 
verdiği destekle perçinlemiştir. Başbakan Erdoğan’ın yaptığı ziyarete 
ailesinin yanısıra Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, İçişleri, Ulaştırma, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ekonomi, Kültür ve Milli Savunma Bakanı 
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eşlik etmiştir. Ziyarete ayrıca işadamı, siyasetçi ve akademisyenler-
den oluşan 285 kişilik bir heyet katılmıştır.14 

Mısır kamuoyu, Başbakan Erdoğan’ın ziyaretine büyük önem at-
fetmiştir. Ziyaret Mısır’da gazete manşetlerinden verilmiş ve özellik-
le İsrail’i eleştirisi vurgulanmıştır. Örneğin, Mısır’ın en önemli gaze-
telerinden olan El-Ahram Başbakan Erdoğan’ın “İsrail uluslararası 
hukuku tanımıyor. Biz Gazzeli çocukların acısını hissediyoruz” söz-
lerini manşetine taşımıştır.15 Diğer gazeteler de aynı ilgiyi göstermiş-
ler ve ziyaretle ilgili geniş analizler yayınlamışlardır. Ancak ziyaretin 
birkaç gün önce ortaya çıkan Mısır ile İsrail arasındaki bir gerginlik-
ten sonra gerçekleşmesi, zamanlama konusunu da gündeme taşımış-
tır. Türkiye ve Mısır’ın kastı olmadığı halde, ziyaretin gündeminin 
İsrail karşıtı bir mesajla belirlenmesinden duyulan rahatsızlık dile 
getirilmiştir.16

Bu ziyarette Başbakan Erdoğan havaalanında çoğunluğu genç bü-
yük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılanmıştır. Özellikle İhvan-ı 
Müslimin’in yeni kurulan siyasi partisi Hürriyet ve Adalet Partisi ta-
raftarı gençler karşılamada yoğun olarak bulunmuşlardır. Grubun 
resmi pankartında “Mısır halkı Misafir Erdoğan’ı Selamlar” yazarken, 
diğer pankartlarda “Recep Tayyip Erdoğan: Gelecek İçin [Türkiye ve 
Mısır] Elele”, “İkinci Memleketi Mısır’dan Erdoğan’a Hoşgeldiniz”, “Ey 
Bağımsız Lider: Hoş Geldin” ibareleri yer almıştır.17

Başbakan Erdoğan bu ziyaretinde Mısır’da önde gelen birçok ki-
şiyle görüşmüştür. Bunlar arasında siyasetçiler, kanaat önderleri ve 
aydınlar bulunmaktadır. Hıristiyan kilisesi lideri Papa Şenude ile 
görüşen Başbakan Erdoğan ayrıca, Tahrir gençlerine bir konuşma 
yapmıştır. Konuşmasında hem bölge sorunlarına, hem demokra-
siye hem de Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine 
vurgu yapmıştır. Başbakan Erdoğan demokrasinin güçlenmesi için 
gençlerin katılımının önemli olduğunu ve gençlerin özellikle din 
savaşlarından kaçınması gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca, Tahrir 
gençlerine “Siz Mısır’ın fatihlerisiniz!” diye seslenerek onlara ve Mı-
sır devrimine ne kadar önem verdiğini göstermiştir. Başbakan Erdo-
ğan, Mısır’daki dönüşümün tarihi bir dönüşüm olduğunu, güdümlü 
bir demokratik parlamenter sistem yerine “halkın iradesinin, halkın 
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egemen olduğu bir demokratik parlamenter sisteme geçiş” olması 
gerektiğini vurgulamıştır.18 Bu ziyarette ayrıca Türkiye’nin uzun sü-
redir teklif ettiği Mübarek Yönetiminin ise ertelediği bir konu olan 
iki ülke arasındaki vizelerin kaldırılması konusu gündeme gelmiş ve 
çalışmalara başlanmıştır. 

Başbakan Erdoğan’ın Mısır ziyaretine gölge düşüren iki önemli 
gelişme yaşanmıştır. İlki Başbakan Erdoğan’ın Mısır halkına verdi-
ği “laiklikten korkmayın” mesajı İhvan ve bazı diğer İslami hareket 
mensupları tarafından “Batıcı laiklik propagandası ve ihracı” olarak 
anlaşılmıştır. Özellikle Türkiye modelini uygulayacağını söyleyen 
İhvan, laiklik konusunda bu modelle arasına mesafe koymuştur. 
Muhafazakâr Mısır toplumunda laikliğin çoğu zaman dinsizlik ola-
rak anlaşılıyor olması bu yanlış anlaşılmaya yol açmıştır. 

Diğer bir olumsuzluk ise, Başbakan Erdoğan’ın ziyareti sırasında 
İsrail’in Mısır sınırında Filistinlilerle çatışırken Mısır sınır muhafız-
larını öldürmesi ve özür dilememesidir. Aynı dönemde Türkiye’nin, 
Mavi Marmara saldırısından dolayı İsrail’in özür dilemeyeceğini an-
layarak İsrail elçisini sınırdışı etmesi Mısır halkında da benzer talep-
leri doğurmuştur. Mısır’da askeri yönetimden İsrail elçisini gönder-
mesini isteyen gösteriler yapılmıştır. Artan güvenlik endişesi yüzün-
den Mısır’daki İsrail büyükelçisi ülkeden ayrılmış ve askeri yönetim 
de zor durumda kalmıştır. Başbakan Erdoğan’ın ziyareti sırasında 
Mısır yönetimi zor durumda kaldığı için belli bir soğukluk yaşan-
mıştır. Bu soğukluk yüzünden Mısır Yönetimi Başbakan Erdoğan’ın 
Gazze’ye ziyaretine (güvenlik gerekçesiyle) imkân tanımamıştır. 

Mısır’daki Türkiye Algısı

Hem devrim öncesinde hem de devrim sonrasında Türkiye mo-
deli ve Türkiye tecrübesi Mısır kamuoyunda çok ciddi olarak tartışıl-
mıştır. Türkiye modeli ile başarılı görülen AK Parti yönetim tecrübesi 
anlaşılmaktadır. Model, bir paket olarak alınabilecek bir sistem ima 
ederken, tecrübe belli bir konuda uygulamaya konan politikaları, ya-
şanan süreçleri, gelişmeleri ve bunların sonuçlarını ifade etmektedir. 
Mısır’da devrim öncesinde özellikle Mübarek rejiminin başarısızlığı 
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ve Türkiye’nin sosyal, ekonomik ve dış politika alanında gösterdi-
ği performans dikkatle izlenmiştir. Bazı gruplar Türkiye modelinin 
aynen izlenmesi gerektiğini savunurken, bazı gruplar Mısır’ın özel 
şartlarını dikkate alarak Türkiye’nin tecrübelerinden yararlanılması 
gerektiği üzerinde durmuşlardır.19 İslamcılar, Türkiye’yi genel ola-
rak gelişmiş modern bir devlet olarak görmektedirler. İslamî kim-
liğini koruyarak toplumun sorunlarına çözüm bulan bir partinin 
Türkiye’yi yönettiği düşünülmektedir. 

Mısır’da Mübarek’in devrilmesiyle sonuçlanan protestolar esna-
sında hem devrimci gençler hem de İhvan ve Vefd gibi köklü grup-
lar sürekli olarak Türkiye gibi olma konusunu dile getirmişlerdir. Bu 
tartışmalarda her siyasi aktörün kendi konumuna uygun bir Türkiye 
algısı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu algı statik değil tartışılan ve sürekli 
yeniden oluşturulan bir görünüm arz etmektedir. AK Parti’nin de-
mokratikleşme, ekonomik kalkınma ve dış politika alanlarındaki ba-
şarıları Türkiye tecrübesinin cazibesini artırmaktadır.20 İhvan, Vefd, 
Kifaye Hareketi, Tahrir gençleri, liberaller, sosyalistler, Yerli Hıristi-
yanlar ve eski rejim taraftarları Türkiye tecrübesini tartışmıştır. Tür-
kiye tecrübesine gösterilen yüksek ilgi Türkiye’nin yumuşak gücüne 
ciddi katkı yapmaktadır.

Mısır’ın en köklü örgütlerinden İhvan, Türkiye tecrübesini sa-
vunmakla beraber Türkiye’nin laiklik konusunda aşırıya gittiğini dü-
şünmektedir. Hem muhalif hem de dini bir cemaat olarak Türkiye’yi 
çok yakından izleyen İhvan, Mısır halkı arasındaki popülaritesi do-
layısıyla Adalet ve Kalkınma Parti’sini örnek alarak Haziran ayında 
kurdukları siyasi partinin adını “Hürriyet ve Adalet Partisi” koymuş-
tur.21 Mısır siyasi elitleri özellikle İhvan’ın AK Parti’yi örnek alması-
nı, Türkiye’nin Arap Dünyası’nda çok popüler olması ve İslamcı de-
ğil sivil bir parti olması nedeniyle olumlu bulmaktadırlar.22 Bu fikre 
olumsuz bakanlar İhvan’ın demokratikleşme ve özgürlük fikirlerine 
henüz çok uzak olduğunu ve Türkiye ile Mısır şartlarının farklı oldu-
ğunu söylemektedirler.23

Türkiye modeline olumlu yaklaşmakla birlikte, İhvan devrimden 
sonra Mısır’ın bölgede liderlik rolü üstleneceğini düşünmektedir. 
Hürriyet ve Adalet partisi kurulduktan sonra AK Parti genel mer-
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kezine yapılan ziyarettden sonra İhvan resmi sitesinin verdiği haber 
bu niyeti göstermektedir. Yapılan açıklamada Türkiye tecrübesinden 
yararlanmaktan daha çok Mısır’ın bölge liderliğinin ve iki tarafı il-
gilendiren konuların konuşulduğu belirtilmiştir.24 İhvan’a bu gö-
rüşmeye ilişkin kanaatini şu şekilde dile getirmektedir: “Erbakan’ın 
talebeleri olarak gördükleri AK Parti yöneticileri güzel bir model ge-
liştirdiler. İslam’ın da temel hedefleri olan kalkınma ve sosyal adaleti 
gerçekleştirdiler... Türkiye modelini örnek almak istiyoruz... Türki-
ye doğru hedefler için önemli yol kat etmesine rağmen bu model 
henüz tamamlanmamıştır. Laik kanunların hakim olması İslami bir 
model olarak gerçekleşmesini engellemektedir ve İsrail ile müttefik-
lik anlaşmasının devam etmesi Mısır’da Türk modelini aşma gereği-
ni ortaya koymaktadır.”25 Hürriyet ve Adalet Partisi temsilcileri ile 
Amerikalı yetkilerin buluşmasında ABD Başkanı Obama’nın İhvan 
yetkililerine Türkiye gibi IMF ile işbirliği yapmalarını tavsiye ettiği 
belirtilmiştir.26 İhvan’ın yasaklı lideri Hayrat el-Şatır’ın ise İhvan’ın 
ciddi bir açılım gerçekleştireceğini ve bu amaçla Malezya ve Türkiye 
modellerini incelediklerini ifade etmiştir.27

İhvan’ın Türkiye modeline ilişkin çekinceleri iki nedenden kay-
naklanmaktadır. Birincisi, Arap Dünyası’nın en köklü hareketi ola-
rak başka model arayışı zımnen kendi başarısızlıkları anlamına gel-
mektedir. İkincisi, Türkiye’nin laik olmasıdır; zira İhvan İslami bir 
hareket olarak dindar Mısır’a laikliği uygun bulmamaktadır. Baş-
bakan Erdoğan’ın Mısır ziyareti sırasında laiklikten korkulmaması 
gerektiğini, din ve devlet işlerinin ayrılabileceğini ve devletin laik 
olmasının vatandaşın laik olmasını gerektirmediğini söylemesi üze-
rine İhvan’ın resmi sözcüsü Muhammed Ghazlan, başka ülke tec-
rübelerinin kopyalanamayacağını, Mısır ile Türkiye’nin şartlarının 
farklı olduğunu açıklamıştır. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin laiklik 
üzerine kurulduğunu ancak Mısır’ın İslam ile yoğrulduğunu ve bu 
yüzden laik akımları asla kabul etmeyeceklerini belirtmiştir.28 Ghaz-
lan ayrıca Başbakan Erdoğan’ın Mısır’da laik anayasa yazılması tavsi-
yesinin Mısır’ın iç işlerine karışmak anlamına geldiğini söylemiştir.29

Mısır’da birçok İslami grup AK Parti modelini önemsemiş ve 
tartışmıştır. Bu tartışmalarda hem örnek alınması gerektiği hem de 
eksikleri gündeme getirilmiştir. Örneğin, Selefi Kemal Habib’e göre, 
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Türk modelinin cazibesi bir yandan yönetim başarısında, diğer ta-
raftan İslam, modernlik ve demokrasiyi birleştirmesinde yatmakta-
dır ancak ciddi eksikleri de mevcuttur: “AK Parti refahı artırdı, Türk 
mallarının kalitesi arttı. AK Parti’nin orijinalliği kendisini herkesin 
partisi olarak lanse edebilmesindedir. Ayrıca, AK Parti, partilerin 
din esaslı mücadele yerine siyasi programları ile yarışması gerekti-
ğini göstermiştir. Yumuşak gücünü kullanması ve Arap komşularına 
açılması ve sorunları azaltmaya çalışması yanında eğitim kalitesi ile 
kendine özgü bir model sunuyor. Ahlaki bozukluğuna rağmen kali-
teli dizileri ile bölgeyi etkiliyor... Türk modeli askere siyasi sistemde 
güç ve ayrıcalık da veriyor, Mısır ordusu güç peşinde koşmaz; dola-
yısıyla bu konuda Türk modelini almak gerekmez.”30

Türkiye modeline yaklaşım Mısır’daki grupların kendi aralarında-
ki siyasal rekabete ve gündeme göre değişmektedir. Kıpti Hıristiyan-
lar genel olarak İslamcı hareketlere karşı olmalarından dolayı Türki-
ye modeline mesafeli durmaktadırlar. Ancak, Başbakan Erdoğan’ın 
Mısır’ı ziyaretinden sonra laiklik vurgusu sebebiyle İslamcılar Türki-
ye modeline mesafe koyarken Hıristiyan gruplar Türkiye’yi övmeye 
başlamışlardır. Hıristiyan yazar Nebil el-Mukaddes, İhvan’ın tecrübe 
almak üzere önce İran’ı ziyaret etmelerini eleştirerek Türkiye mode-
linin Mısır için daha uygun olduğu için Türkiye’yi ziyaret etmeleri-
nin daha iyi olacağını belirtmiştir.31 Başka bir Hıristiyan yazara göre, 
“Türkiye medeniyet olarak bize yakın olmasına rağmen Mısır’ı siyasi, 
ekonomik ve her alanda geçmiştir. Türkiye güçlü tarihsel bağlarımız 
olan ve laik yöntemle hareket etse de İslam inancını koruyan, model 
alınması gereken ideal bir devlettir. Kimliğimizi ve geleneklerimizi 
koruyarak 25 Ocak 2011 Devrimi üzerine bina edilen sivil devletin 
kurulması için izlenmesi gereken bir ülkedir.”32

Türkiye’nin laik bir Müslüman ülke olması İslamcı iktidar kor-
kusu içinde olan ve bu yüzden yaygın şekilde laiklik vurgusu ya-
pan Hıristiyanlara çekici gelmektedir. Başbakan Erdoğan’ın Kıpti 
kilisesini ziyaretinden sonra kilisenin sekretaryası Papa Şenude’nin 
Türkiye’deki dini özgürlüklere ve laik anayasaya hayran olduğunu 
ve Türkiye’nin tecrübesinin Mısır’da aynen uygulanabileceğini açık-
lamıştır. Kilise sekretaryası Başbakan Erdoğan’ın Gazze’de İsrail iş-
galini reddetmesine övgüyle yaklaşmıştır. Ayrıca, Papa Şenude’nin 
Ezher ile Papalık arasındaki diyalogun ve Müslümanlar ile Hıristi-
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yanlar arasında hoşgörü kültürünün sürmesi gerektiğini söylediği-
ni belirtmiştir. Papa’nın Mısır’daki Türk yatırımlarının devrimden 
sonra da devam etmesini istediği ifade edilmiştir. Kilise ayrıca Mı-
sır İnsan Hakları Birliği’nin Başbakan Erdoğan’ın laiklik vurgusunu 
desteklemesini övmüştür.33 Aynı şekilde liberal Özgür Mısırlılar Par-
ti’sinin kurucusu ve Hıristiyan işadamı Necip Saviris “İhvan Türkiye 
Modelini uygularsa ‘yaşasın İslam’ diyen ilk ben olurum” demiştir.34

Arap milliyetçiliği ile bütün Ortadoğu’yu etkileyen Cemal Ab-
dünnasır çizgisindeki Nasırcılar genel olarak Araplığa vurgu yaptık-
ları için Türkiye’ye olumsuz yaklaşmamakla birlikte kendi modelle-
rini geliştirme ihtiyacı üzerinde durmaktadırlar. Nasırcı yazar ve el-
Arabi gazetesi editörü Abdullah El-Sinnavi’ye göre, “kopyalamadan 
ilham almak, transfer etmeden yenilik ve kurumun liderden daha 
önde olması önemlidir. Türkiye Erdoğan olmadan yükselişini sür-
dürebilir.”35 Liberaller ise Türkiye’yi ordu ve anayasanın laik düze-
ni koruduğu modern ve güçlü bir devlet olarak görmektedir.36 Türk 
modeli kendisiyle, çevresiyle, tarihiyle, geleceğiyle ve ayrıca gelenek 
ve modernlikle barışık bir tecrübe olarak ortaya çıkmıştır.37

Bütün bu değerlendirmelerden anlaşılan şey, Mısır’daki her siya-
si aktör Türkiye modelini kendisine göre tartışmaktadır. Modeli bir 
bütün olarak savunanlar yanında bu modelin tamamının kopyalan-
ması yerine Mısır’ın şartlarına uygun gelen yönlerinin alınmasını, 
tecrübeyi paylaşmayı savunanlar daha fazladır. Genel olarak ise Tür-
kiye modelinin başarılı bir model olduğu konusunda hemen hemen 
bir ittifakın bulunduğu açıktır. Laik olsun İslamcı olsun hiç bir kesim 
bu modeli kategorik olarak reddetmemektedir. Türkiye modelinde 
bazı olumsuzluklara da işaret edilmektedir. Örneğin, Mısır’ın önem-
li diplomatlarından Arap Birliği Ligi’nin eski başkanı Amr Musa 
Türk modelinde askerin ağırlığı olduğu için kabul edilemeyeceğini, 
Mısır’ın kendi modelini yaratacağını söylemiştir.38

Türkiye-Cezayir İlişkileri 2011
Cezayir, Kuzey Afrika’da nüfusu, petrol geliri, bağımsız ve aktif 

dış politikası ve entellektüel ağırlığı ile liderlik potansiyeli olan bir 
ülkedir. Türkiye’nin bölgede artan etkinliği açısından düşünüldü-
ğünde iki ülke arasındaki ilişkiler bir rekabet halinde değil işbirli-
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ği odaklıdır. Afrika’daki Fransız ağırlığını dengelemek anlamında 
bu işbirliği, hem Cezayir’e hem de Türkiye’ye yarar sağlayacak bir 
potansiyele sahiptir. Diğer bir deyişle, hali hazırda iki ülke arasında 
yeterince fark edilmeyen geniş bir işbirliği zemini bulunmaktadır. 
Cezayir siyasetinde askerin ağırlığı bitmese de yönetim belli ölçüde 
sivillere geçmiştir. 

Ülkedeki Gelişmeler
Cezayir’in en önemli gelir kaynağı petrol ve doğalgazdır. Rusya 

ve Norveç’ten sonra % 17 oranında Avrupa’ya doğal gaz sağlayan 
üçüncü ülkedir. 1990’larda İslami Kurtuluş Cephesi’nin (FİS) seçimi 
kazanmasına engel olunduktan sonra yaşanan iç savaştan ve askeri 
yönetimden çok zarar gören ve içe kapanan Cezayir, 1999’da Abdü-
laziz Buteflika’nın cumhurbaşkanı seçilmesiyle izole olmaktan kur-
tulmaya başlamıştır. Son on yılda ülkede terör ciddi biçimde azaldığı 
gibi ekonomi de düzelmeye başlamıştır. Son dönemde artan petrol 
fiyatları ve dış yatırımlar ile ekonomisinde belli bir düzelme olduğu 
için Cezayir uluslararası alanda gittikçe daha etkili olmaktadır. An-
cak, siyasi istikrar ve ekonomik gelişme halkın çoğunun hayatında 
bir değişikliğe yol açmamıştır.39

Demokrasi eksikliği, işsizlik, yoksulluk ve terörizm Cezayir’i ilgi-
lendiren temel siyasal ve toplumsal sorunlardır. Diğer Arap ülkeleri 
gibi Cezayir’in en önemli sorunu %50’ye varan genç nüfusa yeterince 
istihdam sağlayamamasıdır. Ekonomik olarak petrol ve doğal gaz ge-
liriyle önemli maddi imkâna sahipken, bu sektörler istihdam yaratan 
alanlar olmadığı için işsizlik % 10 üzerinde seyretmekte ve genç iş-
sizliği (15-24 yaş arası) % 24’e varmaktadır. Gerçek rakamların daha 
da yüksek olabileceği tahmin edilmektedir. Devletçi ekonomik poli-
tikalardan özellikle 2000’lerde, tamamen olmasa bile, belirli ölçüde 
vazgeçilmiştir. Bununla birlikte Cezayir, acil taleplere cevap vermek 
ve protestoları azaltmak için subvansiyon ve ücret artışı yapabilecek 
ekonomik imkânlara sahiptir.40 

Cezayir, Kuzey Afrika’nın en önemli ülkesi olmasına rağmen 
komşularıyla ilişkilerinde ciddi sorunlar mevcuttur. En önemli so-
runu Fas ile yaşamaktadır. Batı Sahra’nın Fas’ın kontrolünde olma-
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sını kabul etmediği için iki ülke arasındaki ilişkiler sorunlu ve çok 
düşük düzeydedir. Cezayir, Batı Sahra’yı bağımsız bir devlet yapma-
ya çalışan POLISARIO olarak bilinen Batı Sahra Halk Cephesi ör-
gütüne siyasi ve lojistik destek vermektedir. Cezayir, Batı Sahra’nın 
bağımsızlığı konusunu bir kolonizasyon sorunu olarak görmekte ve 
sorunun Birleşmiş Milletler tarafından ele alınmasını istemektedir.41 
Cezayir ve Fas arasındaki sınırlar 1994 yılından beri silah ve uyuştu-
rucu kaçakçılığı ile birçok yasak faaliyete zemin oluşturduğu gerek-
çesiyle Cezayir tarafından kapalı tutulmaktadır. Son yıllarda iki ülke 
arasında sıcak mesajlara ve Tunus Devrimi’nden sonra Mağrip birli-
ği tekrar gündeme gelmesine rağmen sınırların açılması konusunda 
bir sonuca ulaşılamamıştır.

Cezayir’in Batı ve Avrupa ile ilişkileri inişli çıkışlıdır. İlk olarak 
Cezayir’in yoğun ilişkide bulunduğu ülke olan Fransa’nın 1950’ler-
deki bağımsızlık mücadelesi sırasında yaptıkları hala hafızalardadır. 
Aynı zamanda Cezayir’de Batı ve Fransa yanlısı küçük ama etkili bir 
elit grup bulunmaktadır. Sömürge döneminde yaptıkları için bek-
lenen özrü dilememesi yüzünden Fransa ile ilişkiler normalleşmiş 
değildir. Ayrıca, Fransa’da dört milyon Cezayir kökenli yaşadığı için 
iki ülkenin iç politikaları da birbirini ilgilendirmekte ve karşılıklı so-
runlara yol açabilmektedir. Cezayir’in ABD ile ilişkileri 2000’lerde 
gelişmeye başlamıştır. Özellikle 11 Eylül’den sonra terörle mücadele 
konusunda iki ülke arasında gelişen askeri ilişkilerin (askeri yardım 
ve terörle mücadele eğitimi) yanında bazı üniversite işbirlikleri de 
mevcuttur. Cezayir’de beş milyar dolar civarında yatırım sahibi olan 
ABD, bu ülkeyi küresel ekonomiye entegre olması gerektiği konu-
sunda teşvik etmektedir.42

Son dönemde bölge politikalarında etkili olmaya başlayan Ce-
zayir, Kaddafi’nin devrilmesine kadar Libya’dan sonra bölgedeki en 
etkili dış politikaya sahiptir. Buteflika, 1999’dan itibaren çok sayıda 
dış ziyaret yaparak Cezayir’in uluslararası prestijini ve statüsünü dü-
zeltmeye çalışmıştır: 2000 yılında Eritre ve Etiyopya arasında arabu-
luculuk yapması ve Mağrib Birliği’ni canlandırmaya öncülük etmesi 
bunlardan bazılarıdır.43

Arap Baharı Tunus’ta Bin Ali rejiminin düşmesinden sonra daha 
çok doğuya doğru yayılarak Mısır’da Mübarek ve Libya’da Kaddafi’nin 
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düşmesiyle sonuçlanmıştır. Yine bu sürecin getirdiği hareketlenme, 
Tunus’un batısındaki Cezayir, Fas ve Moritanya’da da hissedilmiş an-
cak etkisi daha düşük dozda gerçekleşmiştir. Arap Baharı Cezayir’de 
birkaç nedenden dolayı çok etkili olamamıştır. Cezayir’de gösteriler 
genelde pahalılık ve işsizlik yüzünden olmuştur. Örneğin, Mart ayın-
da özellikle konut eksikliği protesto edilmiş,44 hatta bu süreçte düşük 
maaşlar yüzünden polisler bile gösteri yapmıştır.45 Protesto dalgası-
nın etkili olamayışının en önemli nedeni öncelikle hükümetin pa-
halılık sebebiyle yükselen rahatsızlığı dindirmek için temel mal ve 
hizmetlere devlet desteği artırmasıdır. Ayrıca hükümet bir yandan 
toplumun gösterilerle belli ölçüde kendine ifade etmesine izin verir-
ken, diğer yandan alınan polisiye önlemlere tepkilerin büyümesini 
engellemede başarılı olmuştur. 

Tepkileri azaltmak üzere 2011 Şubat ayında Cumhurbaşkanı Bu-
teflika 19 yıldır süren olağanüstü halin kaldırıldığını açıklamıştır. 
Ayrıca, Hükümet, anayasa değişikliği ve çoğulcu medyaya izin ve-
ren kanunların çıkarılacağı yönünde reform sözü vermiştir. Polisiye 
önlemlerle birlikte tepkiyi azaltacak açılımlar yapılması protestola-
rın fazla büyümeden zamanla sönmesine yol açmıştır. Bu gelişme-
ler olurken Türkiye kamuoyu ve hükümeti Cezayir’deki gelişmeleri 
yakından izlemediği gibi oradaki gelişmeler hakkında bir politika da 
oluşturulmamıştır.

Türkiye ile İlişkiler

Tarihsel olarak Türkiye-Cezayir ilişkileri olumlu bir seyir izlemiştir. 
Coğrafi keşifleri ve teknolojik üstünlüğü ile Batı’nın Kuzey Afrika’da 
yayılma tehditlerine karşı Osmanlı Devleti’nin Arap dünyasında ve 
özellikle Cezayir’de genişlemesi kolay gerçekleşmiştir. Cezayir’e veri-
len kısmî özerklik ile uzun süre birlikte yaşanmış ve Cezayir halkı ile 
Anadolu’dan giden Türkler kolayca kaynaşmışlardır. Birçok Cezayir 
kökenli devlet adamı Osmanlı devlet yönetiminde etkili konumlarda 
görev yapmışlardır. Bu yüzden, Cezayir’de Osmanlı’ya ve Türklere ba-
kış, birçok Arap ülkesinden daha olumludur. 

Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin içe kapanmasından Ceza-
yir ile ilişkiler de nasibini almış ve daha çok Türkiye ile Fransa’nın 
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ilişkileri, iki ülke arasındaki ilişkilere yön vermiştir. Bilindiği üzere 
Cezayir’in bağımsızlık mücadelesi çok kanlı geçmiş ve bir milyondan 
fazla Cezayirli direnişçi ve sivil öldürülmüştür. Türkiye’nin Cezayir ba-
ğımsızlık savaşında Fransa’nın yanında yer alması ve 1960 darbesin-
den sonra kurulan CHP Hükümeti’nin Fransa’nın lehine oy kullanması 
Cezayir’de büyük hayal kırıklığı yaratmıştır. Bu sıkıntı ancak 1980’lerde 
Turgut Özal’ın Cezayir’den özür dilemesi ile aşılmış ve ilişkiler normal-
leşerek üst düzeyde birçok ziyaret ve anlaşma yapılmıştır.46

Bugün yatırım çekmek ve bölgesinde daha fazla varlık göstermek is-
teyen Cezayir, Türkiye ile işbirliğini artırma eğilimindedir. İkili ilişkile-
ri geliştirmede engel olabilecek öncelikli faktör iki ülkenin demokratik 
seviyeleri arasındaki farktır. Türkiye’de demokratik rejim hakim olur-
ken Cezayir demokrasiden henüz uzaktır. Diğer bir faktör Cezayir’deki 
Batıcı-elit kesim Türkiye’den daha çok Batı (Fransa) ile ilişkileri geliş-
tirmeye öncelik vermektedir. Bununla birlikte, Cezayir kamuoyu genel 
olarak Türkiye’ye çok ilgili ve sempatik yaklaşmaktadır. Türkiye’nin son 
on yıldaki yükselişi ve Türk dizileri büyük ilgi çekmektedir. Türkiye’nin 
ekonomik kalkınma başarısı ve demokrasi yolunda attığı adımlar Ce-
zayirlilerin Türkiye’ye olan sempatisini büyütmektedir. Ayrıca, Baş-
bakan Erdoğan’ın Davos’taki İsrail eleştirisi ve Mavi Marmara olayı 
Türkiye’ye yönelik ilgiyi zirveye çıkarmıştır. Popüler Türk dizilerine 
olan ilgi Türkiye’ye gelen turist sayılarına yansımaktadır.47

Son on yılda iki ülke arasındaki ilişkiler olumlu bir seğre sahip-
se de beklenen işbirliği seviyesine ulaşılamamıştır. 2005 yılında dö-
nemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün Cezayir’i ziyareti sırasında 
Cumhurbaşkanı Buteflika, Osmanlı’yı sömürgeci olarak görmedikle-
rini, iki ülke arasında yakın tarihi bağlar olduğunu ve Osmanlı coğraf-
yasında Osmanlı milletler topluluğu kurulması gerektiği fikrini dile 
getirmiştir.48 Yine 2010 yılında Cumhurbaşkanı Buteflika meslektaşı 
Gül’e gönderdiği mektupta, dostluk ve işbirliğine dayanan Türkiye-
Cezayir ilişkilerini artırmak istediğini ifade etmiştir.49 Bu iyi niyet ifa-
delerine rağmen istenilen ölçüde gelişmeyen ilişkiler Arap Baharının 
patlak vermesi ile varolan gelişme ivmesini de kaybetmiştir.

Türkiye ile Cezayir’in Arap Baharına yaklaşımı farklı olmuş ve 
özellikle Libya ve Suriye krizleri sebebiyle iki ülkenin politikaları 
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farklılaşmıştır. Cezayir Hükümeti Libya krizinde hem yabancı mü-
cadelesine politika olarak karşı olduğu için hem de gösteriler kendi 
ülkesine de bulaşır korkusu ile NATO harekâtına karşı olumsuz bir 
tutum takınmıştır. İlk başlarda Türkiye’nin de NATO müdahalesi-
ne karşı çıkması sebebiyle iki ülkenin politikaları benzeşmekteyse 
de Türkiye daha sonra Kaddafi rejiminin devrilmesi için NATO’yla 
birlikte hareket etmesi iki ülkeyi Libya konusunda ters düşürmüştür. 
Libya’da çatışmaların ve sorunların büyümesi El-Kaide’nin burada 
faaliyetlerini artırma ihtimali Cezayir’in kaygılarını büyütmüştür.50 
Çatışmalar sürerken Kaddafi’nin ailesine ve kızı Ayşe Kaddafi’ye 
Cezayir’e sığınma imkanı verilmiştir. Kaddafi yanlılarının belli bir 
süre bu ülkeden propagandaya devam etmelerine ses çıkarılmamış-
tır ancak Kaddafi rejimi devrildikten sonra Cezayir Hükümeti bu tür 
propagandalara engel olmuştur. 

Suriye krizinde de Türkiye ve Cezayir farklı tutum takınmışlardır. 
Başlangıçta Türkiye’nin Esad rejimini demokrasiye teşvik ettiği dö-
nemde iki ülke politikaları arasında farklılık görülmemekle birlikte 
zamanla bu durum değişmiştir. Esad’ın reform yapmayacağının/ya-
pamayacağının anlaşılması ve gösterileri şiddetle bastırmaya devam 
etmesi üzerine Türkiye Esad rejiminin gitmesi yönünde aktif politika 
izlerken, Cezayir Libya’da olduğu gibi sorunun uluslararasılaşmasına 
karşı çıkmıştır.

İlişkilere yansıyan bir başka konu Ermeni Soykırımı tartışmaları 
olmuştur. Türkiye’nin Fransa ile yaşadığı Ermeni Soykırımı tartış-
ması Aralık ayında Cezayir’de büyük bir yankı bulmuştur. Fransa’dan 
yaptığı katliamlar için özür bekleyen Cezayir halkı, Fransa’nın 
Türkiye’ye yönelik soykırım söylemini tutarsızlık olarak değerlen-
dirmekle birlikte Başbakan Erdoğan’ın 17 Aralık 2011 tarihindeki 
bu yöndeki açıklaması Cezayir’den destek görmemiştir. Cezayir Baş-
bakanı Ahmed Ouyahia’nın Türkiye’nin Fransa ile arasındaki soru-
na kendilerini alet etmemesini söylemesi ve Türkiye’nin Cezayir’in 
katliama muhatap olduğu zaman NATO üyesi olduğundan suça 
ortak olduğunu iddia etmesi iki ülke arasında gerginlik yaratmıştır. 
Türkiye’den bu suçlamaya cevap verilmezken Cezayir kamuoyu ve 
medyası alışılmadık biçimde kendi hükümetlerine açık eleştiriler yö-
neltmiştir. Fransa’nın Cezayir’de yaptığı katliamı itiraf edip özür di-
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lemesini talep eden kampanyalar yapılmıştır. Özellikle İslamcı parti-
ler açıkça Türkiye’nin talebini destekleyen açıklamalar yapmışlardır. 
Örneğin, Barışçı Toplum Hareketi başkanı Bouguerra Soltani Başba-
kan Erdoğan’ı destekleyerek Cezayir Başbakanını eleştirmiştir.51

Bir takım siyasi olumsuzluklara rağmen son yıllarda Türkiye ile 
Cezayir arasındaki ekonomik ilişkiler gelişmektedir. Türkiye’nin Ce-
zayir ile 2006’daki ticaret hacmi 2,8 milyar Euro civarında iken52, 2008 
yılında 5 milyar dolara yükselmiş, 2009, 2010 ve 2011 yılarında da 
genişlemeye devam etmiştir.53 Ancak Cezayir ile Türkiye dış ticare-
tinin gelişme potansiyeli daha fazladır. Cezayir Hükümeti istihdam 
yaratmak için yabancı yatırım çekmeye çalışmaktadır. Bu yüzden 
Türkiye’nin yatırımlarına ve ekonomik işbirliğine açık bir durumda-
dır. Özellikle altyapı iyileştirmesine büyük kaynak ayıran Cezayir’in 
kalkınma hamleleri Türk şirketleri için fırsatlar sunmaktadır. 

Cezayir’de Türkiye Algısı
Arap dünyasına açılışı, demokrasisini ve ekonomisini güçlen-

dirmesi Cezayir kamuoyunda da karşılık bulmuştur. Türkiye’nin 
özellikle Filistin davasına ilgisi, Davos ve Mavi Marmara olayları 
Cezayir’de büyük yankı uyandırmıştır. Çünkü Cezayir’de hem halk 
hem yönetim Filistin Davası’na ayrı bir ilgi duymaktadır. Ayrıca, 
Arap Dünyası’nda popüler olan Türk dizileri Cezayir’de de yaygın 
olarak izlenmektedir. Türkiye’ye artan ilgi Cezayir’den gelen turist 
sayısındaki artıştan da anlaşılmaktadır.54 

Arap Baharı ile birlikte Türkiye modeli Mısır’daki kadar olmasa 
bile Cezayir’de de tartışılmıştır. Gösteriler tabana çok yayılmasa da 
önemli siyasi aktörler reform taleplerini dile getirirken Türkiye mo-
delinin örnek alınabileceğine vurgu yapmışlardır. Bu tartışmalarda 
Cezayir ve Türkiye tecrübeleri karşılaştırılmıştır. Cezayir’deki İslam-
cılık tecrübesinin çatışma, iç savaş ve yıkım getirdiği, Türkiye tecrü-
besinin ise Mısır ve Libya İslamcıları tarafından örnek alınarak daha 
çatışmasız ve olumlu sonuçlar veren bir model olarak karşılandığı 
vurgulanmıştır.55 Hükümete yakın yorumcular ise Arap Baharına 
şüphe ile bakmış ve Türkiye modelini de yabancıların Cezayir’in iç 
işlerini karışmasına yarayan mekanizma olarak tanımlamışlardır.56
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Türkiye modelini Cezayir’de sahiplenenler genellikle ılımlı İslam-
cılar olmuştur. El-Kaide gibi radikal örgütler hem ılımlı hem de laik 
olduğu gerekçesiyle Türkiye modelini reddetmektedirler. Cezayir 
1990’lardaki iç çatışmalardan çok çektiği ve İslamcı hareketler şiddet-
le bastırılıp sindirildiği için sistem içindeki İslamcı gruplar radikallik-
ten uzak durmaktadırlar. Ancak toplumsal sorunların fazla olması da 
hem toplumu hem de İslamcı hareketleri yeni arayışlara itmektedir. 
İhvan çizgisindeki Davet ve Değişim Hareketi Arap Baharının etki-
siyle 2011 Martı’nın başlarının siyasi parti kurup Türkiye modelini 
benimsediğini açıkça ilan etmiştir. Bu hareket Türkiye tecrübesinden 
özellikle anayasa reformu, asker-sivil ilişkileri ve anayasal kurumlar 
arasındaki ilişkiler açısından yararlanmak gerektiğini savunmuştur.57 
Sistem içinde kalarak siyaset yapma ve bir şekilde askeri ve bürok-
ratik güç ile uzlaşılması gerekliliğinden hareket eden İslami partiler 
Türkiye modelinden ilham almaktadırlar.58 El-Haber Gazetesi’nden 
Abdülhakim Belbati Arap gençleri arasında İran ve Türkiye model-
lerinin tartışıldığını, birincisinin özgürlükleri bastırırken ikincisinin 
özgürlük sağladığı için gençlere cazip geldiğini vurgulamıştır.59 Ayrı-
ca, Cezayir ordusunun da Türkiye modelinden ilham alarak anayasal 
ve ayrıcalıklı bir konumda olmak istediği belirtilmiştir.60

Fas-Türkiye İlişkileri 2011

Fas, Kuzey Afrika’nın en batısında hem Akdeniz’e girişi kontrol 
etmesi hem de Atlas Okyanusu’nu Kuzey-Batı Afrika’ya bağlayan 
yerde olması sebebiyle stratejik bir konumdadır. 32 milyon nüfusu 
ile Arap dünyasında önemsenmesi gereken büyüklükte nüfusa sahip 
bir devlettir. Nüfusun büyük çoğunluğu Müslümandır. Faslı Berbe-
ri (Emazığ) kökenden olmalarına rağmen genelde kendilerini Arap 
olarak tanımlamaktadırlar. Anayasal krallık olmakla birlikte kral 
önemli yasama ve yürütme yetkilerini (meclisi feshetme yetkisini) 
de elinde bulundurmaktadır.61 1990’lardan bu yana Fas özelleştirme 
politikaları ile özel sektörünü canlandırmaya çalışmaktadır. Ekono-
misi büyük oranda tarım ve turizme bağlı olan Fas, aynı zamanda 
dünyada fosfat ihraç eden ülkeler arasında üçüncü sıradadır. Yurtdı-
şındaki işçilerinden gelen dövizler de Fas’ın ekonomisine ciddi katkı 
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yapmaktadır. Cezayir’den farklı olarak Fas petrol üreticisi olmadığı 
için enerji maliyetleri ekonomisi üzerinde önemli bir yük oluştur-
maktadır. Geniş bir tarım toplumu olarak yüzde 50 düzeyinde okur-
yazarlığa sahip olan Fas’ın 2011 tahminlerine göre kişi başına geliri 
5.000 dolar civarındadır.62 Ülkede ciddi işsizlik, yoksulluk ve yolsuz-
luk yaşanmaktadır. Fas’ın en önemli uluslararası meselesi 1970 yılın-
da ilhak ettiği Batı Sahra’ya ilişkindir. Batı Sahra’nın bağımsızlığını 
destekleyen Cezayir ile aralarında ciddi gerginlik yaşanmaktadır. 
1999’da başa geçen Muhammed IV toplumda tedrici bir liberalleşme 
ve demokratikleşme başlatmıştır.

2011 Yılı Gelişmeleri

2011 yılında bütün Ortadoğu’yu sarsan protestolar aynı sosyal 
ve ekonomik gerekçelerle Fas’a da sıçramıştır. 20 Şubat’ta başlayan 
gösteriler 20 Şubat Gençlik Hareketi tarafından organize edilmiş-
tir. Göstericiler baskının kalkmasını, yolsuzluğun bitirilmesini ve 
anayasa değişikliği istemişlerdir.63 Ancak bu gösteriler Mısır ve Tu-
nus’taki gibi ciddi bir yaygınlık ve güç kazanamamıştır. Gösterilerin 
artmasından kaygı duyan rejim tepkileri azaltmak için Anayasa de-
ğişikliği ve seçim yapılması konusunda söz vermiştir. Bu çerçevede 
Temmuz ayında referanduma gidilerek Anayasa’da, Berberi dilinin 
Arapça ile birlikte resmi dil olması, Kralın seçimi kazanan partiden 
başbakan ataması, önemli bürokratların başbakan ve Kralın başında 
bulunduğu bakanlar kurulunca atanması, başbakana hükümeti boz-
ma imkânı verilmesi, kuvvetler ayrılığının güçlendirilmesi yönünde 
değişiklikler yapılmıştır. Diğer taraftan Kralın silahlı kuvvetler, dış 
politika ve yargı üzerindeki kontrolü devam etmiştir. Bu değişiklik-
ler çok köklü olmasa da önemli açılımlar sağlamıştır. Mısır’da olduğu 
gibi devrimci gençler ve köklü değişim isteyenler oylamaya katılma-
mamakla birlikte sistem içindeki birçok parti oylamaya katılmış ve % 
70 katılımla değişikliğe % 98 “evet” oyu çıkmıştır.64 

Yaz ayları siyasi parti hazırlıkları ve yeni oluşumlarla geçtikten 
sonra 25 Kasım 2011 tarihinde ülke çapında parlamento seçimleri 
yapılmıştır. Seçimlerde birinciliği Adalet ve Kalkınma Partisi kazan-
mıştır. Parti 1998 yılında (Türkiye’deki benzerinden önce) kurulmak-
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la birlikte bu tarihe kadar fazla etkinlik gösterememiştir. Türkiye’de 
AK Parti’nin kurulması ve başarısı bu partiye de ilham vermiş ve tec-
rübesi örnek alınmıştır. Nisbi oy sistemi ile 18 partinin vekil çıkardığı 
seçimde % 27 ile 395 kişilik mecliste 83 sandalye kazanmıştır. İstiklal 
Partisi % 15 oy oranı ile 47 ve Milli Bağımsızlar Birliği (RNI) % 13 ile 
40 vekil çıkarabilmiştir. Yapılan değişimi ve mevcut partileri yeterli 
bulmayanların boykotu sonucu seçimlere katılım% 51’de kalmıştır.65

Türkiye ile İlişkiler

Türkiye ile Fas arasında ilişkiler olumlu bir seyir izlediği gibi iki 
ülke arasında ciddi bir sorun da bulunmamaktadır. Bölgenin temel 
sorunlarına yönelik yaklaşımlarda da paralellik görmek mümkün-
dür. Türkiye gibi Fas da Avrupa Birliği’ne girmek istemektedir. İki 
ülke arasındaki mesafe dolayısıyla ekonomik ve siyasi ilişkiler olum-
lu olmakla beraber çok güçlü değildir. Son 24 yılda iki ülke arasında 
Başbakanlık düzende ziyaret gerçekleşmemiş olması bu kopukluğu 
anlatan bir örnektir.66 

Türkiye ile Fas arasında 2006 yılında Serbest Ticaret Anlaşması 
imzalanmıştır. Türk tekstil ve inşaat firmalarının Fas’ta yatırımları 
artmakta, Türk dizileri Türkiye’ye ilgiyi güçlendirmekte ve böylece 
Türkiye’ye gelen turist sayısı her yıl artmaktadır.67 Türkiye dış ticaret-
te Fas’a 2 ye 1 oranında fazla vermektedir ve ticaret hacmi 2003’teki 
250 milyon dolardan 2010 yılında 1 milyar dolara çıkmıştır.68 
Hükümet’in Afrika açılımı ve özel sektörün çabalarıyla 2011 ticaret 
hacmi 1,370 milyar dolara yükselmiştir (419 milyon dolar ithalat69 ve 
950 milyon dolar ihracat70). Serbest ticaret anlaşmasının ekonomik 
ilişkileri giderek güçlendireceği tahmin edilmektedir.

Fas’taki değişim tartışmalarında Türkiye modeli sıkça dile gel-
miştir. Hem önde gelen partinin Adalet ve Kalkınma Partisi olması 
ve Türkiye’deki AK Parti’yi örnek aldığını söylemesi hem de diğer 
kesimler arasında Türkiye modelinin cazibesi vesilesiyle bu konu 
sıkça gündeme gelmiştir. Türkiye’nin ekonomik başarısı, demokra-
tikleşmesi ve dindar bir kadronun İslam ile demokrasiyi barıştırması 
ekseninde tartışmalar olmuştur.71 Ayrıca, Türkiye’nin ekonomik ola-
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rak Fas’a açılması memnuniyetle karşılanmış ve ekonomik kalkınma 
tecrübesinden yararlanılması gereği üzerinde durulmuştur. 

2007 seçimlerinden sonra Türkiye’de AK Parti’nin başarısını tescil-
lediği ve kalıcı olduğu kanaati yaygınlaşmıştır. Bu çerçevede Türkiye 
modelinin başka ülkelerde aynen tekrarlanabileceği veya en azından 
Türkiye’nin deneyimlerinden yararlanılabileceği fikri gündeme gel-
miştir. Muhammed Eman el-Tal, Türkiye modelinin başarısının kap-
sayıcı ve katılımcı olmasında yattığını “Zengini ve fakiri, İslamcısı ve 
laiki ile halk ve elitler yerel ve küresel güç dengelerini dikkate alıyor” 
sözleri ile dile getirmiştir. 72 Türkiye’deki 2010 Anayasa değişikliği ve 
ordunun siyasetteki etkisinin azalması AK Parti’nin gücünü pekiştir-
mesi olarak görülmüş, Fas’taki AK Parti’nin aynı şeyi yapıp yapamaya-
cağı tartışılmıştır. Türkiye’nin demokratikleşmedeki başarısında Batı 
desteği önemsenmekle beraber bu desteğin tek başına yeterli olmadığı 
ve AK Parti Hükümeti’nin kendi çabaları ile bu gelişmeyi sağladığı dile 
getirilmiştir.73 Ayrıca, Arap dünyasında sıkça gündeme gelen din dev-
leti-laik devlet tartışmasında Türkiye deneyiminde laik (sivil) devletin 
dine düşman olmadığı görüşü savunulmuştur.74

Sonuç

Arap Dünyası 2011 yılına protesto gösterileriyle uyanmıştır. 
Tunus’ta başlayan barışçıl gösterilerle Başkan Bin Ali düşmüş, onu 
Mısır’da Hüsnü Mübarek ve Libya’da kırk yıllık Kaddafi izlemiştir. 
Gösteri dalgası Yemen, Suriye ve Bahreyn dahil birçok yerde ciddi 
boyutlara ulaştığı gibi bazı yerlerde hafif sarsıntıyla sonuçlanmıştır. 
Petrol üreten Arap ülkelerinde görülen protestolar genelde rejimi 
düşürecek şiddete ve düzeye ulaşmamıştır. Tek istisna dış destek ile 
düşen Libya’daki Kaddafi rejimidir.

Çalışmamıza konu olan Mısır, Cezayir ve Fas’ta da 2011 yılındaki 
en önemli gelişmeler protestolar olmuştur. Türkiye açısından ise en 
önemli gelişmeler Mısır’da gerçekleşmiştir. Mısır bölgenin en büyük 
ve önemli ülkelerinden birisi olduğu için Mübarek’in düşmesine 
Türkiye çok erken bir dönemde destek vererek bu ülkedeki gelişme-
leri yakından takip etmiştir. Hem iç hem de dış dengeler Mısır’da 
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radikal bir değişim istemediği için geçiş süreci zamana yayılmış ve 
devrim ruhunun azalması beklenmiştir. Mısır’da 2011 yılı içinde kıs-
mi anayasa değişikliği ve parlamento seçimleri yapılabilmiştir. Daha 
önemli olan yeni anayasa ve başkanlık seçimleri 2012 yılına kalmış-
tır. Türkiye de bu gelişmeleri yakından izlemeye çalışmış, devrim 
sonrasında en üst düzeyde ziyaretler gerçekleştirmiş ve demokratik 
geçişe daha çok moral destek vermiştir. Ancak Türkiye’nin elindeki 
siyaset araçları sınırlı olduğu için Mısır’ın genel siyasi dinamiklerini 
yönlendirecek düzeyde bu ülkedeki gelişmelere müdahil olmamıştır. 

Arap Baharı’nın getirdiği gösteriler Cezayir’de de görülmüş ve 
belli bir süre devam ettikten sonra sönmüştür. Hükümet bir yandan 
reform sözü vererek, olağanüstü hali kaldırdığı ve diğer yandan da 
halkın şikâyet ettiği yoksulluk ve pahalılığı azaltmak için sübvansi-
yonları artırdığı için tepkileri hafifletebilmiştir. Türkiye-Cezayir ile 
ilişkileri 2011 yılı boyunca genel olarak olumlu bir seyir izlerken yıl-
sonunda Türkiye’nin Fransa’ya Cezayir’deki katliamını hatırlatması 
Cezayir Hükümeti’nde rahatsızlık yaratmış ancak halktan ciddi bir 
destek görmüştür. 

Fas Krallığı, 2011 yılındaki gösteri dalgasından Cezayir’e göre 
daha fazla etkilenmiş ve gösteriler artınca Kral anayasal reform 
yaparak bazı yetkilerini seçimle oluşan parlamentoya bırakmış ve 
serbest seçimlere imkan vermiştir. Hatta yapılan seçimlerden ülke-
deki Adalet ve Kalkınma Partisi birinci çıkmıştır. Hükümet olarak 
Türkiye gelişmelerden memnun olmakla birlikte Türkiye kamuoyu 
Fas’taki gelişmelere fazla ilgi göstermemiştir. Türkiye’nin Fas ile iliş-
kileri olumludur, yeterli olmamakla birlikte ekonomik ilişkiler her 
yıl artmaktadır. 

Kronoloji
Mısır Kronolojisi – 2011

1 Ocak: İskenderiye Azizler Kilisesi’ne bombalı saldırı (21 ölü).

25 Ocak Polis Bayramı’nda Mübarek rejimi aleyhine ilk gösteriler başladı.

28 Ocak “Öfke Cuması” gösterileri rejime başkaldırıya dönüştü (19 
ölü, onlarca yaralı)
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1 Şubat Başbakan Erdoğan Hüsnü Mübarek’e “çekil” çağrısı yaptı. 
Mübarek, Eylül’deki başkanlık seçimlerinde aday olmayaca-
ğını açıkladı.

11 Şubat Devam eden gösteriler sonucu Mübarek istifa etti ve yetkile-
rini Yüksek Askeri Konsey (YAK) üstlendi.

13 Şubat Yüksek Askeri Konsey, parlamento ve anayasayı fesh etti.
2 Mart Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Mısır’ı ziyaret etti.
5 Mart Devlet İstihbarat Servisi binaları göstericiler tarafından basıldı.
19 Mart Yapılan referandumda İslamcılar eski Anayasa’nın revize 

edilmesi yönünde oy kullandı (yüzde 77 ). Yeni anayasa iste-
yen devrimci gençlerle İslamcıların arası açıldı.

23 Mart Hükümet gösterileri yasaklayan bir karar aldı.
1 Nisan YAK’a karşı Tahrir Meydanı’nda büyük gösteriler ve çatışma-

lar oldu.
8 Nisan Devrim sonrasının en büyüğü olan “Devrimi Koruma” gös-

terileri yapıldı.
27 Mayıs “İkinci Öfke Cuması” gösterilerinde laik gruplar seçimlerden 

önce Anayasa yapılmasını istediler.
1 Temmuz “İntikam Cuması” gösterilerinde, demokrasiye geçişin hız-

landırılması istendi.
1 Ağustos Gösterilerde asker sert davrandı, 66 kişi tutuklandı.
9 Eylül Sınır muhafızlarının İsrail tarafından öldürülmesi üzerine 

İsrail elçiliğinde gösteriler yapıldı, İsrail elçisi ülkeyi terk etti.
12 Eylül Başbakan Erdoğan Mısır’ı ziyaret etti.
9 Kasım Maspero’da polis Hristiyan göstericilere ateş açtı (25 ölü ve 

200 yaralı).
21 Kasım YAK’in iktidarı sivillere bırakması için yapılan gösterilerde 

başbakan Essam Şeref istifa etti. Gösterilere uygulanan şid-
det sonucu 23 kişinin öldüğü ve 1500’den fazla yaralı olduğu 
belirtildi.

24 Kasım 10 Kasım’dan beri devam eden gösterilerde 36 kişi öldü.
28-29 Kasım İlk tur parlamento seçimlerinde İslamcılar kazandı (İhvan-ı 

Müslimin %36, Selefiler %24, Sosyal Demokrat Blok %13).
14-15 Aralık Parlamento seçimlerinin ikinci turunda İslamcılar kazandı (İhvan-ı 

Müslimin %36, Selefiler %28, Sosyal Demokrat Blok %7).
28 Aralık Mübarek’in yargılanmasına devam edildi.
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Cezayir Kronolojisi – 2011
7 Ocak Gösteriler dolayısıyla futbol maçı iptal edildi.
22 Ocak Yasaklara rağmen ülkede gösteriler devam etti.
3 Şubat Cumhurbaşkanı Buteflika 30 yıllık olağanüstü hali kaldıraca-

ğını açıkladı.
12 Şubat Hükümete karşı toplanan göstericiler polisle çatıştı.
14 Şubat 30 yıllık olağanüstü hal kaldırdı.
15 Şubat Cumhurbaşkanı Buteflika anayasa reformu sözü verdi.
29 Ağustos Kaddafi ailesi Cezayir’e kaçtı.
12 Eylül Buteflika radyo ve televizyon üzerindeki devlet tekelini kaldırdı.
31 Ekim Afrika’nın 2. metrosu Cezayir’de açıldı.
23 Kasım Başbakan Erdoğan Fransa’yı Cezayir’de soykırım uygulamak-

la suçladı.

Fas Kronolojisi – 2011
20 Şubat Ülke çapında geniş protestolar yapıldı ve göstericilerden ken-

dini yakanlar oldu.
9 Mart Fas Kralı ciddi reformlar yapacağını açıkladı.
28 Nisan Merakeş şehrindeki bombalı saldırıda 14 kişi öldü.
22 Mayıs Gösterileri dağıtmak için polis güç kullandı
17 Haziran Kral reform programı açıkladı.
1 Temmuz Anayasa referandumunda Kral bazı yetkilerini parlamentoya 

bıraktı.
26 Temmuz Düşen Fas uçağında 78 kişi öldü.
16 Ağustos Ekimde parlamento seçimleri yapılacağı açıklandı.
23 Ekim Anayasal reformu yeterli bulmayan gruplar protestolarda re-

ferandumu boykota çağırdı.
28 Ekim Nisan ayındaki kafe bombacısı idama mahkum edildi.
16 Kasım Fas’ta yapılan Arap Birliği toplantısında Suriye rejimine karşı 

yaptırım çağrısında bulunuldu.
25 Kasım Fas Parlamento seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi bi-

rinci oldu.

NOTLAR
1 Haber 7, 18 Şubat 2011. http://www.haber7.com/dunya/haber/712443-kiliseye-saldiriyi-

misirli-bakan-planlamis
2 BBC, 9 Ekim 2011. http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-15235212.
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3  http://www.mfa.gov.tr/no_-1_-01-ocak-2010_-iskenderiye_de-meydana-gelen-terorist-
saldiri-hk_.tr.mfa

4  Ayın Tarihi, 1 Şubat 2011.
5 El-Baradai 2010 yılında Mısır’a dönerek ülkenin demokrasiye geçmesi gerektiğini söy-
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2011 yılı gerek Kuzey Afrika ve gerekse bütün Ortadoğu bölgesi 
için son derece önemli gelişmelere sahne olmuştur. Arap Baharı de-
nilen sürecin fitili Tunus’ta ateşlenmiş ve bu ülkede başlayan devrim 
süreci, kısa bir süre içinde neredeyse bütün bölgeyi etkisi altına al-
maya başlamıştır. Bununla birlikte sürecin her ülkedeki etkisi ve sey-
ri önemli noktalarda birbirinden büyük farklılıklar arz etmiş ve kimi 
ülkede geçiş süreci kolay olmuş kimisinde ise kanlı iç çatışmalara 
dönüşmüştür. Buna en güzel örnek Tunus’taki barışçıl geçiş süreci ile 
Libya’daki sancılı geçiş süreci arasındaki büyük farklılıklardır. 

Tunus’ta geçiş dönemi başarılı ve kansız bir görünüm arz ederken 
Libya ciddi bir iç çatışma tecrübesi yaşamış ve ülke çatışma sonrası 
dönemde istikrarı temin etmek için ciddi çaba göstermek zorunda 
kalmıştır. Bütün bunlar Arap Baharı denilen olgunun her yerde aynı 
nitelikleri taşımadığı ve her toplulukta kendini farklı biçimlerde gös-
terdiğini anlatmaktadır. Her iki ülkede de yaşanan farklı tecrübeler 
karşısında Türkiye farklı tutum benimsemiştir. Tunus konusunda işi 
görece olarak daha kolay olan Türkiye Libya konusunda ise yıl içinde 
değişen bir tutum sergilemek zorunda kalmıştır. 

Bu değişen tutum ve politikaların en önemli sebebi hiç şüphesiz 
olayların önceden tahmin edilemez niteliğidir. Ancak belki bundan 
daha önemlisi, Arap Baharı sürecinin nasıl bir düzeni beraberinde 
getireceğinin belirsiz oluşudur. Bu belirsizlik doğrudan doğruya 
aslında devrimlerin niteliklerine atfedilebilecek türden bir soruna 
işaret etmektedir.1 Sürekli değişen dengeler ve siyasi mevzilenme-



348

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2011

ler nedeniyle Türkiye uzun vadeli bir politika belirleme konusunda 
zorluklar yaşamıştır. Güçlü ve etkili liderlerin sürücü koltuğunda ol-
madığı, daha çok geniş halk kitlelerinin yönlendirdiği Arap Baharı 
sürecinde, lider eksikliği belirsizliği daha da derinleştiren bir rol oy-
namıştır.2 Bu da Türkiye açısından söz konusu ülkelerde kimin siyasi 
muhatap olacağı sorununu beraberinde getirmiştir. Sonuçta çatışma 
ve sosyal dönüşüm sürecinin sonunda ne tür bir düzenin ortaya çı-
kacağı ile ilgili genel belirsizlik Türkiye’nin kalıcı ve uzun vadeli bir 
politika belirlemesini zorlaştırmıştır.

Türkiye-Tunus Ekonomik ve Siyasi İlişkileri

Arap Baharı öncesinde sınırlı seviyede seyreden Türkiye-Tunus 
siyasi ilişkileri ülkedeki devrimin ardından Türkiye’nin model olup 
olamayacağı bağlamında özellikle önem kazanmıştır. İlk defa Ocak 
ayı başlarında başlayan protestolar3, polisle çatışmalarda yaşanan 
can kayıpları ile birlikte ciddi bir boyut kazanmıştır.4 12 Ocak’ta so-
kağa çıkma yasağının ilan edildiği Tunus’ta5 Devlet Başkanı Zeynel 
Abidin Bin Ali 14 Ocak tarihinde istifa ederek ülkeyi terk etmiştir.6 
Bin Ali’nin Suudi Arabistan’a sığınmasının ardından devlet başkan-
lığı yetkilerinin Başbakan Muhammed Gannuşi’ye devredildiği ül-
kede gösteriler yine de sona ermemiş, buna karşın başta ABD olmak 
üzere Batılı devletler gelişmeleri memnuniyetle karşılamışlardır.7 17 
Ocak’ta ise bir milli birlik hükümeti kurulmuştur. Tunus’taki yeni 
ulusal birlik hükümetinde, sekizi eski kabineden bakanlar olmak 
üzere yirmi dört bakan yer almıştır.8

Hemen hemen Tunus ile eşzamanlı olarak diğer bazı Arap ülke-
lerinde ortaya çıkan olayların işaret ettiği sorunların çözümünde 
Türkiye’nin önemli bir rolü olabileceği ifade edilmiştir. Bu çerçevede 
örneğin Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa “Türkiye’nin, bölgeyi 
ve sorunlarını çok uzun süreden bu yana iyi tanıdığını ve bölgedeki 
barış sürecinde olumlu katkılarda bulunduğunu” söylemiştir.9 Bölge-
nin önde gelen aktörlerinin tanıdığı bu rol aslına bakılırsa Türkiye ta-
rafından da bir sorumluluk olarak algılanmıştır. Bu nedenle de Türki-
ye Tunus’ta ortaya çıkan soruna ilgisiz kalmadığını ortaya koymuştur.

31 Ocak’ta yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Tunus’taki 
olaylar değerlendirilmiştir. Başbakan Erdoğan 1 Şubat’ta Meclis grup 
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toplantısında yaptığı konuşmada da Tunus sorununa değinmiştir.10 
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Devlet Bakanı ve Başbakan Yar-
dımcısı Ali Babacan Tunus başta olmak üzere bölgede hareketlen-
meler yaşanan ülkelerin ciddi bir reform ihtiyacı ile karşı karşıya 
olduklarını ifade etmiştir.11 Türkiye açısından Tunus’taki durum ile 
ilgili politika belirlenmesini kolaylaştıran en önemli faktör rejim 
değişikliği ile ilgili bir pozisyon alınmasının gerekmemiş olmasıdır. 
Çünkü değişim çok kısa bir süre içinde ve ciddi zorluklarla karşıla-
şılmadan gerçekleşmiştir. Bu nedenle Türkiye’de Tunus söz konusu 
olduğunda artık eski yönetimin ne yapması gerektiğinden çok yeni 
dönemde ne yapılması gerektiği üzerinde durulmuştur. 

Bu çerçevede örneğin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız “siyasi istikrar açısından bir kısım çalkantılar içerisinde olan 
Tunus” ve benzeri ülkelerin enerji ile ilgili master planının Türkiye 
tarafından hazırlandığını ifade etmiştir.12 Tunus’a yapılan bir ziyaret 
öncesinde ülkede siyasi partilerin henüz oluşmadığına işaret eden 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yeni dönemde partileşme ve siya-
si katılımın önemine vurgu yapmıştır.13Tunus’ta Başbakan Muham-
med Gannuşi ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjom Jagland 
ile görüşen Davutoğlu görüşmeden sonra yaptığı açıklamada yapıcı 
bir sürece işaret etmiştir.14 Tunus’taki gelişmeler ayrıca Şubat ayı Mil-
li Güvenlik Konseyi toplantısında ele alınmıştır.15

Tunus’ta sürecin görece olarak daha istikrarlı bir şekilde ilerleme-
si ve daha az kan dökülmesi Türkiye’nin sürece iyimser yaklaşmasına 
da nedene olmuştur. Türkiye sıklıkla sürecin demokratik talepler yö-
nüne vurgu yapmış ve ülkedeki değişimin bölgedeki diğer ülkelere 
örnek olması gerektiğini ima etmiştir. Örneğin Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül “Kuzey Afrika ve Ortadoğu halklarının kendi gelecekle-
rinin kendi ellerinde olmasına karar verdiğini” ifade etmiştir.16 Yine 
Wall Street Journal gazetesine verdiği mülakatta Gül, ABD’nin Mısır 
ve Tunus’a yapacağı yardımların “demokrasiyi tercih eden diğer re-
jimlere doğru genişletilmesi gerektiğini” belirtmiştir.17 

Başbakan Erdoğan’ın Eylül 2011 Tunus Gezisi 

Türkiye’nin Arap Baharı sürecinde Tunus ilgisi somut bir biçimde 
Eylül ayında bu ülkeye yapılan resmi ziyaret ile gösterilmiştir. Söz ko-
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nusu ziyarete verilen önemin en büyük göstergesi ise ziyaret öncesin-
de yapılan geniş çaplı koordinasyon toplantısıdır. Bu toplantıya çok 
sayıda bakan katılmış ve ziyaret sırasında imzalanacak anlaşmalar 
incelenmiştir.18 Tunus ziyaretinde Başbakan Erdoğan’a Başbakan Yar-
dımcısı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ekonomi 
Bakanı Zafer Çağlayan, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Ömer Çelik de eşlik etmiştir.19 Başbakan Erdoğan ve heyeti 
karşılayan geniş bir kalabalık Türkiye ve Erdoğan lehine sloganlar 
atmıştır. Ziyaret sırasında Tunus’ta, geçici hükümetin Başkanı Beci 
Caid Essebsi ile görüşen Başbakan Erdoğan, Tunus’un da İslam ve 
demokrasinin bir arada bulunabileceğini ispatladığını belirtmiştir.20 

Tunus ziyareti sırasında Başbakan Erdoğan bazı siyasi partilerin 
liderlerini ayrı ayrı kabul etmiştir.21 Ziyarete Tunus basını da özel 
bir önem atfetmiş ve bu çerçevede geniş yer ayırmıştır. Fransızca ya-
yınlanan gazeteler de Erdoğan’ın ziyaretini manşete taşımışlardır.22 
Tunus Geçici Hükümet Başkanı Beci Caid Essebsi, Erdoğan’ın zi-
yaretinin, “özellikle yeni perspektifler açtığı için başarılı” olduğunu 
vurgulamıştır.23 Başbakan Erdoğan’ın Tunus ziyareti Tunus dışında 
Avrupa basınında ve siyaset çevrelerinde de ilgi ve dikkat çekmiştir.24 

Tunus’un gerçek bir demokrasiye geçiş dönemi yaşamasını dile-
diğini ifade eden Başbakan Erdoğan laiklikle ilgili olarak da, “Kişi 
laik olmaz. Devlet laik olur. Bir Müslüman, laik bir devleti başarılı 
bir şekilde yönetebilir. Laik devlet her inanç grubuna eşit mesafede-
dir” açıklamasını yapmıştır. Başbakan benzer açıklamalarını bölge 
gezisi kapsamında ziyaret ettiği diğer ülkelerde de tekrarlayarak şu 
ifadeleri kullanmıştır: “Laik devlet, her inanç grubuna eşit mesa-
fededir. İster Müslüman olsun, ister Hıristiyan olsun, ister Musevi 
olsun, ister ateist olsun. Hepsinin güvencesidir. Olayın aslı budur. 
Bu tartışmalara vesile olabilir. Biz böyle inanıyoruz, böyle düşünüyo-
ruz.”25 Mısır’da ciddi tartışmaya neden olan bu açıklamalar Tunus’ta 
ise önemli bir dirençle karşılaşmamıştır. Önceki yıllarda da belli 
dönemlerde Ortadoğu ülkelerine demokrasi ve inanç özgürlüğü ile 
ilgili mesajlar veren Türkiye bu süreçte doğrudan laiklik kavramına 
atıfla benzer bir çağrıyı yapmıştır. Laiklik kavramının kullanılmış 
olması ve söz konusu çağrının İslamcı olduğu düşünülen bir siyasi 
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parti lideri tarafından yapılmış olması Arap dünyasında ve tabi ki 
Tunus’ta dikkat çekmiştir.

Tunus ve “Türkiye Modeli” 

Türkiye’nin Arap Baharı öncesinde de sıklıkla ve güçlü bir şekilde 
yaptığı demokrasi vurgusu Arap Baharı sonrasında Tunus’ta açık bir 
biçimde karşılığını bulmuştur. Arap baharının yaşandığı diğer ülkele-
rin aksine Tunus’taki siyasi aktörler Türkiye tecrübesine kesin bir atıfta 
bulunmuşlardır. Bu durum özellikle Ekim ayında gerçekleşen seçimler 
sırasında ve sonrası süreçte net bir biçimde gözlenmiştir. Seçim süre-
cinde ılımlı İslamcı bir parti olarak değerlendirilen Ennahda Partisi’nin 
seçim kampanyasında AK Parti’nin seçim kampanyasını düzenleyen 
bir Türk görev alırken bu partinin rakibi olan PDP de CHP’ye yakınlı-
ğı ile bilinen bir başka Türk ile seçimlere hazırlanmıştır.26

Tunus’taki seçimlerden birinci parti olarak çıkan Ennahda Par-
tisi ve lideri Raşid el-Gannuşi her fırsatta Türkiye’yi ve özellikle de 
AK Parti’yi örnek aldıklarını ifade etmiştir. “Demokrasiyi savunaca-
ğını ve demokratik anayasadan yana olduğunu” ifade eden Gannu-
şi, model olarak AK Parti’yi aldıklarının altını çizmiştir.27 Gannuşi 
Tunus’un Türkiye’nin elde ettiği başarı ve deneyimlerden faydala-
nabileceğini, bunlardan ders çıkarabileceğini ifade etmiştir. Her iki 
parti arasındaki sıcak ilişki birçok somut jestle de teyit edilmiştir. 
Türkiye’de Van’da meydana gelen depremin ardından Gannuşi dep-
remden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, hayatlarını kaybe-
denlerin yakınlarına başsağlığı dilemiştir. Söz konusu açıklamasında 
Gannuşi ayrıca Başbakan Tayyip Erdoğan’ın seçimlerin ardından 
kendilerini tebrik ettiğini belirtmiştir.28

İslamcı bir geçmişe sahip olmasına rağmen Ennahda Partisi 
büyük ölçüde AK Parti tecrübesinden faydalanma isteğinin de et-
kisiyle son derece ılımlı sayılabilecek ve kucaklayıcı bir tutum be-
nimsemiştir. Benzer biçimde Gannuşi “Türkiye’nin yaşadıklarından 
öğreneceklerimiz var” diyerek Türkiye’nin model olup olamayacağı 
konusunda en net mesajı veren lider olmuştur.29 Partinin lideri Gan-
nuşi kurulacak hükümette kadın bakanların mutlaka bulunacağını 
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belirtmiştir. Raşid Gannuşi, ayrıca partisinin kuracağı hükümetin ilk 
önceliğinin adalet alanında reform olduğunu ifade etmiştir.30 Sadece 
AK Parti’ye benzer yönleri fazla olan Ennahda Partisi değil, diğer si-
yasi partiler de Türkiye’nin Tunus için model olabileceği konusunda 
hemen hemen görüş birliği içindedir. Örneğin seçimlerde ikinci par-
ti olan merkez sol eğilimli Ettakatol Partisinin sözcüsü Muhammed 
Bennur, “Türkiye’nin demokrasi yönünden Tunus için mükemmel 
bir örnek” olduğunu belirtmiştir.31 

Ennahda Partisi Genel Sekreteri Cibali de büyük bir değişim 
sürecinden geçen Tunus’un Türkiye’yi demokratik olgunlaşma sü-
recinde örnek aldığını ifade etmiştir. Türkiye’nin İslam ülkeleri için 
önemli bir örnek oluşturduğunu belirten Başbakan Cibali, demokra-
tik ve parlamenter sistem konusunda Türkiye’yi model alacaklarını 
ifade etmiştir. Tunus’ta var olan laiklik hassasiyetini dikkate aldıkla-
rını ima eden Ennahda Genel Sekreteri bu konuda şu sözlerle güven-
ce vermiştir: “Biz kimsenin özel hayatına karışmayacağız. Tunus’un 
ekonomik ve siyasi olarak kalkınmasını istiyoruz.(…). Fikir ve vic-
dan özgürlüğü önündeki tüm engelleri kaldırmayı hedefliyoruz. Yeni 
anayasa çalışmamız tüm Tunus halkını kucaklayacaktır.”32

Tunus’taki devrimin ardından güçlü siyasi aktörlerin Türkiye’ye 
ve Türk demokrasi tecrübesine ilgi duyması Türk siyasetçiler tara-
fından karşılıksız bırakılmamıştır. Arap Baharı’nın yaşandığı diğer 
ülkelerde görece olarak daha ihtiyatlı hareket eden Türkiye, Tunus’ta 
ise uygun bir zemin olduğu düşüncesi ile rahat hareket etmiştir. Dev-
rimden çok kısa bir süre sonra demokrasi teşviki bağlamında Dışiş-
leri Bakanı Davutoğlu Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland ile 
birlikte ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyaret sırasında 
Konsey’in anayasa yapımı sürecine katılması konusu görüşülmüş-
tür.33 Ziyaret kapsamına Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’nin dahil 
edilmesi son derece önemlidir. Bu tasarrufun gerekçesini Dışişleri 
Bakanı Davutoğlu, “Demokrasinin evrensel kurallarının en önemli 
temsilcisi Avrupa Konseyi’dir” cümlesi ile ifade etmiştir.34

Türkiye’nin bu tavrı, Türk dış politikasının bölgedeki değişim 
sürecini çok iyi okuduğu değerlendirmelerini de beraberinde getir-
miştir.35 Bölgedeki değişim sürecinde serbest seçimlerin önemine ve 
halkın iradesinin doğru bir şekilde yansımasına önem atfeden Tür-
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kiye bu yönde atılan adımları desteklediğini göstermiştir. İstanbul’da 
düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Bakanlar Düzeyinde Gözden 
Geçirme Konferansı’nda açılış konuşmasını yapan Davutoğlu, Tunus 
dahil olmak üzere diğer bölge ülkelerinde başarılı bir şekilde gerçek-
leştirilen serbest seçimlerin, iyi yönetimin sadece belirli ülkeler için 
geçerli olmadığının altını çizmiştir.36 Bu açıklaması ile Davutoğlu, 
bazı ülkelerin demokrasiye geçiş yapamayacağını ima eden Oryanta-
list bakış açısının yanlışlığına dolaylı olarak işaret etmiştir.

Türkiye-Tunus Ticari İlişkileri
Siyasi açıdan son derece hareketli geçen 2011 yılında Türkiye ile 

Tunus arasındaki ekonomik ilişkiler görece olarak zayıf bir seyir iz-
lemiştir. Bununla birlikte Arap Baharı’nı yaşandığı diğer ülkeler ile 
birlikte Türkiye’nin Tunus ile ticareti ülkedeki değişimden olumlu 
etkilenmiş gibi görünmektedir.37 Bununla birlikte iki ülke arasındaki 
ticaret hacminin potansiyelinin çok daha büyük olduğu düşünül-
mektedir. Özellikle Tunuslu yetkililer, “Tunus’un ekonomik ve ticari 
partnerlerine ülkedeki yatırım için gerekli ortamı en kısa zamanda 
oluşturmaya çalışacakları güvencesi” vermişlerdir.38 Bu çerçevede, 
özellikle 400 yıllık ortak kültürel kimliğin getirdiği avantajların kar-
şılıklı yatırım ve işbirlikleri yolu ile değerlendirileceği yönünde taraf-
larda genel bir kanaat oluşmuştur.39

Türkiye-Libya ilişkileri 
Libya Krizi ve Türkiye’nin Tepkisi 
Arap Baharı’nın etkilerini görece farklı bir biçimde gösterdiği 

Libya’daki gelişmeler ve takip eden çatışmalar karşısında Türkiye yıl 
içinde birbirinden farklı pozisyon belirlemiştir. Tunus’taki gelişme-
lerin aksine sert çatışmalar şeklinde kendini gösteren halk tepkisi 
Türkiye tarafından kaygıyla izlenmiş ve daha çok çatışmaların sona 
ermesi adına tedbirler alınmıştır. Türkiye ülkede yaşanan iç çatışma-
ya dış müdehale ile cevap verilmesine ilk anda kesin bir dille karşı 
çıkmış, zaman içinde görüşünü değiştirmiş ve NATO müdahalesine 
isteksiz de olsa onay vermiştir. 



354

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2011

Libya’da Tahliye Operasyonu

Olayların ve çatışmaların belirgin bir hal aldığı Şubat ayında Tür-
kiye daha çok Libya’daki Türk vatandaşlarının can güvenliğine ve ül-
kedeki Türk yatırımlarına odaklanmıştır. Bu dönemde ülkedeki en 
önemli sorunun can güvenliği olduğu belirtilmiş ve buna göre adım-
lar atılması gereği dile getirilmiştir.40 Konu ile ilgili olarak Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu, “Libya’da çok yoğun bir vatandaş kitlemiz 
var. Onların güvenliği ve Türkiye’ye intikali konusunda gerekli ça-
lışmaları başlattık” ifadelerini kullanmıştır.41 Yine Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, can güvenliğine vurgu yapmış ve “Oradaki vatandaş-
larımızın sağ salim Türkiye’ye ulaştırılması hepimizin birinci önce-
liğidir” açıklamasında bulunmuştur.42 Şubat ayı içinde çok sayıda 
üst düzey devlet yetkilisi ve kurumunun katılımı ile acil bir toplantı 
düzenlenmiş ve toplantıda Libya’da yaşayan Türklerin can güvenli-
ği için ne yapılabileceği tartışılmıştır. Başbakan Erdoğan da Libya 
lideri Muammer Kaddafi’yi arayarak ülkede bulunan Türk işçilerin 
tahliyesi için kolaylık sağlanmasını istemiştir.43 Bu çalışmaların so-
nucunda ilk olarak Libya’nın Bingazi kentinde yaşayan Türklerden 
287’si uçakla Türkiye’ye getirilmiştir.44 Tahliye süreci ile ilgili olarak 
Dış Tîcaret Müsteşarlığı bünyesinde durum izleme masası, Dışişleri 
Bakanlığı bünyesinde ise kriz masası kurulmuştur.45

Tahliye sürecinin kapsamı ilerleyen günlerde genişletilmiş ve 
25.000 Türk vatandaşının çatışma bölgelerinden Türkiye’ye getirilme-
si için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Söz konusu çalışmalar çerçeve-
sinde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve büyük tahliyesi gerçekleş-
tirilmiştir.46 Tahliye çalışmaları sırasında sadece Türk vatandaşları de-
ğil diğer devlet vatandaşları da daha güvenli bölgelere ulaştırılmıştır. 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Libya’da yaşanan 
kriz sebebiyle 15 ülkenin, vatandaşlarının tahliyesi için Türkiye’den 
yardım istediğini kaydetmiştir. Başbakan Yardımcısı Çiçek, özellikle 
Çin, ABD ve İngiltere’nin yanı sıra bazı Avrupa  ülkelerinin tahliye 
konusunda Türkiye’den yardım istediğini ifade etmiştir.47

Libya’dan Türk vatandaşlarının tahliyesi ile ilgili çalışmalar Şubat 
ayı içerisinde Türk dış politikasının temel gündem maddelerinden 
birini oluşturmuştur. Konu ile ilgili olarak 24 Şubat tarihinde Baş-
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bakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Başbakanlık Resmi Ko-
nutunda Libya’daki gelişmeler konusunda değerlendirme toplantısı 
yapılmıştır. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ile ilgili 
bakan ve bürokratlar katıldığı toplantıda, Libya’da başlayan halk ha-
reketinin ardından yaşanan gelişmeler ve ülkede bulunan Türk va-
tandaşlarının tahliyesiyle ilgili konular tartışılmıştır.48

Libya’dan Türk vatandaşlarının tahliyesi çok kısa bir süre içinde 
tamamlanmıştır. Bakan Davutoğlu, 28 Şubat günü Trablus ve Bin-
gazi havaalanında tahliye edilecek Türk vatandaşı kalmadığını be-
lirterek, “577’si yabancı olmak üzere 17.734 kişinin Libya’dan tah-
liye edildiğini, kendisini güvende hisseden ve Libya’dan ayrılmak 
istemeyen vatandaşların ise bu ülkede kaldığını” bildirmiştir.49 Türk 
vatandaşlarının tahliyesine ilave olarak Libya’daki karmaşadan et-
kilenen Mısırlılardan 21.200’ü Türkiye’nin gönderdiği bir feribot ve 
firkateyn tarafından Trablus kentinden alınarak, Mısır’ın İskenderi-
ye Limanı’na getirilmiştir.50

Libya’da olayların ve çatışmaların başladığı yılın ilk aylarında 
daha çok ülkedeki Türklerin güvenliğine odaklanan Türkiye tedirgin 
ve kısmen de edilgen sayılabilecek bir tutum benimsemiştir. Geliş-
melerden kaygı duyan Türkiye istikrar ve düzenin ülkede bir an önce 
tesis edilmesi gerektiğinin altını çizmiştir. Bu çerçevede Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Assel-
born ile düzenlediği ortak basın toplantısında şu ifadeleri kullanmış-
tır: “Biz güvenlik için özgürlüğü ya da özgürlük için güvenliği feda 
etmemeliyiz. Bölgedeki bütün insanlar özgürlük istiyor. Daha fazla 
şeffaflık ve iyi yönetim istiyorlar. Biz bu dönüşümün barışçıl olma-
sını ve güvenliği tehdit etmemesini arzu ediyoruz ve bu sürecin so-
nunda bütün bu dost ülkelerin daha güçlü olmasını ümit ediyoruz.”51

Türkiye’nin Libya’daki İç Çatışmalar ile Tutumu: Kaygılardan 
Beslenen Kısmi Edilgenlik

Libya’da bulunan Türk vatandaşlarının başarılı bir şekilde tahliye 
edilmelerinin ardından Bakan Davutoğlu artık sırada ülkenin istik-
rarının yeniden tesis edilmesi olduğunu ve BM Güvenlik Konseyi-
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nin  yaptırım kararlarının Libya halkını etkilememesi için çalıştık-
larını ifade etmiştir.52 Libya’da bu dönemde istikrar arayışında olan 
Türkiye istikrar için askeri müdahale dışında bir çözüm için çaba 
göstermiştir. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul’da gazete 
ve haber kanalı temsilcilerine yönelik düzenlediği bilgilendirme top-
lantısında, Türkiye’nin Libya’da kıyım ve askeri müdahale dışında bir 
çözüm arayışında olduğunu ve Irak’ta yapılan hataların tekrarlanma-
sı durumunda Libya’nın da bölüneceğini belirtmiştir.53 Türkiye farklı 
vesileler ile Libya’nın bölünme ihtimaline ve ülkenin toprak bütün-
lüğüne vurgu yapmıştır.54

Bu çerçevede Libya’da süre giden çatışmalarda Kaddafi yöneti-
minin isyancılara ve sivil halka karşı katliam girişimlerini önlemek 
üzere düşünülen NATO müdahalesine Türkiye kesin bir dille karşı 
çıkmıştır. Portekiz’de bir gazeteye verdiği demeçte Devlet Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış Libya’ya askeri müdahalenin sonuçla-
rının ölümcül olabileceğini belirterek, öncelikle tüm diplomatik yol-
ların denenmesi gerektiğini söylemiştir.55 Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül de Türkiye’nin NATO’nun Libya’ya doğrudan müdahalesine kar-
şı çıktığını ifade etmiştir.56

Ancak Türkiye’nin Libya’daki çatışmalara NATO’nun müdahil ol-
ması ihtimaline en sert tepkiyi Başbakan Erdoğan göstermiştir. Türk-
Alman Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenen Türk-Alman Ekono-
mi Kongresi’nde konuşan Başbakan Erdoğan, “NATO Libya’ya mü-
dahale etmeli midir” şeklindeki bir soruya “Böyle saçmalık olabilir 
mi? NATO’nun Libya’da ne işi var?” cevabını vermiştir.57 Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selim Yenel, “Libya’ya yönelik olası 
bir NATO operasyonunun ters etki yaratabileceği ve halkın devri-
mi sahiplenme duygusunu azaltabileceği” uyarısında bulunmuştur.58 
Libya’daki çatışmalar sırasında muhaliflere hava gücüyle üstünlük 
sağlayan Kaddafi yönetimine karşı uçuşa yasak bölge oluşturulma-
sının gündemde olduğu günlerde de Türkiye bir kez daha askeri 
müdahaleye karşı olduğunu yinelemiştir. Bu çerçevede Başbakan 
Erdoğan “muhtemel NATO operasyonunun tehlikeli sonuçlar doğu-
racağını” söylemiştir.59

BM Güvenlik Konseyi’nin Mart ayı ortalarında aldığı 1973 sayılı 
karar Türkiye’nin pozisyonuna bir dayanak kazandırması açısından 
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önemlidir. Nitekim Türkiye kararı desteklediğini açık bir biçimde 
göstermiştir.60 Ateşkes ilanını gerektiren karar ertesinde Başbakan 
Erdoğan ateşkesin derhal yürürlüğe girmesini ve sivil halka karşı 
güç kullanımına son verilmesini istemiştir. Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, Türkiye’ye gelen Libya’nın Bingazi kentinde muhalifle-
rin kurduğu geçici konseyin dış ilişkiler ve uluslararası temas grubu 
üyesi Nasır El Mani ile yaptığı görüşmede son BM kararının can ka-
yıplarının önlenmesi açısından önemine değinmiştir.61 Bu noktada 
Türkiye’nin Libya konusundaki tutumunun can kayıplarının önlen-
mesine odaklandığını söylemek mümkündür. Nitekim Devlet Baka-
nı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye’nin Libya’da kimsenin 
kanının akmasını istemediği için ateşkes istediğini iddia etmiştir.62

Ancak Türkiye’nin çabalarının sonuç verdiğini söylemek zordur. 
Nitekim ateşkesin sürdürülebilir olması yönündeki girişim ve aske-
ri müdahalenin olmaması için sarf edilen çabaya rağmen Libya’ya 
yönelik askeri bir operasyon engellenememiştir. Libya’da Kaddafi 
güçlerini hedefleyen ve Libyalı muhaliflere yardımı öngören askeri 
operasyonun ardından Türkiye tutumunu değiştirmek zorunda kal-
mıştır. Zira hem NATO üyesi olarak NATO müdahalesini engelleme 
imkânı ortadan kalkmış ve hem de Kaddafi rejiminin akıbeti büyük 
ölçüde belli olmuştur. Yeni durumda belirlenen tutumda göze çar-
pan unsurlardan bir tanesi Türkiye’nin doğrudan operasyonlara ka-
tılmayacağını açık bir şekilde ifade etmiş olmasıdır.63 Bu çerçevede 
Başbakan Erdoğan’ın şu açıklaması Türkiye’nin yeni tutum ve pozis-
yonun net bir şekilde ortaya koymaktadır: “Türkiye asla ve asla Lib-
ya halkına silah doğrultan taraf olmayacaktır. Bölgemizde bir tarih 
yazılıyor. Türkiye, bölgede tarihe not düşüyor. Herkesin bu anlayışla 
hareket etmesini, küçük hesapların peşine takılmak yerine, sorum-
lulukla olaylara bakmasını rica ediyorum.”64

Libya’ya yönelik askeri operasyonu önleme konusunda istedi-
ği sonucu alamayan Türkiye, operasyonlara doğrudan katılmama-
nın yanı sıra askeri harekâtın NATO kontrolünde yürütülmesi için 
ilave çaba göstermiştir. Askeri operasyonda öncü bir rol oynamak 
isteyen Fransa’nın bu yöndeki girişimlerine karşı çıkan Türkiye, baş-
langıçta karşı çıktığı NATO seçeneğine daha sıcak bakar bir pozis-
yona benimsemeye başlamıştır. Sonuç olarak ise Türkiye, Libya’ya 
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yönelik operasyonun NATO komutasına geçmesine onay vermiştir. 
Harekâtın kapsamı ve sivil kayıplar konusunda Ankara’nın endişele-
rinin giderilmesinin ardından, NATO Genel Sekreteri Rasmussen, 
komutanın NATO’ya geçtiğini açıklamıştır.65

Türkiye’nin NATO’nun Libya’ya askeri müdahale konusunda yet-
kilendirmesine onay vermesi kerhen olmuştur. Yine de bu tutarsızlık 
görüntüsü veren tutum değişikliği “Libya’da oldubittiyi engelleme” 
şeklinde izah edilmiştir.66 Bu noktadan itibaren Türkiye’nin Libya’da-
ki tutumu ülkeye bir an önce barış ve istikrarın gelmesi şeklinde ken-
dini göstermiştir. Bu çerçevede Başbakan Erdoğan, Libya’nın NATO 
açısından yeni bir Afganistan’a dönüşmemesi gerektiğinin altını çiz-
miştir.67 Bu yöndeki endişeleri gidermek adına da Türkiye bir taraf-
tan Kaddafi’ye çağrıda bulunmuştur. Cumhurbaşkanı Gül, NATO 
operasyonunun resmileşmesinin ardından Libya liderine çekilmesi 
gerektiği mesajını iletmiştir.68 Başbakan Tayyip Erdoğan da, Libya’da 
yaşanan kriz ile ilgili üç maddelik yol haritası açıklamıştır: Gerçek 
bir ateşkesin sağlanması ve insani yardım için güvenli bölgelerin 
oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, ayrıca Kaddafi’nin 
‘halkın özgür iradesiyle yöneticilerini seçeceği anayasal nizamın 
önünü açmasını’ istemiştir.69 Benzer şekilde Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, “Libya halkının talepleri doğrultusunda bir siyasi deği-
şikliğin mutlaka yapılması ancak bunun yönteminin barışçıl olması 
gerektiğinin” altını çizmiştir.70

Kısmi Edilgenlikten Aktif Tutuma: Türkiye’nin Libya’da Rejim 
Değişikliğini Desteklemesi

Ancak Kaddafi yönetiminin direnme kararında ısrar etmesi ve 
NATO’nun devam eden operasyonları karşısında bu sefer Türkiye 
daha net bir çizgiye kaymıştır. Bu noktadan itibaren artık Türkiye 
Libya’da rejim değişikliğini destekler hale gelmiştir. Bu çerçeve-
de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya’da rejim değişikliğini 
sağlayacak hiçbir seçeneği devre dışı bırakmadıklarını ifade etmiş-
tir.71 Cumhurbaşkanı Gül de yaptığı şu açıklaması ile Türkiye’nin 
Kaddafi’nin çekilmesi yönündeki isteğinin altını çizmiştir: “Şahsi 
kanaatim; Libya liderinin hemen değişime müsaade etmesi, görev-
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den çekilmesi ve Libya’nın altyapısının daha fazla tahrip edilmesine 
fırsat vermemesidir.”72 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Libya lideri 
Muammer Kaddafi’ye açık bir çağrıda bulunarak “Derhal görevi bı-
rakmalı” uyarısı yapmıştır.73 

Türkiye’nin bu tavrı bu dönemde Kaddafi yönetimi tarafından 
tepkiyle karşılanmıştır. Ancak belki de daha da önemlisi Kaddafi 
güçlerine karşı mücadele eden silahlı muhalif gruplar da aynı dö-
nemde Türkiye’nin tutumunu yetersiz bulmuşlar ve yer yer bu tutu-
mu protesto etmişlerdir. Türkiye’nin Bingazi Başkonsolosluğu önün-
de toplanan bir grup doktor ve hemşire, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Libya halkının yanında yer almadığı iddiasıyla protesto 
gösterisinde bulunmuştur.74 Bu ve benzeri protestoların ardından 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, son dönemde Libya’da güvenlik 
şartlarının değişmesi nedeniyle Trablus’taki Türk Büyükelçiliği’nin 
geçici bir süre tahliye edilmesine karar verdiklerini açıklamıştır.75 
Benzer şekilde Kaddafi yönetiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı, 
Türkiye’nin Kaddafi’nin çekilmesi gerektiği şeklindeki açıklamaları-
na tepki göstermiştir.76 Bu eleştirilere karşı ise Dışişleri Bakanı Ah-
met Davutoğlu, Türkiye’nin Libya’da belli menfaatleri gözeten değil 
ilkesel bir siyaset izlediğini söylemiştir.77 

Libya’daki çatışma konusunda tutumunu netleştiren ve Kaddafi 
güçlerinin karşısında silahlı muhalif grupları desteklemeye başlayan 
Türkiye, bu noktadan itibaren çok daha net bir politika izlemeye 
başlamıştır. Bu yeni tutum ile birlikte Türk dış politikası ülkede bir 
an önce çatışmanın sona ermesi ve istikrarın sağlanması için atıla-
bilecek adımlar üzerinde çalışmış ve bu çerçevede aktif bir tutumun 
içine girmiştir. Bu doğrultuda alınan önlem mekanizmalarına doğ-
rudan katılma yönünde bir irade gösteren Türkiye, ayrıca bu me-
kanizmaların tartışıldığı uluslararası platformlarda da aktif bir rol 
üstlenmeye başlamıştır. 

Bu çerçevede Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye gelen 
NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ile yaptığı görüşme-
de BM Genel Kurulunun 1970 ve 1973 sayılı kararları çerçevesinde, 
ateşkesin teminine yönelik neler yapılabileceği üzerinde görüş alış-
verişinde bulunmuştur.78 Tam da bu dönemde Türkiye Libya’nın top-



360

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2011

rak bütünlüğünü ve egemenliğini koruyan bir yol haritası üzerinde 
çalışmaya başlamıştır. Söz konusu yol haritasına göre derhal ateşkes 
sağlanması, güvenli bölgelerin oluşturulması ve demokratik değişim 
ve dönüşüm sürecinin başlatılması öngörülmüştür.79 Söz konusu yol 
haritasının içeriği daha sonraki dönemlerde de Türk dış politikası-
nın Libya ile ilgili söylemine de damgasını vurmuştur. Örneğin 10 
Nisan tarihinde Dışişleri Bakanı Davutoğlu yaptığı bir açıklamada 
‘akan kanın bir an önce durması, silahlı güçlerin çekilmesi, insani 
yardımların kesintisiz sürmesi ve siyasi değişimin başlaması gerekti-
ğini’ ifade etmiştir.80  

Libya’da Öncü Rol ve Artan Aktivizm
Libya Temas Grubu Toplantıları
Türkiye’nin Libya’daki soruna çözüm bulunması adına katkı sağ-

ladığı girişimlerden bir tanesi de Libya Temas Grubu toplantılarıdır. 
Katar’ın başkenti Doha’da yapılan Grup toplantısında Türkiye bahsi 
geçen yol haritasını bir kez daha gündeme getirmiştir. Söz konusu 
toplantıda Davutoğlu “Sivillere yönelik saldırılar durmalı ve gerçek 
bir ateşkes sağlanmalı. Sonra da siyasi süreç devreye sokulmalı.” söz-
leriyle Türkiye’nin tutumunu bir kez daha yinelemiştir.81 14 Nisan 
tarihinde ise Almanya’nın başkenti Berlin’de NATO üyesi ülkelerin 
dışişleri bakanlarının katılımı ile gerçekleşen toplantı da Türkiye po-
zisyonunu yeniden ifade etmiştir.82 18 Nisan’da ise Norveç Dışişleri 
Bakanı Jonas Gahr Store ile yaptığı görüşmenin ardından düzenle-
nen ortak basın toplantısında Ahmet Davutoğlu Libya’da Türkiye’nin 
önceliklerinin “insani durumun düzeltilmesi, sivillere saldırıların en-
gellenmesi ve kalıcı çözüm oluşturulması” olduğunu hatırlatmıştır.83

Benzer girişimler aynı tarihlerde sıklıkla tekrarlanmıştır. Bu bağ-
lamda Kaddafi güçleri ile muhalifler arasında çatışmaların devam et-
tiği Libya sorununun tartışıldığı Roma’daki Libya Temas Grubu’nun 
ikinci toplantısında Türkiye son derece somut bir yol haritası tekli-
finde bulunmuştur. Türkiye’nin barış planı Kaddafi güçlerinin ku-
şattığı kentlerde ateşkes, insani yardımların ulaşması için güvenli 
koridorlar açılması ve yeni bir siyasi süreç için müzakereler yapılma-
sını öngörmüştür.84 Söz konusu toplantı öncesinde Dışişleri Bakanı 
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Ahmet Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile de gö-
rüşmüştür. Görüşme sonrasında Clinton, Türkiye’nin hazırladığı yol 
haritasını desteklediklerini ve bu konuda Türkiye ile yakın işbirliği 
yapmak istediklerini belirtmiştir.85 Toplantıdan kısa bir süre sonra 
da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu BM’nin bir hafta içinde olaya 
el koyması gerektiğini belirtmiştir.86

Kaddafi’yi tamamen dışlayan ve muhaliflere açık bir destek sağ-
lamaya başlayan Türkiye açısından bu politikanın doğal sonuçla-
rından bir tanesi de muhaliflerin tanınması olmuştur. Bu çerçevede 
Mayıs ayı sonlarına doğru Türkiye Libyalı muhalifleri Libya halkı-
nın meşru ve muteber temsilcisi olarak tanıdığını açıklamıştır.87 Bu 
aşamadan sonra ise muhaliflerin Türkiye’ye yönelik tutumu da de-
ğişmiştir. Türkiye’nin desteğini kaybetmek istemeyen muhalif güçler 
Türkiye’nin olayların başlangıcı sırasındaki tutumunu anladıklarını 
ima etmişlerdir. Libya Milli Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdül-
celil, Türkiye’nin kardeş kanının dökülmesini engellemek amacıyla 
Kaddafi’yi ülkeden ayrılması için ikna etmeye çalıştığını” vurgula-
mış, ancak “halkın bunu anlamadığını” iddia etmiştir.88

Türkiye muhalefet yanlısı tutumunu ilerleyen günlerde daha 
da belirginleştirmiş ve Temas Grubu’nun dördüncü toplantısına 
İstanbul’da ev sahipliği yapmıştır. Toplantıya 32 ülke ve 7 uluslararası 
örgüt temsilcisi katılmış ve toplantıda BM Güvenlik Konseyi kararla-
rı çerçevesinde NATO’nun üstlendiği askeri rol söz konusu toplantı-
da takdir edilmiştir.89 Toplantıda alınan kararda ayrıca operasyonun 
90 gün uzatılması da desteklenmiş ve sivillerin korunmasına yönelik 
tedbirler de makul görülmüştür. Toplantının en somut sonuçların-
dan birisi de Temas Grubu üye ülkelerinin Kaddafi yönetiminin ar-
tık hiçbir meşruiyetinin kalmadığını ifade etmiş olmalarıdır.90

Kaddafi’nin Terk Edilmesi ve Muhalefetin Meşruiyetinin 
Tanınması

Mayıs ayından itibaren Türkiye, Libyalı muhalifler ile ilişkisini 
geliştirmiş ve Kaddafi sonrası dönem için atılması gereken adımlara 
daha fazla odaklanmaya başlamıştır. Resmi ziyarette bulunmak üze-
re Türkiye’ye gelen Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Ab-
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dülcelil, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan görüşerek Libya’daki geçiş sürecine ilişkin destek istemiştir. 
Görüşmelere katılan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu “Biz, ulusal 
geçiş konseyini Libya halkının meşru ve muteber temsilcisi olarak 
görüyoruz” açıklaması ile Türkiye’nin muhaliflere açık desteğinin al-
tını çizmiştir.91 İlerleyen günlerde Türkiye, muhaliflere yönelik des-
teğini daha somut bir biçimde göstermeye başlamıştır. Dışişleri Ba-
kanı Ahmet Davutoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu 
Dabi’de yapılan Libya Temas Grubu’nun 3. toplantısında, Türkiye’nin 
Libyalı muhaliflerin kurduğu Milli Geçici Konseyi’ne 100 milyon do-
lar yardım yapacağını açıklamıştır.92

Muhaliflere yönelik Türkiye’nin somut desteği Temmuz ayı baş-
larında Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun Bingazi ziyareti ile pekiş-
miştir. Bingazi’ye giden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Mustafa 
Abdülcelil ile yaptığı görüşmenin ardından, Türkiye’nin Ulusal Ge-
çiş Hükümeti’nin yanında olduğunu söylemiştir.93 Kaddafi’ye karşı 
isyancılar tarafından kurulan Ulusal Geçiş Konseyi (UGK), bu zi-
yareti resmi olarak tanınma olarak görerek Kaddafi karşısında cid-
di bir avantaj sağlamıştır. UGK üyelerinden Khairallah Mahmoud, 
Türkiye’nin Konsey’i tanımasının, Kaddafi rejimine karşı “büyük bir 
darbe” olduğunu söylemiştir. Ziyaret sırasında ayrıca Türkiye’nin is-
yancılara malzeme sağlayacağı ve Trablus’taki elçisini çekerek dire-
nişin güçlenmesine yardımcı olacağı dile getirilmiştir.94

Libya ile ilgili tutumunun netleşmesinin ardından Türkiye bu tu-
tuma uygun adımlar atmaya başlamıştır. Diğer bir ifade ile muhalif-
lerin tanınması şeklinde ortaya çıkan politik pozisyon neyi gerekti-
riyorsa pratikte de onların gereği yerine getirilmiştir. Bu bağlamda 
öncelikli olarak BM’nin Kaddafi yönetimine karşı almış olduğu ted-
birlere uygun hareket edilmiştir. Örneğin 4 Temmuz tarihinde Ta-
sarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), BM kararı uyarınca Libya’nın 
Türkiye’deki finans faaliyeti Arap Türk Bankasına el koymuştur.95 
Libya Merkez Bankası’nın sahibi olduğu bankaya yönelik el koyma 
kararı BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde alınmıştır.96

5 Temmuz tarihinde de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 
Türkiye’ye bir ziyaret düzenleyen BM Genel Sekreteri Ban Ki-
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Moon’un Libya Özel Temsilcisi, Libyalı muhaliflerin lideri Mahmut 
Cibril ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı ile görüşerek 
Türkiye’nin Libya’ya yapacağı yardımları ve Temmuz ayı ortasında 
yapılacak Libya Temas Grubu toplantısını masaya yatırmıştır.97 Söz 
konusu toplantıdan kısa bir süre önce de Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Libya Temas Grubu 4’üncü toplantısına katılmak üzere 
İstanbul’da bulunan NATO Genel Sekreteri Fogh Rasmussen’i Dol-
mabahçe’deki Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde kabul ederek konu ile 
ilgili görüş alışverişinde bulunmuştur.98 Yine aynı toplantıya katıl-
mak üzere Türkiye’ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da 
Erdoğan’ın yanı sıra konu ile ilgili olarak Dışişleri Bakanı Davtuoğlu 
ile de görüşmüştür.99

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin eşbaşkanlığında 
İstanbul’da 33 ülkeyi bir araya getiren Libya Temas Grubu’nun dör-
düncü toplantısında Türkiye tarafından önerilen yol haritası görü-
şülmüştür. Libya kriziyle ilgili uluslararası çabaları koordine eden 
söz konusu girişim bu çerçevede bir an önce ateşkesin sağlanmasını 
hedefleyen yol haritasını tartışmıştır. Ateşkesin sağlanabilmesi için 
de söz konusu yol haritası Muammer Kaddafi için bir güvenlikli böl-
ge bulunmasını ve suça karışmamış devlet unsurları ile muhalif li-
derlerden oluşan bir geçici ortak yönetim kurulmasını önermiştir.100 
NATO destekli muhaliflerin askeri başarılar da kazanmaya başladığı 
bu dönemde Türkiye desteğin tonunu giderek daha belirgin hale ge-
tirmiştir. Dışişleri Bakanı, askeri başarılar üzerine, “Libya devrimi-
nin halkın talepleri doğrultusunda hedefe ulaşacağına inandığını” 
söylemiştir.101

Libya Temas Grubu Dönem başkanlığını da üstlenen Türkiye bu 
inisiyatif çerçevesinde de daha aktif bir rol oynamaya başlamıştır. 
Örneğin Dönem Başkanlığı görevini üstlenen Dışişleri Bakanı Ah-
met Davutoğlu bu sıfatla Etiyopya’nın başkenti Addis Abada’da, Af-
rika Birliği Komisyonu Başkanı Jean Ping ile Libya’daki gelişmeleri 
değerlendirmiştir. Görüşmeden sonra yaptığı açıklamada ise Libya 
halkına “Demokratik, özgür ve birleşik bir ülke” çağrısı yaparak102 
Türkiye’nin Kaddafi sonrası nasıl bir Libya istediği ile ilgili de ipuç-
ları vermiştir. Bu görüşmenin ardından ise Davutoğlu Libya’nın 
Bingazi kentinde Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Ab-
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dülcelil ile görüşmüştür. Görüşme sonrasında Davutoğlu, “Bundan 
sonraki süreçte Libya için en önemli unsurlar, özgür bir Libya’nın 
yeniden inşası ve Libya devletinin birliğini korumasıdır”103 açıkla-
ması ile aynı mesajı vermiştir.

Bu ikili görüşmeden birkaç gün sonra ise Libya Temas Grubu’nun 
siyasi direktörler düzeyindeki toplantısı İstanbul’da gerçekleştirilmiş-
tir. Toplantıya, Türkiye’nin yanı sıra 27 ülke ile Afrika Birliği, Arap 
Ligi, AB, NATO, İslam İşbirliği Teşkilatı ve BM’den siyasi direktörler 
katılmıştır. Davutoğlu bu toplantıda yaptığı konuşmada uzlaşmanın 
önemine dikkat çekmiş ve Libya toplumunun tüm unsurlarının sü-
recin bir parçası haline getirilmesi gerektiğinin altını çizmiştir. Da-
vutoğlu cezalandırma ve intikam sürecinin artık geride bırakılma-
sını ve siyasi süreçte herkese yer verilmesini istemiştir.104 Bir başka 
demecinde ise Davutoğlu Libya’da çatışmanın ardından yaşanacak 
sürecin önemini vurgulayarak, “Savaşı kazanmaktan daha zor olanın 
barışı kazanmak” olduğunun altını çizmiştir.105 Bütün bu açıklama 
ve değerlendirmeler, Türkiye’nin Kaddafi sonrası dönemde Libya ile 
ilgili vizyonunu ortaya koyan önemli ipuçları içermektedir. 

Libya’da devam eden çatışmada muhaliflerin giderek üstün duru-
ma gelmeleri karşısında Türkiye Kaddafi sonrası dönem için belir-
lediği yol haritasını daha net çizgiler ile ortaya koymaya başlamıştır. 
Bu çerçevede Başbakan Erdoğan, Libya Ulusal Geçiş Konseyi Yürüt-
me Kurulu Başkanı Mahmud Cibril ile yaptığı ikili görüşme sonrası, 
Libya’ya her alanda desteğe hazır olduklarını bildirmiştir. Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya Ulusal Geçiş Konseyi Yürütme Ku-
rulu Başkanı Mahmud Cibril ile İstanbul’da yaptıkları ikili görüşme-
nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında ise şu açıklamayı 
yapmıştır: “Türkiye olarak Libya halkına ait olan her değerin, Libya 
halkına verilmesi kanaatini taşıyoruz. Artık bu diplomatik ve askeri 
alandaki gelişmeler sonrasında biz Libya’nın mal varlıklarının don-
durulması için bir gerekçe görmüyoruz. Bunun bir an önce Libya 
halkına teslim edilmesine büyük önem veriyoruz.”106

Bu ve buna benzer açıklamaların Türkiye’nin Libya ile ilgili be-
nimsediği siyasi pozisyon konusunda iki önemli ipucu taşıdığını 
söylemek mümkündür. Birincisi, Türkiye Kaddafi sonrası dönemde 
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Libya’da ve tabii ki Arap Baharı’nın yaşandığı diğer ülkelerde etkin 
olmak istemektedir. Bu çerçevede Libya’nın toprak bütünlüğüne ve 
istikrarına da özel bir önem atfetmektedir. Bununla bağlantılı olarak 
da özellikle Fransa’nın Libya’da rol kapma girişimleri Türkiye’yi ra-
hatsız etmiştir. Fransa’nın tutumunu çok samimi ve ahlaki bulmayan 
Türkiye Kaddafi sonrası dönemde Fransa’nın daha etkin bir rol oy-
namasını istememiştir. Örneğin bu nedenle Fransa’nın öncülüğünde 
düzenlenen bir toplantıya, davet edilmesine rağmen Türkiye katılıp 
katılmama konusunda tereddüt göstermiştir.107

Türkiye’nin Libya’da Düzelen İmajı

Kaddafi sonrası Libya’da daha etkin bir rol oynamak isteyen 
Türkiye, özellikle çatışmanın başlangıcından gösterdiği tereddüt ile 
bağlantılı olarak ortaya çıkan tepkiyi bertaraf edebilmiş ve muha-
lif grupların sempatisini kazanabilmiştir. Muhaliflere olan desteğini 
de belirginleştiren Türkiye gerek siyasi ve gerekse de insani açıdan 
muhaliflerin yanında olduğunu her fırsatta göstermiştir. Bu bağ-
lamda silahlı çatışmalar sırasında yaralanan muhalif militanların 
önemli bir kısmı Türkiye’ye getirilerek tedavi altına alınmıştır. Ör-
neğin 31 Ağustos tarihinde Libya’daki çatışmalarda yaralanan 45 kişi 
tedavi edilmek üzere Genelkurmay Başkanlığı’na ait kargo uçağıyla 
İstanbul’a getirilmiştir.108 Buna ilave olarak muhaliflerin gönüllü or-
dusunun Türkiye’den giden özel harekâtçılar tarafından eğitildikleri 
ortaya çıkmıştır.109 Yine Türkiye’nin özellikle Ramazan ayında mu-
haliflere para yardımı yaptığı anlaşılmaktadır. Libya Ulusal Geçiş 
Konseyi Başkanı Abdülcelil, Türk hükümetinin muhaliflere 300 mil-
yon dolar verdiğini ifade etmiştir.110

Libya’da Kaddafi döneminin sona ermesinin ve muhaliflerin 
kontrolü resmen ele almasından sonra da Türkiye Libya konusunda 
aktif tutumunu devam ettirmiştir. Örneğin çatışma sonrası dönemde 
Türkiye Libya’ya yabancı büyükelçi atayan ilk ülke olmuştur.111 Mu-
haliflerin Libya’nın meşru temsilcisi olarak kabul edilmesinin ardın-
dan Türkiye bu tercihini destekleyici ilave adımlar da atmıştır. Arap 
Baharı turu kapsamında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Libya’ya 
da resmi bir ziyaret düzenlemiştir. Ziyaret sırasında Başbakan Erdo-
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ğan, başkent Trablus’ta Şüheda Meydanı’nda halka hitaben yaptığı 
konuşmada, “Libya halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesini 
zaferle sonuçlandırdığına şahit olmak büyük bir heyecandır, büyük 
bir mutluluktur” demiştir.112 Türkiye’nin bu ilgisine karşı da Libya’da 
yeni yönetim Türkiye’nin bölgedeki yeni rolünü övmüş ve benimse-
miştir. Söz konusu ziyaret öncesinde Libya UGK Başkanı Mustafa 
Abdülcelil, ziyareti tarihi olarak nitelendirmiş ve Türkiye’nin İslam 
dünyasının lideri konumunda olduğunun altını çizmiştir.113

Libya’da yönetim değişikliği ile birlikte Türkiye’nin üzerinde dur-
maya başladığı en önemli konulardan bir tanesi de Libya’nın dev-
letlerarası güç mücadelesinin yeni alanı haline gelmemesi olmuştur. 
Libya’nın ulusal kaynaklarının büyük güçler tarafından haksız bir 
biçimde paylaşılması ve sömürülmesinden endişe eden Türkiye tu-
tarlı ve ısrarlı bir biçimde Libya’nın kaynaklarının Libya’ya ait olduğu 
mesajını vermeye çalışmıştır. Örneğin bahsi geçen ziyaret sırasında 
Başbakan şu ifadeler ile bu konuya dikkat çekmeye çalışmıştır: 

Libya ayağa kalksın, Afrika’da birlikte çok iş yaparız. Bakın, Batı 
bankalarında Libya’nın 160-170 milyar doları var. Bir türlü serbest 
bırakmıyorlar. Bu parayı dünya finans sistemi içinde çevirip duru-
yorlar. Ne yapıyor? Neredeyse 1 trilyon dolarlık bir hareketlilik olu-
yor. Batı finans sistemi bundan büyük nemalar sağlıyor. Peki, ne-
masından hiç Libya’ya veriyor mu? Bu soruyu sorduğumda herkes 
susuyor.114

Bir başka mesajında da Başbakan Erdoğan yabancı güçlerin mü-
dahalesine şu sözlerle dolaylı da olsa karşı çıkmıştır: “Sizler, artık 
dikta rejimlerine değil, halkın iradesine saygı duyulması gerekti-
ğini ortaya koydunuz. Geleceğin iktidarını siz, Libya’nın güzel in-
sanları belirleyecek.”115 Bu çerçevede Erdoğan ayrıca dondurulmuş 
menkul kıymetlerin ve nakitlerin bir an önce serbest bırakılmasını 
ve Libya’nın “bu imkanlarıyla yeniden ayağa kalkması gerektiğini” 
ifade etmiştir.116

Türkiye’den Libya’ya İnsani Yardım Koridoru 
Libya’daki siyasi durum ile ilgili olarak yılın başından itibaren 

zaman içinde değişen bir tutum benimseyen Türkiye insani durum 
söz konusu olduğunda ise hemen hemen aynı çizgisini sürdürmüş-
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tür. Kaddafi’ye karşı pozisyon almak konusunda tereddüt yaşadığı 
dönemler de dahil olmak üzere Türkiye kriz sırasında ülkedeki in-
sani duruma duyarlılık göstermiş ve son derece tutarlı ve istikrarlı 
bir biçimde çatışmadan etkilenen Libyalılara elini uzatmıştır. Bu tu-
tum haliyle muhaliflerin kontrolü ele geçirmesinin ardından da de-
vam etmiştir. Bu çerçevede Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı çerçevesinde 
Libya’ya iki adet askeri kargo uçağı ile yaklaşık 200 bin TL tutarında 
acil tüketime yönelik 22 ton gıda malzemesi göndermiştir. Libya Mis-
rata bölgesinde yer alan Bani Walid şehrinde havaalanı bulunmaması 
nedeniyle, havadan paraşütle atılacak şekilde paketlenmiş olan gıda 
maddeleri, uçaktan atılarak Libya vatandaşlarına ulaştırılmıştır.117

Libya’daki yeni yönetim de Türkiye’nin siyasi desteğinin yanı sıra 
yönetim değişikliğini ardından Türkiye’den maddi destek de istemiştir. 
Örneğin Libya Ulusal Geçiş Konseyi yöneticileri Türkiye’den hastane 
ve okul ile ülkenin altyapısının onarılması gibi konularda yardım bek-
lediklerini belirtmişlerdir.118 Bu çerçevede örneğin Türkiye Kaddafi’ye 
karşı savaşırken yaralanan bazı muhaliflerin tedavilerini üstlenmiş-
tir.119 Bunlara ilave olarak Libya’nın başkenti Trablus’ta bulunan tarihi 
Tajura Merkez Okulu’nun onarım ve restorasyonu Türk inşaat firması 
tarafından üstlenilmiştir.120 Libya’da iç çatışmalar öncesinde petrol ara-
ma faaliyetlerini sürdüren ve başarılı sonuçlar alan Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı (TPAO), çatışmalar nedeniyle geçici olarak ara ver-
diği çalışmalarına en kısa sürede yeniden başlamıştır.121

Yeni dönemde Türkiye Libya’daki yönetim ile son derece sıcak 
sayılabilecek ilişkiler geliştirmeye özen göstermiştir.122 Bu dönemde 
adımlarını dikkatli ama cesur bir şekilde atan Türkiye Libya halkının 
desteğini kazandığı gibi siyasi yönetimi de arkasına almayı başara-
bilmiştir. Bunun çok somut örneklerinden bir tanesi de yeni yöneti-
min, dünyada Türkiye’den başka resmen hiçbir devletin tanımadığı 
KKTC’yi tanıma yönünde bir irade göstermiş olmasıdır.123 Böylesi 
bir sürecin mutlaka tanıma ile sonuçlanacağını söylemek güç ise de 
tek başına bir jest olarak bile bir irade gösterilmiş olması son derece 
önemlidir. Bu tür siyasi ve güçlü jestler yeni dönemde Libya’daki yö-
netimin Türkiye ile tercihlerinin hangi yönde olacağına dair önemli 
ipuçları vermektedir.
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Çatışma sonrası dönemde istikrarın tesis edilmeye çalışıldığı 
Libya’da yeni yönetim gerek siyasi ve gerekse ekonomik anlamda 
Türkiye’den istifade etmek istediğini açık bir şekilde dile getirmiştir. 
Yeni dönemde Libya Milli Geçiş Konseyi Başkanı Abdülcelil ülkesi-
nin savaş sonrasında birçok alanda ciddi zorluklar ile karşı karşıya 
olduğunu ifade etmiş ve Libya’nın imarında Türkiye’nin önemli bir 
yeri olduğuna işaret etmiştir.124 Libya İçişleri Bakanı Efvzi Abdülali 
de yeni anayasa hazırlanırken Türkiye’nin de içinde bulunduğu bazı 
Müslüman ülkelerin model alınacağını ifade etmiştir.125 

Türkiye’nin Arap Baharı coğrafyasında devrim tecrübesi yaşayan 
ülke ve halklar için model olup olamayacağı tartışmaları yapılırken 
Libya’nın yeni siyasi aktörleri bu konuda tedirginlik veya tereddüt 
göstermemiştir. Görünen o ki, yeni dönemde Libyalı siyasi aktörler 
Türkiye’nin modelliği konusunda herhangi bir tereddüt gösterme-
mektedir. Bu çerçevede verilebilecek sembolik örneklerden bir tane-
si de Kaddafi sonrası dönemde Libya’da kurulan ilk siyasi partinin 
Tayyip Erdoğan ve AK Parti’yi örnek almış olmasıdır.126 Eski baş-
bakan Mahmut Cibril de yeni anayasanın kabul edilmesiyle birlikte 
yeni adımın parlamenter rejime geçiş olduğunu ifade etmiştir.127

Sonuç
Arap Baharı’nın farklı biçimlerde yaşandığı Tunus ve Libya’da 

Türkiye birbirinden farklı sayılabilecek bir çizgi izlemiş ve başarı-
sı farklı biçimde değerlendirilebilecek bir performans göstermiştir. 
Tunus konusunda başından itibaren daha net ve tutarlı bir tutum 
benimseyen Türkiye, Libya konusunda ise zaman içinde değişen ko-
şullara göre farklı bir pozisyon benimsemiştir. Ancak her iki ülkede 
de model ülke olarak kalmayı başarabilmiş, etkinlik ve popülaritesi-
ni muhafaza edebilmiştir. 

Tunus’ta ilkesel bir tutum benimsenmesinin son derece kolay ol-
ması Türkiye’nin de işini kolaylaştırmıştır. Diğer bir ifadeyle ciddi 
bir siyasi risk meydana gelmeden ve çok fazla kan dökülmeden ge-
çişin sağlanması halk iradesinin desteklenmesini kolaylaştırmıştır. 
Yani siyasi istikrar açısından Tunus’ta, Türkiye’nin endişe etmesini 
gerektirecek fazla bir şey yaşanmamıştır. 
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Ancak aynı şeyi Libya için söylemek mümkün değildir. Durumu 
ve genel olarak Arap Baharı sürecinde istikrarlı ve ilkesel bir tutum 
benimsenmesini zorlaştıran önemli faktörler nedeniyle Türkiye za-
man içinde değişen bir politika izlemiştir. Bu faktörlerin arasında 
Libya’da iç çatışmaların çıkması ve bu çatışmaların istikrarsızlığı 
beslemesi, Libya’nın petrol ve doğal kaynaklar açısından zengin bir 
ülke olması ve bunun Libya dışındaki aktörler arasında rekabete yol 
açması ve ülkede merkezi otoritenin hangi tarafça sağlanacağına dair 
başlangıçta belirgin ipuçlarının olmaması bulunmaktadır. 

Çatışmanın başlangıcında Türkiye iç çatışmalara yönelik dış mü-
dahaleye karşı çıkmış ve ülkenin yeni bir Afganistan’a dönebileceği 
uyarısında bulunmuştur. Bu çerçevede NATO müdahalesine kesin 
bir dille karşı çıkan Türkiye bu yöndeki girişimlerinde istediğini elde 
edememiştir. NATO’nun Libya’daki iç savaşa müdahalesini önleye-
meyen Türkiye tutumunu değiştirmek zorunda kalmıştır. NATO 
müdahalesinin ülkeyi bölmemesine odaklanan Türkiye açısından 
çatışma sonrası dönemde istikrarın temin edilmesi önem kazanma-
ya başlamıştır. 

Muhalif grupların askeri üstünlüklerini göstermesi ve daha 
önemlisi Kaddafi’nin daha çok kan dökülmeden iktidarı bırakma 
çağrılarına olumsuz cevap vermesi Türkiye’yi daha net bir tutum 
benimsemeye itmiştir. Bu noktadan itibaren muhalifleri açıkça des-
teklemeye başlayan Türkiye bir taraftan da çatışma sonrası Libya’da 
daha etkili olabilmek için adımlar atmaya başlamıştır. Bu girişimler 
büyük ölçüde başarıya ulaşmış ve Türkiye muhalifler ile Libya halkı 
nezdindeki imajını düzeltmiştir. Bunda en önemli faktör Türkiye’nin 
daha insani sayılabilecek bir zeminden hareket etmiş olmasıdır. İlke-
sel ve tutarlı bir politika izleyen Türkiye bu politikasında ısrar etmiş 
ve sabır göstermiş, bu da çatışma sonrası Libya’da daha etkili olma-
sını sağlamıştır. Bunun sonucu olarak da aynen Tunus’ta olduğu gibi 
Libya’da da Türkiye model alınan bir ülke haline gelmiştir.
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Bu yazıda genel olarak 2011 yılı, Türkiye’nin AB, Fransa ve İn-
giltere ile olan ilişkilerindeki belli başlı gelişmeler ele alınmaktadır. 
Türkiye’nin 1999 Helsinki Zirvesi ile resmen AB üyeliği için aday 
ülke konuma gelmesi, Türkiye-Avrupa ilişkilerini büyük ölçüde 
Türkiye-AB ilişkileri haline dönüşmesine neden olmuştur. Bu ne-
denle bu yazının ana gövdesini 2011 yılı Türkiye-AB ilişkileri oluş-
tursa da, Türkiye’nin Fransa ve İngiltere ile 2011 yılındaki ilişkileri 
de ana hatları ile incelenecektir. Türkiye’nin Almanya ile olan ilişki-
leri bu kitapta bir başka makalenin konusu olduğu için burada ele 
alınmayacaktır. 

2011 Yılında Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri
Müzakere Süreci
2011 yılı Türkiye AB ilişkileri açısından pek parlak geçmemiş-

tir. Bu yıl içinde Türkiye’nin müzakere sürecinde içinde yeni bir 
müzakere başlığının açılması mümkün olmamıştır. Bilindiği gibi, 
Aralık 1999 Helsinki Zirvesi ile Türkiye’nin resmen AB adayı ülke 
ilan edilmesinden sonraki en önemli olay 2004 Brüksel Zirvesi’nde 
Türkiye’nin müzakerelere başlayabilmesine yeşil ışık yakılmasıdır. 
Bunun neticesinde, Türkiye’nin AB’ye katılım müzakereleri 3 Ekim 
2005 tarihinde başlamıştır. Aynı tarihte, müzakerelerin usul ve esas-
larını belirleyen “Müzakere Çerçeve Belgesi” de kabul edilmiştir. 
Müzakere sürecinin ilk aşaması olan ilk tarama toplantısı 20 Ekim 
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2005’te “Bilim ve Araştırma”, son tarama toplantısı da 13 Ekim 2006’da 
“Yargı ve Temel Haklar” faslı için yapılmıştır. 12 Haziran 2006’da Hü-
kümetlerarası Konferans’ta (HAK), “Bilim ve Araştırma” faslı için mü-
zakereler açılmış ancak fasıl geçici olarak kapanmıştır. Müzakerelere 
açılan ve geçici olarak kapanan ilk ve son fasıl “Bilim ve Araştırma” 
faslı olmuştur. Bunula birlikte, bu güne kadar toplam 13 fasıl müzake-
relere açılmış, ancak Kıbrıs sorunu, Fransa’nın engellemeleri ve diğer 
siyasi nedenlerden dolayı bir ikinci müzakere başlığı resmen bitirilme-
miştir. En son olarak, “Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı” 
faslının açılış kriterleri karşılanmış olup, 30 Haziran 2010 tarihindeki 
HAK’ta İspanya Dönem Başkanlığında fasıl müzakerelere açılmıştır. 
Söz konusu tarihten bu yana Türkiye ile yeni bir müzakere başlığı 
açılamamıştır. 2011 yılı, bu açıdan bakıldığında, kayıp bir yıl olarak 
Türkiye-AB ilişkileri tarihine kaydedilecektir. 

Hali hazırda, Kıbrıs sorunu nedeni ile 8 fasıl, Genel İşler ve Dış 
İlişkiler Konseyinin 11 Aralık 2006 da almış olduğu karar çerçeve-
sinde “Ek Protokolün tam olarak uygulanması şartına bağlı olarak” 
askıya alınmıştır. Daha da vahimi, AB Konseyi, hiçbir faslın geçici 
olarak kapatılmayacağına karar vererek Türkiye’yi adeta cezalandır-
mıştı. Askıya alınan 8 fasıl şu şekildedir:

1. Malların Serbest Dolaşımı
2. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
3. Mali Hizmetler
4. Tarım ve Kırsal kalkınma
5. Balıkçılık
6. Taşımacılık Politikası
7. Gümrük Birliği
8. Dış İlişkiler

Türkiye ile şimdiye kadar açılan müzakere başlıkları da şu şekildedir: 

25) Bilim ve Araştırma (müzakerelere geçici olarak kapanmıştır)
4) Sermayenin Serbest Dolaşımı 
6) Şirketler Hukuku
7) Fikri Mülkiyet Hukuku 
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10) Bilgi Toplumu ve Medya
12) Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı 
16) Vergilendirme
18) İstatistik 
20) İşletmeler ve Sanayi Politikası 
21) Trans-Avrupa Şebekeleri 
27) Çevre 
28) Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
32) Mali Kontrol

“Eğitim ve Kültür” ve “Ekonomik ve Parasal Politika” fasıllarının 
açılmasına yönelik olarak AB tarafından herhangi bir açılış kriteri 
getirilmemiş olmasına rağmen siyasi nedenlerden dolayı bu fasılların 
açılmasını bilhassa Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) 
engel olmuştur. Diğer yandan, “Rekabet Politikası”, “Kamu Alımları”, 
“Sosyal Politika ve İstihdam” başlıklarında ise teknik açılış kriterleri 
AB tarafından konulmuştur. Bu fasıllarda müzakerenin başlayabil-
mesi için en azından bu kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. 

2011 İlerleme Raporu, Avrupa Parlamentosu 2011 Türkiye 
Raporu ve Siyasi Kriterler Sorunu

2011 İlerleme Raporu

Her yıl olduğu gibi 2011 yılında da AB Komisyonu’nun Türkiye’nin 
siyasi rejimini değerlendirdiği İlerleme Raporu yayınlanmıştır. Üye-
lik sürecinin çok önemli bir unsurunu oluşturan bu raporlarda AB 
Komisyonu aday ülkelerin Kopenhag Kriterlerine ve diğer AB mük-
tesebatına ne kadar uyum sağladığını incelemektedir. 

2011 İlerleme Raporu’nun “Siyasi Kriterler” kısmına bakıldığın-
da, Türkiye’de demokrasinin gelişmesi ve kamu yönetiminin iyileş-
tirilmesi noktalarında yapılan önemli reformların belirtilmesinden 
sonra, Türkiye’deki ifade hürriyeti, Balyoz ve Ergenekon davalarının 
yürütülmesinden kaynaklanan bazı sıkıntılar, uzun tutukluluk süre-
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leri, özel yetkili mahkeme sistemi, Ahmet Şık’ın henüz basılmayan 
kitabının dava konusu olması, bu davaların yeterince şeffaf yürütül-
memeleri, davalar boyunca hükümetin yargıyı etkileme ihtimalinin 
olması gibi konular raporda dile getirilmektedir. Benzer ifadeler 
KCK davası için de raporda ifade edilerek, Türk yargı sisteminin de-
ğiştirilmesi gereği raporda vurgulanmaktadır. Ayrıca, raporda, 2010 
Anayasa Referandumunda başlayan yeni Anayasa yapım sürecine 
dikkat çekilmektedir. Geniş tabanlı, katılımcı ve Kopenhag kriter-
lerinin sağlandığı bir anayasanın Türkiye’nin demokratikleşmesine 
olumlu yansıyacağının altı çizilmiştir. 

TBMM’den, Kopenhag siyasi kriterleri doğrultusunda, 
Parlamento’nun denetim işlevini güçlendiren Sayıştay Kanunu’nun 
geçirilmiş olması raporda olumlu karşılanmaktadır. Ancak, yüzde 
onluk seçim barajının kaldırılmadığı ve siyasi partilerin kapatılması 
ile ilgili usul ve gerekçelerin Avrupa standartları ile uyumlu olma-
dığının altı çizilmektedir. Milletvekili dokunulmazlığının çok geniş 
olduğu bir ortamda, seçilmiş milletvekillerinin tutukluluk hallerinin 
devam etmesi de eleştirilmiştir. 

Ayrıca, insan hakları konusundaki bazı ilerlemelere raporda de-
ğinilmiştir. Bununla birlikte, rapor, kamu yönetiminde reform ge-
reği, uluslararası insan hakları hukukuna uyum sağlama, etnik ve 
dini azınlıklara yönelik bazı uygulamalar, toplanma ve örgütlenme 
özgürlüğü, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, kadın hakları ve ay-
rımcılığın önlenmesi gibi alanlardaki eksikliklerin altını çizmekte-
dir. Yerel yönetimlere yetki devri konusunda gerekli adımların atıl-
maması, ombudsman yasasının henüz parlamentodan geçmemesi 
eleştiri noktaları olarak raporda yer almaktadır. Raporda bilhassa 
kadın hakları konusunda bazı eleştirilerin olduğunu ifade etmek 
gerekmektedir. Kadın hakları ve cinsiyet eşitliğinde sınırlı ilerleme, 
kadınlara karşı şiddet, namus cinayetleri, erken ve zorla evlendirme 
olayları, kadınların siyasette ve her alanda yönetici kadrolarda sınırlı 
temsil edilmesi gibi sorunlar raporda yer bulmaktadır.1 

2011 İlerleme Raporu, Türkiye kamuoyunun çok dikkatini çek-
memiştir. Oysaki 2006 öncesinde AB İlerleme Raporları günlerce 
yazılı ve görsel medyada tartışılır ve bu konu Türkiye kamuoyunu 
bir müddet meşgul ederdi. Bu durum dahi tek başına AB konusunun 
Türkiye’nin gündeminden çıkmaya başladığını gösteren bir vakıadır. 
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2011 AP Türkiye Raporu

Avrupa Parlamentosu (AP) genel kurulunda Hollandalı Hristi-
yan Demokrat Ria Oomen-Ruijten tarafından kaleme alınan Türkiye 
Raporu 8 Mart 2011 tarihinde AP’de tartışılarak kabul edilmiştir. Bu 
rapor AP’nin 2010 İlerleme Raporu’na bir nevi cevabıdır. Bu nedenle, 
kabul edilen rapor 2011 İlerleme Raporu ile birçok yönden paralellik 
arz etmektedir. Raporda, Türkiye’nin demokratikleşmesine destek 
verilirken, reformların yavaş ilerlediği belirtilerek, hükümetten re-
form çalışmalarını artırması istenmiştir. Raporda, 12 Eylül 2010 Re-
ferandum neticesinin Türkiye demokrasisi için olumlu olduğu ifade 
edilerek bu sürecin katılımcı olması gerektiği vurgulanmıştır.2 

Raporda, Türk Ceza Kanunu’nun 220, 301, 314 ve 318’nci madde-
leri ve Terörle Mücadele Kanunu’nun 7’nci maddesi gibi birçok dü-
zenlemenin ifade özgürlüğünü sınırlamaya devam ettiği ileri sürül-
müştür. Ayrıca, Türkiye’deki mevzuatın gecikmeksizin gözden geçi-
rilerek ifade özgürlüğü noktasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarıyla uyumlu 
hale getirilmesi çağrısı yapılmıştır. Ergenekon ve Balyoz gibi dava-
larda yargılama öncesi tutukluluk sürelerinin uzunluğunun endişe 
doğurduğu da belirtilmiştir.3 Bunun yanısıra, sivil-asker ilişkilerin-
de sağlanan ilerlemeden bahsedilirken, TBMM’nin güvenlik güçleri 
ve savunma bütçesi üzerinde tam denetim yetkisinin güvence altına 
alınması talep edilmiştir. Raporda ayrıca, % 10 seçim barajının indi-
rilmesi önerilerek, Türkiye’nin “çoğulcu yapısını” daha iyi yansıtacak 
şekilde seçim yasasında reform çağrısında bulunulmuştur.4 

Liberallerin kabul gören bir değişiklik önergesiyle AB’ye, ortak 
dış politika ve güvenlik politikası faslında Türkiye ile müzakereleri 
başlatması çağrısı yapılmıştır. Ayrıca, liberallerin bir diğer değişik-
lik önergesiyle, halkının çoğunluğu Müslüman, laik bir demokrasi 
olan Türkiye’nin Arap dünyasında ilham kaynağı olduğuna dikkat 
çekilerek, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın demokratikleşmesinde AB 
ve Türkiye’nin uyumlu hareket etmesinin gereğinin altı çizilirmiştir. 
Oylama esnasında, birtakım Rum ve Yunan milletvekillerinin Tür-
kiye aleyhine verdiği önergelerle 1915 olaylarına ilişkin Ermeni id-
dialarının tanınması yönündeki önerge büyük farkla reddedilmiştir. 
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AP belgesinde, her zaman olduğu gibi, Kıbrıs konusunun da 
yerini aldığı görülmektedir. Kararda, Türkiye’ye hitaben, “Derhal 
askerlerini çekmeye başlayarak, müzakereler için uygun atmosfer 
oluşturulmasını kolaylaştır” ifadesi yer almıştır. Diğer birçok AP ra-
porunda yer aldığı gibi, Yunan ve Rum milletvekillerinin baskısı ile 
belgede Türkiye’den, KKTC’deki askeri bölgelere giriş izni vermek 
suretiyle Kıbrıs’ta kayıp kişileri araştırmak için kurulan komiteye 
desteğini artırması istenmiştir. Benzer şekilde, kararda, “demografik 
dengeyi” bozacağı ve çözümü zorlaştıracağı gerekçesiyle Türkiye ve 
KKTC makamlarına, “adaya yeni Türk vatandaşlarının yerleştiril-
mesinden kaçınmaları” çağrısı yapılmıştır. Görüleceği gibi, AP’nin 
Kıbrıs bölümü büyük ölçüde Yunan ve Rum görüşleri ya da tezle-
ri doğrultusunda kaleme alınmıştır. AP’de bulunan Yunan ve Rum 
milletvekilleri göz önüne alınıldığında bu durum bir ölçüde normal 
karşılanmalıdır. 

Diğer yandan, kabul edilen belgede, Türkiye’nin son dönemdeki 
aktif dış siyaseti de mercek altına alınmış görünmektedir. Türkiye’nin 
dış politikası “not edilerek”, Ankara’dan, ortak çıkarı ilgilendiren 
dış politika konularında AB ile koordinasyonunu yoğunlaştırması 
talebi de dile getirilmiştir. Bunula birlikte, belgede, BM Güvenlik 
Konseyi’ndeki İran’a ilave yaptırımlar oylamasında Türkiye’nin “ha-
yır” oyu kullanmasının “üzüntüyle karşılandığı” ifade edilmiştir.5  

Başörtüsü Kararı

Ria Oomen-Ruijten tarafından kaleme alınan AP raporunda en 
sürpriz gelişme AP raporunda ilk kez Türkiye’deki başörtüsü yasağı 
sorununa değinilmesi olmuştur. 28 Şubat sürecinde başörtüsü yasa-
ğına AB’nin hiçbir eleştiri getirmediği göz önüne alınırsa, AP raporu-
nun ilk kez bu konuyu resmi bir raporda konu yapması önemlidir. Ra-
porda, AP, “üniversitelerdeki başörtüsü sorununun kadınların özgür 
tercihine saygılı şekilde çözülmesi” gerektiği tespitinde bulunmuştur.6 

Genel olarak, AP Raporu Türkiye’de hükümet tarafından olumlu 
karşılanmamıştır. Raporla ilgili fikrinin sorulması üzerine, Başbakan 
Erdoğan, rapordaki eleştirilere katılmadığını ve raporun objektif ol-
mayıp “siparişle yazıldığını” ifade etmiştir.7 Bu da, Türkiye’nin artık 
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gün geçtikçe AB kurumlarını eleştirilerini daha az dikkate almaya 
başladığını ve AB’nin Türkiye’nin gündeminden gittikçe daha fazla 
uzaklaşmaya başladığını göstermektedir. 

Diğer yandan, 2011 İlerleme Raporu ve AP Raporu dışında, 2011 
yılında, bazı AB yetkilileri Türkiye’deki iç siyasi gelişmelerle ilgili 
zaman zaman övücü zaman zaman da eleştirisel beyanatlarda bu-
lunmuşlardır. Türkiye’deki özgürlük tartışmalarına paralel olarak, 
örneğin, Ahmet Şık’ın yazılmamış bir kitabının toplanması ve gaze-
teci Şık’ın cezaevine girmesi ile ilgili bir soru önergesini yanıtlayan 
Avrupa Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle, 
Komisyon’un Türkiye’de basın üzerindeki artan baskı konusundaki 
eleştirilerini dile getirmiştir.8 

Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Toplantıları
TBMM ve Avrupa Parlamentosu üyelerinden oluşan Karma Par-

lamento Komisyonu toplantıları öteden beri Türk ve Avrupalı Parla-
menterler arasında sert tartışmalara sahne olmaktadır. Şimdiye kadar 
Komisyon’da Kürt sorunu, insan hakları, işkence, Avrupa’daki Türk-
lerin ve Müslümanların durumu gibi birçok konu parlamenterler 
arasında tartışılmıştır. Bu konular 21-22 Şubat tarihlerinde Hatay’da 
yapılan 66. ve 28-29 Kasım tarihlerinde Brüksel’de yapılan 67. KPK 
toplantılarında da gündemi işgal etmiştir. Ancak, 2011’de AB Bakanı 
ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Avrupa Parlamentosu delegas-
yonunda bulunan aşırı sağcı vekil Barry Madlener arasında yaşanan 
polemikler kamuoyunun dikkatini çekmiştir. 28-29 Kasım’daki KPK 
toplantısında Hollandalı aşırı sağcı vekil Barry Madlener, Egemen 
Bağış’a İslam dini ile alay eden bir karikatür vermekte direnmesi üze-
rine AB Bakanı’nın tepkisi ile karşılaşmıştır. KPK Eşbaşkanı Helene 
Flautre de girişimi ırkçı olarak nitelendirip kınamıştır.9

Türkiye-AB İlişkileri ve Kıbrıs Sorunu
Kıbrıs sorunun çözülmesi 1999 Helsinki Zirvesi kararları ile bir-

likte artık Türkiye’nin AB kriteri olarak karşımıza çıkmıştır. 24 Ni-
san 2004’de yapılan BM Annan Planı referandumda Kıbrıs Türkleri 
Annan Planı yoluyla Güney ile tekrar birleşmeye yüzde 65,9 ile evet 
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derlerken, Rumlar yüzde 75,8 ile hayır demişlerdir. Ancak buna rağ-
men, GKRY’nin AB üyesi olmasına müsaade edilmiştir. Uluslararası 
bir izolasyona maruz bırakılan Kıbrıslı Türklerin GKRY’ye boyun 
eğmesi beklenmiştir. BM çözüm planına evet demiş olmasına rağ-
men izolasyonlar kaldırılmadığı için mağdur olan KKTC halkı için 
AB Komisyonu tarafından geliştirilen Doğrudan Ticaret Tüzüğü 
(DTC)’de GKRY engelini geçememiştir. 11 Aralık 2006 tarihinde AB 
Genel İşler Konseyi’nde bir araya gelen AB üye ülkelerinin Dışişleri 
Bakanları, 9 Kasım 2006 tarihli Komisyon Tavsiyesini kabul ederek, 
Türkiye’nin Ek Protokol’e ilişkin taahhütlerini yerine getirene kadar, 
8 fasıl başlığının açılmayacağını ve hiçbir faslın geçici olarak kapa-
tılamayacağını ilan ederek Türkiye’nin müzakere sürecini resmen 
kısmi olarak askıya almışladır. Bu tarihten bu yana hem Türkiye-AB 
ilişkileri hem de Kıbrıs sorununda ciddi kilitlenme yaşanmaktadır. 
2011 yılı da bu kilitlenmeden nasibini genel olarak almıştır. 

2011’de KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile GKRY Cum-
hurbaşkanı Dimitris Hristofyas arasında BM gözetiminde birçok 
zirve yapılmış olmasına rağmen, Kıbrıs sorunun çözümünde ciddi 
bir ilerleme sağlanamamıştır. Türkiye’nin Kıbrıs sorununu “çözmesi” 
noktasında AB baskısı Türkiye tarafından olumlu karşılanmamakta-
dır. Kıbrıs konusunda, Türk yetkililerin demeçlerinin gittikçe sert-
leştiği görülmektedir. Örneğin, Üçüncü Büyükelçiler Konferansı’nın 
açılışında, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Türkiye’nin önüne 
«Kıbrıs mı AB mi?» şeklinde bir tercih getirilmemesi gerektiğini be-
lirterek, «Uluslararası çıkarları söz konusu olduğunda Türkiye, zor 
şartlarda, gerektiğinde en beklenmeyen kararları alabildiğini gös-
termiştir ve alır da» şeklinde konuşmuştur. Bu cümlenin satır arala-
rından “AB mi Kıbrıs mı?” tercihi olduğunda Türkiye’nin tercihinin 
Kıbrıs olacağını Dışişleri Bakanı ima etmektedir.10 Benzer şekilde, 
27 Kasım 2011’de, İngiltere Parlamentosunda lordlar ve milletve-
killerine seslenen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “AB’nin Kıbrıs’ın 
bütünlüğünü tamamen imkânsız hale getirecek sürecin başlamasına 
sebep olacağından endişeliyim” demiştir. Gül, Kıbrıs sorunu Rum 
tarafının AB dönem başkanı olacağı 2012 Temmuzuna kadar çözül-
mezse, Kıbrıs’ın fiilen iki devlet konumunun netleşeceğini de ifade 
etmiştir.11 
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Diğer yandan, Dışişleri Bakanlığı, Aralık 2011 AB liderler zirvesi 
öncesinde açıklanan AB Konseyi sonuç bildirgesinde yer alan Türki-
ye ile ilgili paragraflara dair bir açıklama yayınlayarak AB’nin Kıbrıs 
sorununun çözümü sürecinde aldığı Güney Kıbrıs yanlısı tavra ve 
Doğu Akdeniz’deki sondaj krizindeki tutumuna tepki göstermiştir. 
Yapılan açıklamada, “‘Kıbrıs Sorununun çözüm yeri AB Konseyi 
sonuç bildirileri olmayıp, sorun hakkında Genel İşler Konseyi so-
nuçlarında yer alan tarafgir ifadelerin tarafımızdan kabulü mümkün 
değildir. AB çözüme katkıda bulunmak istiyorsa, Rum tarafını bu 
yönde irade göstermeye teşvik etmelidir” denilmiştir.12 Kıbrıs konu-
sundaki bu kilitlenme ve görüşmelerin beyhudeliği liderler tarafında 
da 2011 yılında dile getirilmiştir. Kıbrıs Rum Kesimi lideri Dimitris 
Hristofyas, örneğin, “Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliği uzlaşmaz tu-
tumuna devam etmesi halinde” müzakere sürecinin erteleneceğini 
Aralık 2011’de söylemiştir.13 

Pozitif Gündem Tartışmaları

2006 yılından bu yana, Türkiye-AB ilişkilerinde ciddi bir kilitlen-
me yaşanmaktadır. Bu kilitlenmeyi aşabilmek için zaman zaman yeni 
arayışlar içinde olunduğu görülmektedir. Bu arayışlardan biri de 12 
Ekim 2011’de İlerleme Raporları ile birlikte yayınlanan “Genişleme 
Stratejisi Belgesi” ile ortaya çıkan “pozitif gündem” tartışmalarıdır. 
Belgeye göre, Türkiye-AB ilişkileri siyasi reformlarda yoğunlaştırıl-
mış bir diyalog ve işbirliği ile daha fazla gelişebilir niteliktedir.14 Tas-
lak çalışmalarına bakıldığında, “Pozitif Gündem”e dahil edilebilecek 
“ortak çıkar alanları” ise siyasi reformlar, dış politika diyaloğu, AB 
müktesebatına uyum, vize, ticaret ve göç, enerji, terörle mücadele, 
Birlik programlarına katılım olarak sıralanmaktadır. “Türkiye’nin 
AB için kilit öneme sahip bir ortak” olduğunun vurgulandığı belge-
de, “güçlü şekilde büyüyen Türk ekonomisinin tüm Avrupa kıtasının 
refahına katkıda bulunduğu” ifade edilmektedir.15 Türkiye kamuo-
yunda henüz yeterince tartışılmaya başlanmayan bu yeni arayış, 9 
Aralık 2011 AB Zirvesi’nde ele alınmıştır. 

2011 yılının sonunda hazırlanan bu taslağın ancak Mayıs/Hazi-
ran 2012’de resmiyet kazanmaya başladığı görülmektedir. 4 Haziran 
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2012 tarihinde Almanya’da AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen 
Bağış, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Stefan Füle 
ile gerçekleştirilen toplantı ile birlikte “Türkiye-AB Pozitif Gündem: 
Güçlendirilmiş Türkiye-AB Enerji İşbirliği” belgesi benimsenmiştir. 

16 Bu yeni gündemin Türkiye-AB ilişkilerinde var olan kilitlenmeyi 
ne şekilde aşacağı ise henüz belirsizdir. 

Nabucco Tartışmaları

2011 yılında Türkiye-AB ilişkilerinde belki de en sürpriz gelişme 
Nabucco projesi bağlamında olduğunu ifade edebiliriz. Bilindiği gibi 
3300 kilometrelik Nabucco Boru Hattı Projesinin Rusya’yı by-pass 
ederek 2013’te devreye girmesi hedeflenmekteydir. Bu hat ile enerji 
zengini Orta Asya’dan Türkiye, Bulgaristan ve Macaristan üzerinden 
Avusturya’ya gaz taşınması öngörülmekteydir. 13 Temmuz 2009 ta-
rihinde Gürcistan, Romanya, Avusturya, Bulgaristan, Macaristan ve 
Irak yanında AB Komisyonu’nda katılımı ile Nabucco Projesi An-
laşması Ankara’da törenle imzalanmıştır. TBMM bu projeyi 4 Mart 
2010 tarihinde onaylamıştır. Bu proje Rusya’nın Güney Akım proje-
sine en büyük alternatif olarak kamuoyuna lanse edilmekteydir. 

Ancak sürpriz bir şekilde, Aralık ayının sonlarına doğru Türki-
ye, Rusya destekli Güney Akım Doğalgaz Boru Hattı’nın kendi su-
larından geçmesine izin verdiğini açıklamıştır. Türkiye’den gelen bu 
sürpriz açıklama, Nabucco Hattı’nın cazibesinin azalmasına neden 
olacağı şeklinde yorumlanırken, TC Enerji Bakanlığı, Türkiye’nin, 
Nabucco Projesi’ndeki hedeflerine bağlı kalmaya devam ettiğini 
açıklamıştır.17

Türkiye-AB İlişkilerinde Vize Sorunu

AB ülkelerinin Türk vatandaşlarına uyguladığı sert vize uygula-
maları Türkiye- AB ülkeleri arasında ciddi bir gerilim kaynağı olma-
ya 2011’de de devam etmiştir. Türkiye vize konusunda AB ülkeleri-
nin kendine haksızlık yaptığı kanaatindedir. Türkiye, “vize serbes-
tiyetinin”, hem 1963 Ankara Anlaşması hem de Türkiye’nin resmen 
AB aday ülkesi olması nedeni ile Türkiye’nin hakkı olduğunu düşün-
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mektedir. 2011 yılına bu bağlamda damgasını vuran konu ise AB’nin 
vize serbestiyeti konusunda Türkiye’ye Geri Kabul Anlaşması’nı 
(GKA) şart koşması ve bu konuda Türkiye’nin çekinceleri olmuştur. 
AB Adalet ve İçişleri Konseyi 24 Şubat 2011 tarihinde GKA’yı ka-
bul ederek bu konuda AB Komisyonu’na yetki vermiştir. Ancak, AB 
Konseyi tarafından kabul edilen kararın Türkiye’yi memnun etme-
diği aşikârdır. Burada, Konsey’in GKA konusunu Komisyon’a havale 
ederken, Türkiye’ye yönelik vize muafiyeti konusunun gündeme ge-
tirilmemesi, Türkiye’yi rahatsız eden ana husustur. Dışişleri Bakan-
lığı Türkiye’nin beklentilerinin karşılanmaması halinde Anlaşmanın 
ne paraflanacağını, ne de imzalanıp uygulamaya konacağını açık bir 
şekilde bildirmiştir. Hatta Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu “Tür-
kiye olarak ikinci sınıf bir ülke değiliz. Eşit muamele istiyoruz. Tür-
kiye ile vize muafiyetini hedefleyen bir yetki vermedikçe Geri Kabul 
Anlaşması ne imzalanacak ne de uygulanacaktır” şeklinde beyanda 
bulunmuştur. Dışişleri Bakanlığı ise yapmış olduğu resmi açıklama 
da bu paraleldedir: 

Bakanlığımız tarafından 14 Aralık 2010 tarihinde yapılan basın 
açıklamasında da belirtildiği üzere GKA’nın nihayetlendirilerek pa-
rafe edilmesi, Türkiye ile AB Komisyonu arasında vize muafiyetine 
giden vize diyalogu sürecinin başlatılmasıyla paralellik arz etmeli-
dir. Bu süreç aşamalı bir nitelik taşımakta olup ilk aşamasında vize 
liberalizasyonu ile başlaması ve vize muafiyetiyle sonuçlanması ge-
rekmektedir… AB Adalet ve İçişleri Konseyi’nin 24 Şubat 2011 ta-
rihinde bu konuda almış olduğu karar beklentimizi karşılamaktan 
uzaktır. Beklentimiz, AB Konseyi’nin AB Komisyonu’nu bu konuda-
ki talebimizi tam olarak karşılayacak şekilde ülkemizle görüşmelere 
başlamak üzere yetkilendirmesidir. Bu beklenti karşılanmadığı süre-
ce GKA tarafımızdan ne paraflanacak, ne imzalanacak ne de uygu-
lamaya konulacaktır.18

Nihayetinde, 2011 yılında vize serbestiyeti konusu çözülememiş-
tir. Diğer yandan, Türklerin haksız bir uygulama olarak düşündükle-
ri vizeye karşı Avrupa mahkemelerinde hak arama mücadelesi 2011 
yılında devam etmiştir. Daha önce, Avrupa Adalet Divanı, Almanya 
ve İngiltere’de hâlihazırda uygulanan vize uygulamasının haksız ol-
duğu ve Türkiye-AB arasındaki temel anlaşmalara aykırı olduğu yö-
nünde birçok dava Türkler tarafından kazanılmıştır. Benzer şekilde, 
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Hollanda’da, Türkiye-AB 1963 tarihli Ankara Anlaşması ve 1973 Kat-
ma Protokol Anlaşmalarına dayanılarak kazanılan davalara bir yenisi 
daha eklenmiştir. Üç sene önce Hollanda’da yasadışı bulunduğu ge-
rekçesiyle hakkında sınır dışı kararı verilerek, 150 Euro para cezasına 
çarptırılan Hamza Gürateş’in açtığı davada Delft Ceza Mahkemesi, 
Ankara Anlaşması’nı gerekçe göstererek Gürateş’e Türk vatandaşı ol-
duğu için para cezasının verilemeyeceğine hükmetmiştir.19 

2011’de AB Yetkililerinin Türkiye Ziyaretleri
2011 yılında, AB’nin önde gelen yetkililerinin başlıca ziyaretle-

ri şu şekilde olmuştur: Genişleme ve Komşuluk Politikasından so-
rumlu AB Komiseri Stefan Füle’nin 11-13 Temmuz 2011 tarihli zi-
yareti; Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Ria Oomen-
Ruijten’in 19-23 Ekim 2011 tarihindeki ziyareti; AP Dış İlişkiler 
Komisyonu’nun 10-11 Kasım 2011 tarihindeki ziyareti; Genişleme 
ve Komşuluk Politikasından sorumlu AB Komiseri Stefan Füle’nin 
ve Ticaretten sorumlu Komiser Karel De Gucht’un 17-18 Kasım 
2011 tarihlerinde Istanbul’da düzenlenen bir konferans katılımları 
ve AP Başkanı Jerzy Buzek’in 24-26 Kasım 2011 tarihli ziyareti.

Fransa ile İlişkiler
Türkiye’nin Sarkozy liderliğindeki Fransa hükümeti ile yaşamış 

olduğu sorunlar 2011 yılı Türk Dış Politkası’nı genel olarak en çok 
meşgul eden konulardan birini teşkil etmiştir. 2011 yılı için Fransa 
ile yaşadığımız krizin özünde Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin 
“Ermeni Soykırımı” iddialarının inkârını Fransa’da yasaklanması 
arayışı yatmıştır. 

“Ermeni Soykırımı” Tartışmaları ve Türkiye-Fransa İlişkileri
“Ermeni Soykırımı” İddiaları ve “Ermeni Soykırımını” reddet-

menin yasaklanması arayışları 2011 yılında Türkiye-Fransa ilişkileri-
nin dibe vurmasına neden olmuştur. Fransa, esasen, 1915 olaylarını 
“soykırım” olarak 2001 yılında Fransa Parlamentosu’nda tanımıştır. 
2006 yılında bu defa “Ermeni soykırımını” inkârı suç sayan yasa tek-
lifi Fransa’da Ulusal Meclis’e getirilmiş ancak Türkiye’nin büyük tepki 
vermesi ile yasa teklifi Senatoda gündeme alınmayarak yasalaşması 
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engellenmiştir. 2011 yılında Sarkozy’nin bu konuyu adeta kişisel bir 
mesele haline getirmesi ile ilişkiler gerilmiş ve hatta kopma noktası-
na kadar gelmiştir. 

22 Aralık 2011 tarihinde, Fransa Meclisi, “soykırımı” inkâr eden-
lere ceza verilmesini öngören yasa teklifini kabul etmiştir. Yasaya 
göre, “soykırımı” inkâr edenlere bir yıl hapis cezası ve 45 bin Euro 
para cezası verilebilecektir. Türkiye’nin bu yasaya tepkisi haklı ola-
rak sert olmuştur. Başbakan Erdoğan, Fransa Ulusal Meclisi’nin 
almış olduğu bu karardan hemen sonra yaptığı açıklamada alınan 
kararı “çok büyük bir talihsizlik” olarak nitelendirirken, bu kararın 
Fransız meclisinde Türk diplomat Yılmaz Çolpan’ın katledilmesinin 
yıl dönümünde görüşülüyor olmasının manidar olduğunu da ifade 
etmiştir. Gelişmeler üzerine Başbakan tarafından Fransa’ya karşı şu 
yaptırımların uygulanacağı açıklanmıştır: Türkiye’nin Paris  Büyü-
kelçisini geri çağırmak; Siyasi, askeri ve ekonomik nitelikli faaliyet-
leri, personel değişim ve eğitimi gibi bütün faaliyetleri iptal etmek; 
Askeri tatbikatları durdurmak. Bunların yanı sıra, Fransa ile her tür-
lü siyasi istişareler durdurulmuştur. Fransız askeri uçakları her uçuş 
için Türkiye’den ayrı ayrı izin alacaktır. AB eşleştirme projelerinde 
Fransa’yla işbirliğine gidilmeyecektir. Askeri gemilerin liman ziya-
retleri izin başvuruları 22 Aralık’tan itibaren reddedilecektir. 2012 
yılında Ekonomi Bakanları arasında yapılacak Türkiye Fransa Ortak 
Ekonomi Toplantısına, Türkiye katılmayacaktır. 20

Türkiye-AB İlişkileri ve Fransa
2011’de daha da gerginleşen Türkiye-Fransa ilişkilerinin bir ne-

deni de Fransa Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy’nin, Fransa eski 
Cumhurbaşkanı Valerie Giscard D’Estaing’nin geleneğini devam 
ettirerek, mütemadiyen Türkiye’nin AB üyeliğine engellemeye yöne-
lik davranışları olmuştur. Sarkozy, işbaşına geldiği 2007’den itibaren 
Türkiye-AB ilişkilerinin kötüleşmesi için elinden geleni yapmıştır. 
Sarkozy, defalarca, Türkiye’nin Avrupalı olmadığını iddia etmiş ve 
ayrıca, haksız bir şekilde ve husumet içinde, Türkiye’nin müzakere 
sürecinde beş başlıkta keyfi bir engelleme içine girmiştir. 2011’de de 
Fransa Türkiye’nin müzakere sürecini baltalamaya devam etmiştir ve 
hazır olduğu halde birçok başlıkta müzakere başlıkların açılmasını 
onaylamamıştır.21 
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Arap Baharı, Libya Olayı ve Türkiye-Fransa Rekabeti
Tunus’ta 2010 yılının sonlarında ortaya çıkan ve Ortadoğu’da 

önemli değişikliklere yol açan ve Arap Baharı olarak adlandırılan 
sürecin en kritik aşamalarından biri de Libya krizi olmuştur. Bu kriz 
aynı zamanda Türkiye-Fransa rekabetinin açık bir şekilde yaşandığı 
bir kriz olması açısından da önemlidir. Libya’da Kaddafi ve karşıtları 
arasında silahlı mücadele başladığında Fransa’nın krizde inisiyatifi ele 
geçirmek maksadı ile muhalefete askeri destek vermeye başlaması ve 
BM kararının hemen ardından İngiltere ile hava operasyonu başlat-
ması hem Türkiye’de hem de NATO bünyesinde büyük tartışma yarat-
mıştır. Bu konuda, Fransa’yı frenleme ve dengeleme politikası güden 
Türkiye bu aşamadan sonra başta karşı olmasına rağmen operasyonun 
NATO bünyesine alınmasına destek vermiştir. 29 Mart’ta Londra’da 
yapılan NATO Zirvesi’nde Libya’daki operasyonun NATO güdümün-
de yapılmasına karar verilmiştir. Bu şekilde, Fransa’nın Libya ve Kuzey 
Afrika’da daha fazla etkinlik göstermesinin önüne geçilmiştir.22 

Benzer şekilde 2011’de Doğu Akdeniz’de de Türkiye-Fransa reka-
beti gözlemlenebilir. 2010 yılındaki Mavi Marmara vakasından bu 
yana Türkiye, Doğu Akdeniz’de daha etkin olmaya çalışmakta, Türk 
Donanmasına ait savaş gemileri bu sularda daha fazla görülmektedir. 
“Ermeni soykırımını” inkârının yasaklanmasını öneren kanun tekli-
finin Fransa Ulusal Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından bir Fran-
sız firkateyninin GKRY’nin doğal gaz arama bölgesinde seyrettikten 
sonra Kıbrıs Rum Kesimi’nde olan Limasol’a demirlemesi Türkiye ile 
Fransa’nın içinde bulundukları diplomatik krizin Akdeniz’e taşınma-
sı şeklinde yorumlanmıştır.23

Türkiye-Fransa arasında 2011 yılında artan sorunlar arasına 
Fransa’daki artan Türk ve Müslüman düşmanlığını da eklemek ge-
rekmektedir. 2012 Fransa seçimlerinde görüleceği üzere, Avrupa 
ülkelerinde aşırı sağ ve ırkçı eğilimler artmış, Avrupa’nın birçok ül-
kesinde olduğu Fransa’da da 2011 yılında Türklere yapılan saldırılar 
olmuştur. Şubat 2011’de Fransa’da Türklere ve diğer yabancı göçmen-
lere yapılan saldırılar düzenlenen gösteriyle protesto edilmiştir. 24

İngiltere ile İlişkiler 
Türkiye’nin İngiltere ile tarihe dayanan köklü ilişkileri vardır. 

Son dönemlerde de genel olarak, Fransa’nın aksine, Türkiye-İngilte-
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re ilişkileri iyi bir seyir izlemektedir. İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in 
2008 yılında ülkemizi ziyaretiyle ivme kazanan ilişkiler, Başbakan 
David Cameron’ın ilk dış ziyaretlerinden birini Temmuz 2010’da 
Türkiye’ye gerçekleştirmesi ile çok iyi bir mecrada ilerlemeye devam 
etmiştir. Başbakan Cameron’ın Temmuz 2010’da Türkiye’yi ziyareti 
sırasında Türkiye-İngiltere arasında “2010 Stratejik Ortaklık Bel-
gesi” imzalanmıştır. Bu belge, iki devlet arasındaki stratejik ortak-
lığın güçlendirilmesi hedefleyen bir niteliği haizdir ve 2011 yılında 
da bu belge çerçevesinde bir takım yeni çalışmalar içine girilmiştir. 
2010’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül “Chatham House 2010” ödü-
lü takdim edilmiştir. Bu ödülü almak üzere Cumhurbaşkanı, Kasım 
2010’da Londra’ya gitmiştir. 

2011 yılında da iki devlet arasında en üst seviyede çeşitli ziyaret-
lerle ikili ilişkilerin en iyi noktaya çekilmeye çalışıldığı görülmekte-
dir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Mart 2011’de Birleşik Krallık’a 
gerçekleştirdiği ziyaret ilişkilerin daha da gelişmesini kolaylaştırmış-
tır. Ticari ağırlığı daha fazla olan bu ziyarette, Başbakan Erdoğan, 
31 Mart gününde Londra’da iki ülkenin önde gelen işadamlarının 
katılımıyla bir CEO Forum’a katılmıştır. Aynı zamanda DEİK/Türk-
İngiliz İş Konseyi tarafından Londra’da “Grow with Turkey” başlıklı 
bir konferans da düzenlenmiştir.25 Türkiye-İngiltere Ekonomik ve 
Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO) üçüncü toplantısı ise Devlet Ba-
kanı Zafer Çağlayan ve İngiltere’nin Ticaret ve Yatırımlardan Sorum-
lu Bakanı Lord Green başkanlıklarındaki heyetler arasında 6 Nisan 
2011 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 20-24 Kasım 2011 tarihlerinde 
İngiltere’ye gerçekleştirdiği Devlet Ziyareti ile ilişkilerin daha geliş-
tirilmesine yönelik en üst düzeydeki irade karşılıklı olarak gösteril-
miştir. Bunlara ilaveten, Bakanlar düzeyinde yoğun ziyaretler ger-
çekleştirilmektedir. Hakikaten de, İngiltere-Türkiye arasında şu an 
itibariyle büyük bir sorun yaşanmamaktadır. İngiltere Türkiye’nin 
AB üyeliğini birçok platformda desteklemektedir. İki devlet arasında 
bölgesel ve küresel siyasete ilişkin sürekli bir bilgi alışverişi olduğu 
Dışişleri Bakanlığı tarafından ifade edilmektedir.26 Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’ün ifadesi ile Türkiye-İngiltere ilişkileri 2011’de “altın 
çağını” yaşamıştır.27
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Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu’nun Kurulması
Türkiye ve İngiltere arasında var olan ilişkileri güçlendirmek ve 

daha da kurumsallaştırmak amacıyla her iki taraftan siyasetçi, öğre-
tim üyesi, medya temsilcileri ve sanatçılardan oluşan “Türk-İngiliz 
Tatlıdil Forumu” nun kurulması kararlaştırılmıştır. Forum’un ilk 
toplantısı Ekim 2011’de eski Dışişleri Bakanları Yaşar Yakış ve Jack 
Straw eş başkanlıklarında İngiltere’nin Oxfordshire bölgesindeki 
Ditchley Park’ta 7-9 Ekim günlerinde gerçekleştirilmiştir.28 Forumun 
ikincisinin 7-8 Eylül 2012’de Türkiye’de yapılması planlanmaktadır.

Sonuç
2011 yılı Türkiye-AB ilişkileri açısından kayıp bir yıl olmuştur. 

2011 yılında müzakerelerde hiçbir ilerleme sağlanmadığı gibi, AB bu 
yılda Türkiye’de hükümetin ve halkın gündeminden daha da uzak-
laşmıştır. Kıbrıs konusunda da kilitlenme yaşanmaktadır. Bu durum 
şüphesiz hem Türkiye-AB ilişkileri hem de Türkiye’nin modernleş-
mesinin devam etmesi açısından arzulanan bir gelişme değildir. Za-
man zaman bu kilitlenmeyi aşmak için yeni arayışlar ortaya konul-
maya çalışılmaktadır. Bunlardan biri de “Pozitif Gündem”dir. “Po-
zitif Gündem” in bu konuda işe yarayıp yaramayacağını ise zaman 
gösterecektir. 2011 yılında Türkiye-Fransa ilişiklerinin dibe vurması 
aynı zamanda Türkiye-AB ilişkilerinin daha da kötüleşmesine yol 
açmıştır. Türkiye-Fransa ilişkilerinin 2011 yılında yaşamış olduğu 
krizde Sarkozy faktörü şüphesiz çok önemlidir. Sarkozy sonrası Tür-
kiye-Fransa ilişkilerinde bu bakımdan yeni açılımlar olma ihtimali 
mevcuttur. Türkiye-İngiltere ilişkilerinde ise 2011 yılında gerçek bir 
bahar havası yaşanmıştır. AB ve Fransa ile önemli krizler yaşandı-
ğı 2011 yılında Türkiye-İngiltere ilişkilerinin “altın çağını” yaşaması 
şüphesiz çok önemlidir. 

Kronoloji
10 Şubat AP Türkiye Raporu, AP Dış İlişkiler Komitesi’nde kabul 

edildi.
21-22 Şubat 66. Karma Parlamento Toplantısı yapıldı.
24 Şubat AB Adalet ve İçişleri Konseyi Geri Kabul Anlaşmasını ka-

bul ederek bu konuda ab komisyonu’na yetki verdi. 
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4 Mart Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortaklık Komitesi 25. dönem 
toplantısı Brüksel’de yapıldı.

8 Mart Avrupa Parlamentosu Türkiye Raporu kabul edildi.
29 Mart Londra’da yapılan NATO Zirvesi’nde Libya’daki operasyo-

nun NATO güdümünde yapılmasına karar verildi. 
31 Mart Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Londra’da CEO 

Forumu’na katıldı.
31 Mart DEİK/Türk-İngiliz İş Konseyi düzenlendi. 
6 Nisan Türkiye-İngiltere Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi 

(JETCO) üçüncü toplantısı Ankara’da yapıldı. 
19 Nisan Türkiye-AB Ortaklık Konseyi 49. Toplantısı yapıldı.
7 Temmuz Kıbrıs Sorunun Çözümü için Derviş Eroğlu ve Hristofyas 

Cenevre’de biraraya geldiler.
11-13 Temmuz Genişleme ve Komşuluk Politikasından sorumlu AB Komi-

seri Stefan Füle Türkiye’yi ziyaret etti. 
15-16 Eylül Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) 29. toplantısı 

İstanbul’da yapıldı. 
7-9 Ekim Oxfordshire bölgesindeki Ditchley Park’ta Türkiye-İngiltere 

arasında “Tatlıdil Platformu”nun ilki gerçekleşti. 
12 Ekim Türkiye için AB İlerleme Raporu yayınlandı.
12 Ekim AB Genişleme Stratejisi Belgesi AB-Türkiye İlişkilerinde 

“Pozitif Gündem”i ilan etti.
19-23 Ekim Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Ria Oomen-

Ruijten Türkiye’yi ziyaret etti.
30-31 Ekim New York’ta Birleşmiş Milletler ’de Kıbrıs Sorunu’nun çözümü 

için Derviş Eroğlu ve Dimitris Hristofyas biraraya geldiler.
10-11 Kasım AP Dış İlişkiler Komisyonu Türkiye’yi ziyaret etti.
17-18 Kasım Stefan Füle ve Ticaretten sorumlu Komiser Karel De Gucht, 

İstanbul’da bir konferansa katıldılar. 
20-24 Kasım Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İngiltere’ye resmi ziyarette 

bulundu.
24-26 Kasım AP Başkanı Jerzy Buzek Türkiye’yi ziyaret etti.
28 Kasım Hollanda’da Delft Mahkemesi bir türk vatandaşına vize uy-

gulamasını yasal bulmadı.
28-29 Kasım 67. Karma Parlamento Toplantısı yapıldı.
9 Aralık AB Zirvesi yapıldı.
22 Aralık Fransa Meclisi, “soykırımı” inkâr edenlere ceza verilmesini 

öngören yasa teklifini kabul etmiş, Türkiye’de Fransa’ya yap-
tırım uygulayacağını açıklandı.

29 Aralık Türkiye Güney Akım Projesi’nin topraklarından geçmesine 
izin verdi.
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NOTLAR
1 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/package/tr_rapport_2011_en.pdf
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&language=EN&refere

nce=B7-0189/2012
3 “AP‘den zehir zemberek Türkiye raporu”, http://www.cnnturk.com/2011/dunya/03/08/

apden.zehir.zemberek.turkiye.raporu/609280.0/index.html
4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-

2011-0090+0+DOC+XML+V0//EN
5 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-

2011-0090+0+DOC+XML+V0//EN
6 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-

2011-0090+0+DOC+XML+V0//EN
7 “AP raporu siparişle yazılmış”, http://www.sabah.com.tr/Gundem/2011/03/11/ap_rapo-

ru_siparisle_yazilmis
8 “Basın özgürlüğünde gerileme yaşanıyor”, http://gundem.milliyet.com.tr/-basin-ozgurlugunde-

gerileme-yasaniyor-/gundem/gundemdetay/07.05.2011/1387175/default.htm 
9 “Karikatürünü al…, http://www.posta.com.tr/dunya/HaberDetay/_Karikaturunu_

al__munasip_bir_yerine_koy_.htm?ArticleID=98306; http://haber.gazetevatan.com/
o-karikaturu-al-musait/414199/9/Haber

10 “Davutoğlu: Türkiye’nin önüne “Kıbrıs mı AB mi” diye bir tercih getirilmemeli”, www.
euractive.com.tr, 04.01.2011; “Sabrımızın Son Noktası”; http://www.stargazete.com/
politika/sabrimizin-son-noktasi-haber-322213.htm

11 Gül’den AB’ye Kıbrıs uyarısı: Temmuza kadar çözülmezse iki devlet netleşir!”, http://www.
euractiv.com.tr/3/article/glden-abye-kbrs-uyars-temmuza-kadar-zlmezse-iki-devlet-
netleir-022674, 27.11.2011.

12 “Dışişleri’nden AB Konseyi’nin Kıbrıs tutumuna tepki”, http://www.euractiv.com.tr/yazi-
ci-sayfasi/article/disisleri-bakanligindan-ab-konseyinin-kibris-tutumuna-tepki-022884, 
08.12.2011.

13 “Hristofyas ‘tan Kıbrıs müzakerelerini erteleme sinyali”, http://www.euractiv.com.tr/3/
article/hristofyastan-kibris-muzakerelerini-erteleme-sinyali-022311

14 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/package/strategy_pa-
per_2011_en.pdf, s. 19.

15 “AB liderleri Türkiye ile ilişkilerde ‘pozitif gündemi’ devreye sokuyor”, http://www.eurac-
tiv.com.tr/3/interview/ab-liderleri-turkiye-ile-iliskilerde-pozitif-gundemi-devreye-
sokuyor-022626, 24.11.2011. 

16 http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=47912&l=1
17 “Türkiye’nin Nabucco rakibine onayı, doğalgazda rekabeti kızıştırdı”, Milliyet, 30.12.2011
18 http://www.mfa.gov.tr/no_-57_-25-subat-2011_-ab-adalet-ve-icisleri-konseyi-sonuclari-

hk_.tr.mfa
19 “Türklere AB vizesi davasında yine Ankara Anlaşması temel alındı”, http://www.eurac-

tiv.com.tr/3/article/trklere-ab-vizesi-davasnda-yine-ankara-anlamas-temel-alnd-022670, 
28.11.2011.
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21 “Sarkozy: Artık iki Avrupa var, Türkiye’nin yeri ikisi de değil”, http://www.euractiv.com.tr/
yazici-sayfasi/interview/sarkozy-artik-acika-iki-avrupa-var-022977
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Giriş
2011 yılı Kıbrıs sorununun gerek Annan Planı sonrası tekrar 

başlayan müzakere sürecinin gelişimi ile gerek Türkiye-Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti (KKTC) ilişkilerinde ve Türkiye-Avrupa Birliği 
(AB) ilişkilerinde gerekse yılın ortasından itibaren Doğu Akdeniz’de 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)’nin başlattığı petrol ve 
doğalgaz arama çalışmalarının sonuçları ve sürece Türkiye’nin 
müdahil olması ile çok yoğun geçen bir yıl olmuştur. Yıl sonu 
itibari ile Kıbrıs sorununda gelinen nokta ve karşımıza çıkan yeni 
durumlar, sorunun çok boyutlu halini ve çözüm sürecinin ivediliğini 
bir kez daha ortaya koymuştur. Bu açılardan Türkiye’nin Kıbrıs 
politikasının 2011 yılında birçok açıdan değerlendirilmesi ve ortaya 
çıkan tablonun daha net olarak görülebilmesi için bütün iç ve dış 
faktörlerin tek tek ele alınması gerekmektedir. Ele alınacak olan ilk 
başlık ise Türkiye-AB ilişkilerini de birebir etkileyen görüşme süreci 
olacaktır. İkinci başlık birinci ile doğrudan bağlantılı olarak sorunun 
Türkiye-AB ilişkilerine olan etkisi, üçüncü başlık 2011 yılında Doğu 
Akdeniz’de ortaya çıkan doğalgaz ve petrole ilişkin gelişmeler olacak 
ve son başlık altında ise Türkiye-KKTC ilişkilerinde yaşanan kırılma 
ve dönüşüm olarak ele alınacaktır. 

Kıbrıs Sorunu Görüşme Süreci
Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla 1968 yılında Beyrut’ta 

başlayan müzakereler, 2011 yılında gerçekleştirilen zirvelerle ivme 
kazanarak yeni bir aşamaya gelmiştir. 2004 yılındaki Annan Planı 
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sonrası 2008’de başlayan ve devam eden yeni süreçte taraflar, 
“Yönetim ve Güç Paylaşımı”, “AB ile İlişkiler”, “Ekonomi”, “Mülkiyet”, 
“Toprak” ve “ Güvenlik ve Garantiler” temel başlıkları etrafında 
masaya oturmuşlardır.

Taraflar 2011 yılında gerek Kıbrıs’ta gerekse BM Genel Sekreteri 
Ban Ki-Moon’un katılımıyla birçok görüşme gerçekleştirmiştir. 
AB üyeliği avantajıyla müzakerelerde zaman limitini ve BM 
arabuluculuğunu kabul etmeyen Rum tarafı, KKTC Cumhurbaşkanı 
Derviş Eroğlu’nun deyimiyle “uzatmalara oynasa da”, Türk tarafının 
sürekli olarak gündeme getirdiği müzakerelerin bir takvime 
bağlanması ve sonuçlandırılması tezi, 30-31 Ekim tarihlerinde New 
York’taki Long Island bölgesindeki Greentree çiftliğinde gerçekleşen 
üçlü zirvede karşılığını bulmuştur. Zirvenin ardından BM Genel 
Sekreteri Ban Ki-Moon’un liderleri müzakerelerde son aşama (son 
oyun) için Ocak ayında yine aynı yerde görüşmeye çağırması ve 
devamında çoklu konferanstan bahsetmesi, müzakerelerde sona 
gelindiği görüşünü kuvvetlendirmiştir. Bu süreç aynı zamanda 
kamuoylarının müzakere sürecinin 2012 yılının ilk döneminde 
toplanacak uluslararası konferans sonrası yapılacak bir referandum 
ile nihai bir sonuca ulaşması beklentilerini arttırmıştır.1

New York zirvesindeki üçlü görüşmeden memnun ayrılan KKTC 
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Ocak 2012’deki görüşmenin ardından 
çok taraflı bir zirvenin yer almasının müzakerelerde son anlamına 
geldiğini vurgulayarak, “Önce Ocak zirvesi, sonra 4’lü veya 5’li zirve 
gerçekleşecek ve artık bir anlaşma olacaksa olacak, olmayacaksa 
olmayacak” demiştir. GKRY Başkanı Dimitris Hristofyas ise zirveyi 
değerlendirirken, “Artık anlaşmamak için gerekçe göstermek zamanı 
geride kalmıştır” ifadelerini kullanmıştır.2

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile GKRY Başkanı Dimitris 
Hristofyas müzakereler çerçevesinde BM Genel Sekreteri Ban Ki-
Moon başkanlığında 2011 yılında 26 Ocak ve 7 Temmuz tarihlerinde 
Cenevre’de ve 30-31 Ekim tarihleri arasında New York’ta olmak üzere 
üç kez üçlü zirvede bir araya gelmişlerdir.

26 Ocak Cenevre Zirvesi
20 Ocak’taki Cenevre görüşmesine kısa bir süre kala BM Genel 

Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Alexander Downer, Kıbrıs 
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sorununun çözümüne ilişkin eski politikaların başarısız olduğunu 
itiraf ederek, müzakerelerin bir sonuca ulaşmasının gerektiğini 
telaffuz etmiştir.

Zirve öncesi GKRY’yi ziyaret eden Almanya Başbakanı 
Angela Merkel “Rum tarafı onurlu bir çözüme hazır ancak Türk 
tarafı Rumların adımlarına karşılık vermiyor” açıklamasında 
bulunmuştur. Oysa 2004 referandumunda Kıbrıs Türk halkı çözüme 
“evet” demiştir.3 Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkel’in 
tarih bilgisinden yoksun olduğuna vurgu yaparak kendisinden özür 
beklediklerini vurgulayarak, “Merkel Kıbrıs sorununa Fransız kaldı” 
açıklamasında bulunmuştur.4

Türk tarafı, 2010 yılı Kasım ayında New York zirvesinde istenileni 
yerine getirerek Cenevre’deki zirveye pratik planla gitmiştir. 6 başlığın 
tartışıldığı zirvede KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Türk tarafının 
Mart’a kadar ciddi bir ilerleme isteğine ve zaman limitine vurgu 
yapmıştır. Ancak Rum tarafı müzakereler için takvim konulması ve 
BM tarafından arabuluculuk yapılması konusundaki olumsuz tavrını 
Cenevre’de de sürdürmüştür. Liderler zirvede Kıbrıs’taki müzakerelere 
yoğunlaşmış şekilde devam kararı alınmıştır.5

Mart ayı başında müzakerelerin son durumuna ilişkin 
rapor hazırlayan BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, raporunda 
müzakerelerin ucu açık bir süreç olmayacağını, sırf görüşmek 
uğruna sonu gelmez müzakerelere izin veremeyeceklerini belirterek, 
iki tarafı mülkiyet başlığındaki müzakereleri tamamlamaları için 
gerekli adımları atmaya çağırmıştır. Rapor, Türk tarafınca ucu açık 
müzakerelere karşı çıkması açısından olumlu ve ilk izlenim açısından 
dengeli olarak değerlendirilmiştir.6

7 Temmuz Cenevre Zirvesi
7 Temmuz’da gerçekleşen ikinci Cenevre Zirvesi’ne önünü 

görecek bir sonuçla ayrılmak amacıyla giden Kıbrıs Türk tarafı 
zirvede sürpriz bir öneri sunarak harita dışında toprak konusunu 
da görüşmeye hazır olduğunu bildirmiştir. KKTC Cumhurbaşkanı 
Eroğlu, Rum lobisinin baskısı nedeniyle KKTC bayrağını asmamakta 
direnen otelini değiştirmiştir. Cumhurbaşkanı Eroğlu, müzakerelerin 
ucu açık devam edemeyeceğini, artık ortaya bir programın çıktığını 
vurgulayarak, “Ekim’de şöyle veya böyle noktalanacak” demiştir.7
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Yıl sonuna kadar bir anlaşma düşüncesinin hakim olduğu zirvede, 
BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’un  liderlere Ekim ayında New 
York’ta yapılacak üçlü görüşmeye kadar aralarındaki farklılıkları 
giderme çağrısında bulunması, Kıbrıs müzakerelerinin sonsuza dek 
sürmeyeceğinin işareti olarak yorumlanmıştır.8

30-31 Ekim New York Zirvesi
Ekim ayındaki New-York zirvesi, KKTC Cumhurbaşkanı 

Derviş Eroğlu ile GKRY Başkanı Dimitris Hristofyas arasında New 
York’un Long Island bölgesindeki Greentree çiftliğinde BM Genel 
Sekreteri Ban Ki-Moon’un başkanlığında yapılmıştır. Bu zirve de 
müzakerelerin bir takvime bağlanması tezinin kabul gördüğü bir 
zirve olarak gerçekleşmiştir.9

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, New York’a giderken, 
Rum tarafı da anlaşma için samimi çaba sarf ederse müzakere 
başlıklarının büyük kısmını kapatabileceklerini, toprak konusundaki 
harita ve rakamlar ile garantiler konusunun en son görüşülecek konu 
olduğunu, bu sonun da dörtlü veya beşli zirvenin belirlendiği tarih 
olacağını vurgulamıştır. Eroğlu, Türk tarafının düşüncesinin artık 
müzakerelerin sonuna gelmek olduğunu vurgulamıştır.10

BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’un, zirvenin ardından 
müzakerelerde son aşama (son oyun) için liderleri Ocak ayında 
yeniden aynı yerde görüşmeye çağırması ve devamında 4’lü veya 
5’li konferanstan bahsetmesi Kıbrıs müzakerelerinde sona gelindiği 
yönündeki beklentileri arttırmıştır.11

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Ocak ayında yapılacak üçlü 
zirvenin ardından çok taraflı bir zirvenin olmasının müzakerelerde 
son anlamı taşıdığına vurgu yapmıştır. Greentree’deki görüşmede her 
konuda önerilerde bulunduklarını dile getiren Eroğlu, Ocak 2012’de 
artık müzakerelerin sonunu göreceklerini, müzakerelere zaman 
limiti konduğunu vurgulamıştır. Eroğlu müzakerelerde Kıbrıs Türk 
tarafının olmazsa olmazlarını ise şu şekilde dile getirmiştir:

Sulandırılmamış iki kesimliliğin devamı; iki halk ve bugün adada 
var olan gerçeklerden hareket edilerek ve Kıbrıs Türk halkının 
kendi kendini yönetme olgusundan asla vazgeçemeyeceğimizin 
bilinmesi; Kıbrıs Türk halkının kendi bölgesinde mülkiyet ve nüfus 
bakımından net birçoğunluğa sahip olması; yeni bir siyasi ortaklık 
kurulması; Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamı.12
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Tarafların 2011 yılı içinde gerçekleştirdikleri Kıbrıs içi 
görüşmelerde ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’un başkanlığında 
Kıbrıs dışında üç kez yapılan Üçlü Zirvelerde müzakere masasında 
temel bakış açılarına tek tek bakılacak olursa:

1. Yönetim ve Güç paylaşımı konusunda Kıbrıs Türk tarafı ve Kıbrıs 
Rum tarafının üzerinde mutabık olduğu noktalar: Kurulacak 
olan Federasyon’un tek egemenliği, tek uluslararası kimliği ve tek 
vatandaşlığıdır. Üzerinde uzlaşmaya varılan bu noktaların ruhu 
ve nasıl kullanılacağı konusunda ise tartışmalar vardır. Örneğin, 
Kıbrıs Türk tarafı, siyasi eşitlik konusunda kurulacak olan 
federasyonda egemenliğin iki toplum tarafından kullanılacağını 
ve aralarında eşitlik olduğunu belirtirken, Kıbrıs Rum tarafı, 
siyasi eşitliği kabul etmekle birlikte bu eşitliğin kullanılmasının 
devlet kurumları ile yönetime katılmada eşitlik anlamına 
gelmediği konusunda ısrarcıdır. Bunun dışında Kıbrıs Türk tarafı, 
federe birimlerin mümkün olan en geniş şekilde kendi egemenlik 
alanında yetkilere sahip olmasını istemektedir. Kıbrıs Rum tarafı 
ise federe birimlerden ziyade federasyonun birçok alanda yetkili 
olmasında ısrarcıdır. Örneğin, Kıbrıs Türk tarafı Federasyon’un 
dış politika, maliye, vergi, tarım, balıkçılık ve kalkınma politikaları 
dışında geri kalan tüm yetkilerin federe birimlerin yetkileri 
arasında olmasını isterken, Kıbrıs Rum tarafı federe birimlerin 
yetkilerinin uluslararası anlaşma yapma hakkı dâhil havacılıktan, 
meteorolojiye, posta idaresinden haberleşmeye kadar geniş 
tutulmasını istemektedir. Yine Kıbrıs Türk tarafı, başkan ve 
başkan yardımcısının seçiminde her iki toplumunun diğer 
toplum için % 20 oy oranında oy kullanmasının esnetilmesini (% 
10’a çekilebilir veya üzerinde uzlaşmaya varılacak temel bir konu 
karşılığında, tamamen kaldırılabilir) isterken, Kıbrıs Rum tarafı, 
bu konuda esneklik göstermeyeceğini belirtmektedir. 

2. Toprak ve mülkiyet konularında Kıbrıs Türk tarafı, adada 
1974’den beri yaşanan durum dikkate alınarak mülkiyet 
konusunda iade, takas ve tazminat seçeneklerinin hepsinin bir 
paket olarak gündeme gelmesini istemektedir. Toprak konusunda 
ise, belirli oranlarda toprağın iadesinin mümkün olduğunu kabul 
etmektedir. Rum tarafı mülkiyete ilişkin olarak malın ilk sahibinin 
söz hakkının olduğu konusunda ısrarcıdır ve bu görüşünden geri 
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adım atmayacağı sinyalini vermektedir. Toprak iadesi konusunda 
ise, mümkün olan en geniş iadeyi istemektedir.

3. Güvenlik ve garantiler konusunda Türk tarafı, garantörlük 
sisteminin en azından Türkiye’nin AB üyeliğine kadar devam 
etmesini ve adayı askersizleştirme düşüncesinin ileriki aşamalarda 
gündeme getirilmesini savunmaktadır. Rum tarafı ise, adanın, AB 
toprağı olmasından dolayı garantörlük sistemini kabul etmemekte 
ve varılacak bir anlaşma ile Türkiye’nin adada bulunan bütün 
askerlerini geri çekmesi gerektiğini savunmaktadır.

4. Toprak ve yerleşikler konusunda Kıbrıs Türk tarafı, mümkün 
olan en yüksek sayıda yerleşiğin adada kalmasını savunmaktadır. 
Ayrıca Kıbrıs Türk tarafı aşağıda ele alınacağı üzere Türkiye 
yetkililerinin yaptığı açıklamalara paralel olarak Güzelyurt ve 
Karpas konusunda daha belirsiz bir tutum sergilemektedir. 
Kıbrıs Rum tarafı, en son Annan Planı’nda kabul edilen 50 bin 
kişi sınırının üzerine çıkmayı kabul etmemektedir. Ayrıca 160 
bin göçmenin geri dönebileceği toprak ile Güzelyurt ve Karpas 
Yarımadası’nın iadesinin anlaşma için olmazsa olmaz şart 
olduğunu belirtmektedir. 

5. AB ile İlişkiler başlığında Kıbrıs Türk tarafı muhtemel 
anlaşmanın, bireysel davalarda AİHM’nde delinmemesi için 
AB’nin birincil hukuku içine girmesini isterken, Rum tarafı buna 
karşı çıkmaktadır.

6. Ekonomi: Anlaşma sağlanan başlıklardan biridir. 

Kıbrıs müzakerelerinin özellikle adı tam olarak konmasa 
da 30-31 Ekim New York Zirvesi’nde bir takvime bağlanması 
kamuoyunda, Kıbrıs Rum kesiminin 2012 yılının ikinci yarısındaki 
AB dönem başkanlığı öncesinde Kıbrıs’ta referanduma gidilebileceği 
ve sonucunda ya birleşme ya da bölünmenin kesinleşebileceği 
yorumlarına da neden olmuştur.

Türkiye ise her müzakere öncesi süreçte müzakerelerin başarılı 
bir şekilde sonuçlandırılması için destek beyan eden açıklamalarda 
bulunmuştur. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Kıbrıs’ta BM 
denetiminde yürütülen barış görüşmelerinin geçici siyasi ya 
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da ekonomik krizlerden bağımsız olarak yürümesi gereken, 
parametreleri belli bir süreç olduğunu söylemiştir. Davutoğlu, 
açıklamasının devamında “Artık barışın önündeki engeller 
kalkmalı. Burada, bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz. İzolasyonlarla, 
Kuzey Kıbrıs’a dönük izolasyonlarla bir yere varmak mümkün 
değil. Aksine izole ettiğiniz ülkeden destek beklediğiniz durumlar 
olabiliyor. Onun için hiçbir şekilde, yerleşmiş, statik politikalarla bir 
yere varmak mümkün değil. Hele hele barış görüşmelerini şu veya 
bu gerekçeyle geciktirmek, siyasi ve ekonomik krizleri gündeme 
getirmek doğru değil. Biz barış görüşmelerinin bütün bu Güney 
Kıbrıs’ta yaşanan siyasi ve ekonomik krize rağmen aynı hızla devam 
etmesine büyük önem veriyoruz ve bu konuda da ciddi bir şekilde 
müzakere yürütülmesini istiyoruz” demiştir. Davutoğlu, Türkiye’nin 
öncelikli tercihinin barışı sağlayacak kapsamlı bir çözüm olduğunu 
ve yılsonuna kadar gerekli adımların atılması için BM’nin çabalarını 
desteklediklerini de vurgulamıştır.13

Türk tarafının Kıbrıs sorununa çözüm bulunması yönündeki 
görüşüne AB’den de tam destek gelmiştir. AB Komisyonu Başkanı 
Jose Manuel Barroso müzakerelerin 2012 yılının ilk aylarında 
başarıyla sonuçlandırılması gerektiğine dikkat çekmiştir.14

2011 yılı içinde yapılan müzakerelerde yıl içinde Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın müzakerelerin içeriğini etkileyecek önemli 
çıkışları da olmuştur. Kıbrıs sorunun çözümü konusunda Annan 
Planı döneminde ortada olan şartların değiştiğine dikkat çeken 
Erdoğan, “Bu şartları yeniden görüşeceğiz” demiştir. KKTC’ye 
20 Temmuz’da yapacağı ziyaret öncesinde Kıbrıslı gazetecilerle AK 
Parti Genel Merkezi’nde yapılan kahvaltıda bir araya gelen Erdoğan 
önemli mesajlar vermiştir. “Hiç bir yerde taviz vermemiz söz 
konusu değildir. Bizden bunu kimse beklemesin” diye konuşan 
Erdoğan, “Çok açık net söylüyorum, mesela benim kitabımda artık 
Güzelyurt yok. Annan Planı’ndaki gibi Güzelyurt’a bakmıyorum. 
Güzelyurt tamamen Kuzey Kıbrıs’ındır. Karpaz’da zaten en ufak 
oynama yapılamaz” demiştir. Kapalı Maraş’ın açılmasıyla ilgili 
soruya ise, “Maraş’ın açılması konusunda daha çok beklerler” 
şeklinde konuşmuştur.15
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22-24 Ocak 2012 tarihleri arasında KKTC Cumhurbaşkanı 
Eroğlu ve GKRY Başkanı Dimitris Hristofyas arasında yapılacak 
olan doğrudan müzakerelerin devamı görüşmelerinde çıkacak olan 
sonuç, sadece adadaki iki toplumu değil, çok yönlü olarak aşağıda 
ele alınacağı üzere Türkiye’nin AB ile üyelik müzakere sürecini 
de etkileyecek bir boyutta olacaktır. Ocak 2012’de New York’un 
Greentree çiftliğinde yapılacak olan liderlerarası zirve ile ilgili 
olarak kamuoyunda büyük bir beklenti oluşmuştur. Kıbrıs sorununa 
bir takvim çerçevesi içinde çözüm bulma sürecinin 2012 yılının 
ikinci yarısına kadar tamamlanması konusunda bu kadar ivedi bir 
programlama yapılmasının temel nedeni ise aşağıda ele alınacağı 
üzere GKRY’nin Temmuz ayı başında AB dönem başkanlığını 
üstlenecek olması ve bu durumun Türkiye-AB ilişkilerinde yaratacağı 
sorunlardır. 

Kıbrıs Sorununda AB Boyutu ve Türkiye 
Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden 2012 Temmuz’unda AB 

Dönem Başkanlığını üstlenecek olan GKRY’nin dönem başkanlığı 
sırasında eğer Kıbrıs sorunu o zamana kadar çözülmezse Türkiye-
AB ilişkilerinin donma noktasına geleceğini vurgulayan açıklamalar 
yapılmıştır.

Bu açıklamalardan ilki Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 
tarafından yapılmıştır. 20- 24 Kasım tarihleri arasında İngiltere’ye 
resmi ziyarette bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, İngiliz Parlamentosu’nda ağırlıklı temsil edilen 
Muhafazakar Parti, İşçi Partisi ve Liberal demokratlar ile 
aralarında Türkiye Dostluk Grubu üyelerinin de bulunduğu bazı 
milletvekillerine hitap ederek Ada’da çözümü Rum tarafının 
engellediğini ve AB ülkelerinin, Kıbrıs’ın tamamını temsil etmeyen 
Rum kesimini üyeliğe kabul ederek ilkeleriyle çeliştiğini söylemiştir.16 
Gül’ün İngiltere ziyareti sırasında Rum kesiminin AB Dönem 
Başkanlığı yapması konusunda ‘yarım devlet’ sözünü kullanması 
GKRY’yi kızdırmıştır. 17

Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 
Kızılcahamam’da 15-17 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 
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18. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılışında yaptığı 
konuşmada KKTC adına Güney Kıbrıs’ın da herhangi bir tasarrufta 
bulunma yetkisinin olmayacağını belirterek Türkiye’nin AB’ye 
adaylık sürecindeki mevcut engellerin aşılmasının bedelinin, 
Kıbrıs Türklerinin yalnız bırakılması anlamına gelmeyeceğini ifade 
etmiştir.18

Yine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 
da, Başbakan Erdoğan gibi bu konuda kesin bir tutum belirleyen bir 
açıklama yaparak “Kıbrıs Rum tarafı bu müzakereleri geciktirerek 
gelecek sene 2012 Temmuzunda tek taraflı olarak dönem başkanlığını 
alırsa bu sadece Adada bir çözümsüzlük anlamına gelmez aynı 
zamanda Türkiye ile AB ilişkilerinin tıkanıklığın ötesinde donma 
noktası[na ulaşması] anlamına gelir” demiştir.19

Türkiye Cumhuriyeti AB’nin 2004 yılında Annan Planı’nı 
reddeden Rum yönetimini üye olarak birliğe almasından dolayı 
büyük bir rahatsızlık içindedir. Buna ilaveten Türkiye, AB ile 3 
Ekim 2005’te başlanan müzakere sürecinde GKRY’ye Ek Protokolü 
uygulamamasından kaynaklanan sorunlar nedeni ile müzakere 
sürecinin GKRY tarafından sekiz başlığının bloke edilmesinden 
ve her başlık için Ek Protokolün uygulanmasının kapanış koşulu 
olması gibi bir durumla karşı karşıyadır. Bu soruna ilave olarak 2012 
yılı Temmuz ayında GKRY’nin AB’nin Dönem Başkanlığını alacak 
olması 2011 yılı içinde yapılan açıklamalarla yeni bir sorun alanı 
olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Türkiye 2012 Temmuz ayına 
kadar adada iki taraf arasında yapılan müzakerelerin sağlıklı bir 
şekilde tamamlanması ve sürecin olumlu bir şekilde çözümlenmesini 
istemektedir. Aksi takdirde GKRY’nin Dönem Başkanlığı sırasında 
en azından dönem başkanı ile yapılan toplantılara katılmayarak 
AB ile ilişkileri kısmen dondurma politikası takip edecektir ve bu 
da Türkiye-AB ilişkilerinde sancılı bir altı ayın yaşanmasına neden 
olacaktır. 

Doğu Akdeniz’de Enerji ve Güç Mücadelesi

2011 yılı ortasından itibaren hem Kıbrıs sorunu hem de Doğu 
Akdeniz bölgesi ve genel olarak dünya politikasını etkileyebilecek 
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olan çok önemli bir gelişme yaşanmıştır. Bu da adanın güneyinde 
bulunan doğalgaz potansiyelidir. 

GKRY, 2011’in ikinci yarısında Ağustos ayı başında petrol ve 
doğal gaz arama çalışmalarına başlamıştır.20 15 Eylül’de ABD’li Noble 
ve İsrailli Delek şirketi tarafından doğal gaz aramalarında kullanacak 
olan “Afrodit” olarak adlandırılan platform, 12’inci parsele ulaşmış 
ve 18 Eylül’de sondaj işlemine başlamıştır.21 Rum tarafının sondaja 
başlaması üzerine BM 66. Genel Kurulu çerçevesinde görüşmeler 
yapmak ve temaslarda bulunmak üzere New York’ta bulunan KKTC 
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
arasında 21 Eylül’de KKTC ile Türkiye arasında Kıta Sahanlığını 
Sınırlandırma Anlaşması imzalanmıştır.22 Cumhurbaşkanı 
Eroğlu, imzalanan anlaşmanın Rum yönetimini davranışlarından 
vazgeçirmeye yönelik önleyici tedbir olduğunu açıklarken, Başbakan 
Erdoğan, Rum tarafının “sorumsuz, tahrik edici ve tek yanlı adımını” 
protesto etmiştir. Anlaşmayı müteakip Türkiye Cumhuriyeti 
Bakanlar Kurulu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)’na 
petrol ve doğal gaz arama izni vermiş ve Koca Piri Reis gemisi petrol 
sondajı için gerekli olan sismik veri çalışmalarına “G” noktası olarak 
adlandırılan bölgede başlanmıştır.23

Türkiye, GKRY’nin tek taraflı olarak başlattığı bu karara sert 
tepki göstermiştir. Ankara açısından, Akdeniz’de en uzun sahili 
bulunan Türkiye dikkate alınmadan GKRY’nin münhasır ekonomik 
bölge (MEB) ilan etmesi kabul edilemez bir durumdur. Burada 
GKRY’nin Türkiye açısından meşru devlet olarak tanınmaması 
iki taraflı anlaşmayı engellemektedir. Daha da ötesi Türkiye devlet 
olmayan bir unsurun MEB ilanını geçerli saymamaktadır. Ancak 
GKRY uluslararası toplum tarafından meşru Kıbrıs temsilcisi 
sayıldığı için bu ülkenin MEB ilanı ve bu bölgeyi kullanma hakkı 
olduğu belirtilmektedir. Örneğin, 8 Eylül’de AB Komisyonu’nun 
Genişleme ve Komşuluk Politikası Yetkilisi Stefan Füle adına 
yayımlanan açıklamada, tüm AB üyelerinin, BM Deniz Hukuku 
Sözleşmesi dahil, uluslararası hukuka ve AB müktesebatına uygun 
ikili anlaşmalar imzalama hakkına sahip oldukları” kaydedilmiştir. 
Yine Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun, 20 Eylül’de New 
York’ta ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile yaptığı görüşmenin 
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ardından, iki bakan arasında ele alınan konulara ilişkin gazetecilere 
bilgi veren ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Güney Kıbrıs’ın 
Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama hakkına sahip olduğunu 
söylemiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ‘ABD, Kıbrıs’ın enerji 
arama çalışmalarını desteklemekte. Bu, Kıbrıs sorununun çözümü 
için yapılan görüşmeleri engellememeli’ demiştir. Bununla beraber 
uluslararası toplum, Türkiye’nin hassasiyetini dikkate alarak, kriz 
yaratan davranışlardan kaçınılmasını istemektedir.24 

Ancak GKRY ve KKTC yetkilileri bu konuda sert açıklamalarda 
bulunmuşlardır. GKRY Dışişleri Bakanı Erato Markulli, 17 Eylül’de 
Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Doğalgazı Amerikan şirketleri 
arıyor. Türkiye’nin onları hedef alacağını zannetmem” yorumunu 
yaparken, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Rum 
Yönetimi’nin AB ve ABD tarafından, petrol ve doğal gaz arama 
konusunda şımartıldığını ifade etmiştir. Cumhurbaşkanı Eroğlu, 
4 Ekim’de Euronews’e verdiği mülakatta, KKTC ile Türkiye’nin 
olay çıkarma düşüncesi olmadığını ancak Türk gemilerinin sismik 
araştırması sırasında gerçekleştirilecek müdahalenin cevapsız 
kalmayacağını söylemiştir. Yer altı zenginliklerinin, Rumların hakkı 
olduğu kadar Kıbrıslı Türklerin de hakkı olduğuna dikkat çeken 
Cumhurbaşkanı Eroğlu, “Bizim hakkımız olduğunu söylüyorsa 
bunu ertelemeleri ve arama çalışmalarına birlikte karar vermemiz 
gerekirdi” diye konuşmuştur.25

Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun açıklamaları doğrultusunda Türkiye 
yetkilileri de, GKRY’nin tek başına Rumlara menfaat sağlayan bu 
girişimlerinde KKTC’nin de hakkı olduğu ve bunun verilmesi 
gerektiği konusunda ısrarcı olunacağı konusunda açıklamalar 
yapmışlardır. Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sorunları 
20 Eylül’de ABD’ye hareketinden önce Esenboğa havalimanında 
yaptığı açıklama ile şu şekilde dile getirmiştir: “Bu münhasır 
ekonomik bölge tartışmalıdır, bu tartışmalı bölgede de böyle bir 
adımı atmalarının doğru olmadığını daha önce kendilerine de 
iletmiştik. Biz de şu anda KKTC ile bu adımı atmış vaziyetteyiz 
ve çok kısa bir süreç içerisinde, bu hafta içerisinde olması da 
mümkündür, münhasır ekonomik bölgemiz içerisinde bu çalışmaları 
başlatacağız. Münhasır ekonomik bölge olarak ilan ettikleri bölgeye 
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yönelik de bizim farklı yaklaşım tarzlarımız var. Bu konuyla ilgili 
de askeri noktada gerek firkateynler, hücum botlarımızla gerekse 
bu noktada hava kuvvetlerimizin bölgede sürekli buraları takip 
etmek suretiyle...”. Başbakan Erdoğan, Ada’da çözüm olmadan 
Rum tarafının doğal kaynakları tek başına çıkaramayacağına ve 
1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Türklerin de hakkı olduğuna vurgu 
yapmıştır. Erdoğan ayrıca Rum tarafının Kıbrıs Türklerinin onayı 
olmadan böyle bir girişimde bulunamayacağını belirtmiştir.26

Türkiye’nin bu süreçte en rahatsız olduğu konulardan bir tanesi 
de GKRY’nin Afrodit parselinde doğalgaz arama çalışmalarına 
İsrail’in Delek firmasını da dahil etmiş olması olmuştur. Türkiye 
İsrail ilişkilerinde 31 Mayıs 2010’da yaşanan Mavi Marmara 
baskınından sonra gelişen krizi “düşmanımın düşmanı dostumdur” 
mantığıyla avantaja çevirmeye çalışan GKRY, İsrail’le diplomatik 
ilişkileri geliştirmiştir. 11 yıl aradan sonra ilk kez GKRY Lideri 
Dimitris Hristofyas 15 Şubat 2011’de İsrail’de üst düzey protokolle 
ağırlanmıştır. İki ülke arasında yapılan istişareler sonucunda 
doğalgaz arama çalışmalarının daha önce imzalanan anlaşma 
uyarınca İsrail’e en yakın olan 12. parsel seçilmiştir. Buradaki amaç bu 
parsele Türkiye’nin müdahalesinin zor olacağının hesaplanmasıdır. 
12. parsel hem Rum tarafına hem de İsrail’e yakın bir bölgede yer 
almaktadır.27

Bu ağırlamanın ardından daha önce İsrail’le de doğalgaz arama 
anlaşması imzalayan GKRY, sürecin hızlandırılmasını istemiştir. 
Nitekim 3-5 Kasım tarihleri arasında Güney Kıbrıs’a resmi ziyarette 
bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez, “Kıbrıs ve İsrail’in 
doğalgaz yataklarını uluslararası hukuka saygı çerçevesinde faydalı 
ve barışçıl şekilde kullanmaları gerektiğini” ifade etmiştir. Rum 
Başkanlık Sarayında Başkan Dimitris Hristofyas’la görüşmesinin ve 
iki ülke heyetleri arasında imzalanan anlaşmaların ardından yaptığı 
açıklamada Perez, doğalgazın bölgenin tüm sakinlerinin çıkarlarına 
yönelik sıçrama tahtası olması gerektiğini belirtmiş ve “Siyasi çıkarlar 
için baskı amacıyla kullanılmamalı” uyarısında bulunmuştur. İki 
ülke arasındaki ilişkilerde kaydedilen ilerlemeyi “muazzam” olarak 
nitelendiren Perez, “işbirliğinin barışçıl olduğunu, askeri güce 
dayanmadığını” savunmuştur. Türkiye’nin doğalgaz konusundaki 



409

TÜRKİYE’NİN KIBRIS POLİTİKASI 2011

uyarılarına ilişkin soru üzerine ise Perez, “Ülkeler arasındaki ilişkiler 
uluslararası hukuka dayanır. Tüm ülkeler de buna saygı duymalı” 
ifadelerini kullanmıştır. GKRY Başkanı Dimitris Hristofyas da, 
hidrokarbon rezervlerinin iki ülke arasında yeni işbirliği alanları 
açtığını söylemiştir. İsrail de, doğalgaz arama konusunda Rumlara 
tam destek vermiştir.28

27 Eylül 2011’de KKTC’yi ziyaretinde Doğu Akdeniz 
Üniversitesi’nde konuşan Türkiye AB Bakanı ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış, Rum tarafının girişimlerinin müzakereleri baltalayan 
bir tavır olduğunu vurgulayarak, “Akdeniz’in tabanında çukurlar 
açılarak Kıbrıs sorununa çözüm bulunamayacağını, Çukurları 
açanların açtıkları çukura düşeceklerini vurguladı. Bağış, Rum 
tarafının İsrail’le başlattığı petrol ve doğal gaz aramalarına son 
vermesi durumunda Türkiye’nin de aynı hassasiyeti göstereceğini 
kaydederek, Rum tarafının tavrını sürdürmesi halinde ise Türkiye’nin 
tavrının ne olacağını iyi bildiğini vurgulamıştır.29

Süreç bu şekilde yaşanırken KKTC Cumhurbaşkanı Derviş 
Eroğlu New York’ta BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile 24 Eylül’de 
yaptığı görüşmesinde petrol ve doğal gaz krizine karşı petrol arama 
çalışmalarının eş zamanlı olarak kapsamlı çözüme kadar askıya 
alınmasını da içeren 4 maddelik öneri sunmuştur. Cumhurbaşkanı 
Eroğlu’nun sunduğu dört maddelik öneri şu şekildedir:
1. Gelin tüm bu çalışmaları eş zamanlı olarak kapsamlı çözüme 

kadar askıya alalım.
2. Hayır çözüm öncesinde de bu çalışmalar devam etsin diyorsanız, 

o zaman iki toplumlu bir ad - hoc komite kurarak; 
a. hem anlaşmalar, hem ruhsatlar konusunda her iki tarafın da 

yazılı rızasını arayalım,
b. bulunacak zenginliğin paylaşım alanlarını müzakere edip 

anlaşalım.
3. Elde edilecek geliri kapsamlı çözümdeki finansman ihtiyacı 

için kullanacaksak da hiçbir biçimde silahlanma veya benzeri 
faaliyetler için kullanmayalım

4. Bu plana göre planın kabulü tarafların pozisyonlarına halel 
getirmeyecektir.30
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Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Derviş 
Eroğlu’nun BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’a ilettiği yeni öneri-
yi desteklediklerini belirterek, ‘’Bu çok yapıcı bir öneri, biz Türkiye 
Cumhuriyeti olarak bu öneriyi destekliyoruz, bu önerinin şu anda 
yaşanmakta olan krizi engelleyici nitelik taşıdığını, bu krizin tırman-
masını ortadan kaldıracağını, aksine son derece olumlu bir atmosfer 
oluşturacağını düşünüyoruz’’ demiştir.31

GKRY lideri Dimitris Hristofyas Afrodit olarak bilinen 12.ci 
parselde 140-230 milyar metreküp arasında doğalgaz olabileceğini 
belirtmiştir. Hristofyas, 28 Aralık’ta Rum kesiminin tek yanlı ilan 
ettiği MEB’de Noble ve Delek şirketlerinin sürdürdüğü sondaj 
çalışmaları ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, doğalgazın 
bölgedeki barış ve işbirliği için bir araç olabileceğini, Türkiye’nin de 
barış ve uzlaşma ruhu göstermesi gerektiğini ifade etmiştir.32

Başbakan Erdoğan, 15- 17 Ekim tarihleri arasında AK Parti’nin 
Kızılcahamam’da düzenlenen ‘’18. İstişare ve Değerlendirme 
Toplantısı’’nın açılışında yaptığı konuşmada, sondaj konusuyla 
Kıbrıs meselesinin çözüm sürecinin sabote edildiğini, ‘’sorumsuz 
hareketleri’’ herkesin dikkatle ve ibretle izlemekte olduğunu 
kaydetmiştir.33

Kıbrıs’ta bu gelişmeler olurken bu konuda Türkiye yeni bir hamle 
daha yapmıştır. Kasım’da Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile TPAO 
arasında kâr payı esasına göre arama, kuyu açma ve iletim yetkisi 
veren Petrol Sahası Hizmetleri Üretim ve Paylaşım Sözleşmesi 
imzalanmıştır. TPAO Genel Müdürü Mehmet Uysal, Koca Piri 
Reis gemisiyle Akdeniz’de önemli bir çalışma yapıldığını, üç 
boyutlu sismiklerin tamamlanmasının ardından sondaj safhasına 
geçeceklerini bildirmiştir. Türkiye Enerji Bakanı Taner Yıldız 26 
Kasım’da, iki aya kadar sondajın karada, Gazimağusa bölgesinde 
başlatılacağını, hem petrol hem doğal gaz aranacağını duyurmuştur.34

Uzmanlar Afrodit’te bulunan doğalgaz yatağının 2000 yılından bu 
yana dünya çapında keşfedilen en büyük 4’üncü doğalgaz yatağı ve şu 
ana kadarki en iyi 100 yatak arasında bulunduğunu belirtmektedir. 
Verilere göre açıklanan doğalgaz yatağının, Rum “münhasır 
ekonomik bölgesindeki” yaklaşık 14 yataktan biri ve toplam rezervin 
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yüzde 10’u olduğuna; bu hesaba olası petrol yataklarının dâhil 
olmadığına işaret edilmektedir. GKRY lideri Hristofyas yaptığı 
açıklamada Afrodit’te bulunan yatağın, 40 mil karelik (yaklaşık 103,6 
kilometrekare) alanı kapsadığını; yani banliyöleriyle birlikte Lefkoşa 
kadar bir alan olduğunu; net eninin yaklaşık 310 ayak olduğunu 
duyurmuştur. Hristofyas, sondaj kuyusunun 5 bin 861 metreye 
ulaştığını, su derinliğinin bin 689 metre olduğunu kaydetmiştir. 
Uzmanlar, Doğu Akdeniz’de 227 trilyon metreküp doğalgaz ve 7,1 
milyar varil petrol rezervlerinin olduğuna dikkat çekmiştir.35

Dolayısı ile 2011 yılı Doğu Akdeniz’de başlayan enerji mücadelesi 
hem KKTC-GKRY ilişkilerinde hem de Türkiye’nin de içinde 
bulunduğu bölgesel ve küresel alanda yepyeni bir gelişme olarak 
ortaya çıkmıştır. Bu mücadele alanı, bundan sonra diğer tüm sorun 
veya ilişkilerden farklı olarak son derece önemli ve stratejik boyutları 
olan ve tüm Doğu Akdeniz havzası ile bölgesel-küresel aktörlerin 
de yer aldığı bir mücadele alanı olarak ilişkilere damgasını vuracak 
gelişmelere neden olacaktır. 

Türkiye’nin Kıbrıs Politikası ve KKTC İlişkilerinde Kırılma 
Noktası

2011 yılı Türkiye KKTC ilişkilerinde daha yılın başlangıcında 
yaşanan gelişmeler nedeni ile önemli bir kırılma noktası olmuştur. 
Bu kırılmanın en önemli nedeni ise Türkiye’nin KKTC’nin ekonomik 
olarak yeniden yapılandırılması için ülkede uygulanmasını istediği 
ekonomik reform paketleri36 olmuştur. Bu paketlere karşı sivil toplum 
örgütleri ve muhalefet partilerinin gösterdiği tepkiler ile düzenlenen 
miting ve eylemler, iki ülke arasındaki ilişkilerde son derece sıkıntı 
yaratan gelişmelere ve açıklamalara neden olmuştur. 

KKTC’de hükümetin aldığı ekonomik tedbirler ve buna ilişkin 
yasal düzenlemeler ile özelleştirme konuları muhalefet partileri, 
sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin büyük tepkisine neden 
olmuştur. Sendikal Platform37 tarafından 2011 yılı Toplumsal Varoluş 
İçin Mücadele Yılı ilan edilerek, muhalefet partileri ve Platform 
dışındaki bazı sendikalarla sivil toplum örgütlerinin de destek 
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verdiği kitlesel eylemler yapılmış, süresiz grevler gündeme gelmiş, 
kamudaki hemen hemen her iş kolunda grev süreçleri yaşanmıştır. 28 
Ocak’taki ilk Toplumsal Varoluş Mitingi’nde Türkiye’ye karşı açılan 
küfürlü bir pankart ve atılan sloganlar toplumda ve Türkiye-KKTC 
ilişkilerinde tansiyonu yükseltmiştir. Türkiye Başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, mitinge ilişkin “…Ülkemizden beslenenlerin 
bu yola girmesi manidardır. Türkiye’ye çek git defol diyorlar. Sen 
kimsin be adam, benim şehidim var, gazim var. Güney’le beraber 
yaptıkları provokatif eylemler bunlar. Böyle bir eyleme hakları yok. 
En düşük memurları 10 bin liraya yakın para alıyor. Beyefendiler bir 
de utanmadan eylem yapıyor. Cumhurbaşkanı’ndan Başbakan’ına 
net tavır koymaları lazım…” açıklamaları, “besleme” krizini de 
beraberinde getirmiştir.38 

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye yetkililerin bazı 
haklı tepki içine girmesinin doğal olduğunu ancak yanlış ve eksik 
ilgilendirmeden kaynaklanan açıklamaların Kıbrıs Türk halkını 
üzdüğünü açıklamıştır. KKTC Başbakanı İrsen Küçük de, Erdoğan’ın 
açıklamalarının duyduğu derin üzüntüden kaynaklandığını 
belirtmiştir. İktidardaki Ulusal Birlik Partisi (UBP), mitingde 
Türkiye’ye yönelik söylem ve girişimleri kınayarak, sağduyu ve 
duyarlılık çağrısında bulunmuştur. Demokrat Parti (DP) Genel 
Başkanı Serdar Denktaş Erdoğan’ın açıklamalarını her KKTC 
vatandaşını yaralayıcı bir üslup olarak değerlendirirken, hiçbir KKTC 
vatandaşının ülkede kendisini besleme olarak kabul etmediğini 
söylemiştir. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Merkez Yürütme 
Komitesi, Erdoğan’ın sözlerinin “çok ağır, kabul edilemez ve üzücü”, 
Toplumsal Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı 
da “yakışıksız ve rencide edici” olarak nitelendirmiştir.39

Sendikalar ve bazı sivil toplum örgütleri de Erdoğan’ın 
açıklamalarının Kıbrıs Türk halkına hakaret olduğu görüşünü 
belirtmişlerdir. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 
Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Hükümeti 
yetkililerinin “kendi kendisini yönetme talebini her dönem ortaya 
koyan Kıbrıslı Türklere ‘besleme’ diyerek hakaret ettiğini” ileri 
sürerek, Kıbrıslı Türklere ve siyasi iradesine saygı göstermenin 
öğrenilmesi gerektiğini savunmuştur. DAÜ-SEN, Türkiye Başbakanı 
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Recep Tayyip Erdoğan’ın “sorumluluktan, diplomasiden, mantıktan 
ve tarih bilgisinden yoksun açıklamalarla Kıbrıslı Türklere hakaret 
ettiğini, kardeş Kıbrıslı Türklerle Türkiye halkının arasını açmaya 
yönelik talihsiz bir açıklama yaptığını” belirtmiştir.40

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Kıbrıs konusunda söylediklerine destek vererek 
“Bazı çıkar çevrelerinin ekonomik reformları bahane ederek 
TC devletine eleştiriler yapmasını veya içerde böyle bir tartışma 
çıkartarak dışarıdaki mihraklara cesaret verici bir şekilde tutum 
takınmasını anlamak mümkün değildir” demiştir. Davutoğlu, “Sayın 
Başbakanımızın haklı olarak vurguladığı husus, eğer bir ekonomik 
reform, yeniden yapılanma ihtiyacı varsa, bu KKTC’nin yapması 
gereken bir şeydir ve orada gerçekleşmesi gereken bir husustur” 
değerlendirmesinde bulunmuştur. Böylece Başbakanın bu sözleri 
KKTC’de basın, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları başta olmak 
üzere hemen hemen her kesimden büyük tepki alırken, iki ülke 
arasında yaşanan iç krizler yıl içinde yaşanmaya devam etmiştir.41 

28 Ocak’taki mitingden kısa bir süre sonra 10 Şubat’ta Türkiye’nin 
Lefkoşa Büyükelçiliği’nde görev değişimine gidilmiştir. Türkiye’nin 
Lefkoşa Büyükelçisi Kaya Türkmen’in yerine Büyükelçilik görevine 
TC-KKTC Teknik Heyet Başkanı Halil İbrahim Akça getirilmiştir. 
Bazı kesimler tarafından, “Fortune” dergisine42 verdiği demeç 
nedeniyle Kıbrıs Türk halkına husumeti olduğu iddia edilen Akça 
“istenmeyen adam” ilan edilmiş, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’ndan 
güven mektubunu reddetmesini isteyenler bile çıkmıştır.43

Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise CNN-Türk’te 
Mısır ve KKTC ile ilgili son gelişmeleri değerlendirirken, 
büyükelçi değişimi hakkında Türkiye’nin eski Lefkoşa Büyükelçisi 
Kaya Türkmen’in cezalandırılması gibi bir durumun söz konusu 
olmadığını, değerli bir diplomat olan Türkmen’den merkezde ciddi 
bir katkı alacaklarını söyledi. Davutoğlu, 30 yıldır Türkiye’nin Kıbrıs 
için büyük mücadeleler verdiğini, bunu da bir iane ya da lütuf 
gibi yapmadıklarını ve bu çabaların taçlandırılmasını istediklerini 
belirterek, bu taçlandırmanın KKTC’nin kendisine güçlü bir ekonomi 
kurması ile gerçekleşeceğini kaydetti. KKTC ekonomisinin çok ciddi 
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bir zaaf gösterdiğini söyleyen Davutoğlu, “Bizim isteğimiz KKTC 
ekonomisinin kendi ayakları üzerinde duracağı araçları bulmak” 
dedi. Tartışma konusu olan mitingdeki pankartları gördüğünde 
“Nerede hata yaptık” diye düşündüğünü bildiren Davutoğlu, 
ekonomik reformları KKTC yönetiminin de sahiplenmesi gerektiğini 
vurgulamıştır. Bakan Davutoğlu, bu durumun sürdürülebilir bir 
durum olmadığını, süratle siyasi ve ekonomik reformlar yapılması 
gerektiğini, Türkiye olarak güçlü bir KKTC ve onurlu, özgür, başı dik 
bir Kıbrıs Türk toplumu istediklerini ifade etti. Büyükelçi Türkmen’in 
alınarak yerine Türkiye Cumhuriyeti Teknik Heyet Başkanı Halil 
İbrahim Akça’nın getirilmesinin kişisel bir konu olmadığını ve 
istismar edilmemesi gerektiğini kaydeden Davutoğlu, istedikleri 
reformların sağlıklı yapılabilmesi için bu konuda uzman olduğuna 
inandıkları bir bürokratı atadıklarını bildirmiştir.44

Kuzey Kıbrıs’taki Sendikal Platform, 2 Mart’ta 2. Toplumsal 
Varoluş Mitingi’ni düzenlenmiştir. Miting öncesinde Cumhurbaşkanı 
Eroğlu, mitingin Türkiye’ye yönelikmiş gibi gösterilmesinin yanlış 
olduğunu vurgulayarak aynı şeylerin tekrar yaşanmaması için 
itidal çağrısı yapmıştır. Miting olaysız bir şekilde tamamlanmıştır. 
GKRY’nin kullandığı bayrakları miting alanına sokmak isteyen 
bazı kişilere izin verilmemiştir. Mitingde 28 Ocak’taki mitingden 
farlı olarak TC ve KKTC bayraklarının çokluğu dikkat çekmiştir. 
Mitingde taşınan bazı pankart ve dövizler şu şekildedir: “Kendi 
evimizin efendisi olmak istiyoruz”, “Ayşe güzel Ayşe imzana uy, 
görevini yap, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanı, işgalden kurtul, 
hukuk yoluna gir. Kıbrıs’ın ayrı bir ülke olduğunu kabul et, dost 
kalalım”, “Kıbrıs ne Türktür, ne Yunandır, ne İngilizdir. Kıbrıs Kıbrıslı 
halkındır”, “Talimatla yönetilmeye hayır”, “Beslenmek için değil, 
bağlar kopmasın diye buradayız”, “İtaat etmiyoruz, geleceğimizi 
istiyoruz”, “Para için değil, geleceğimiz için buradayız”, “Bu memleket 
bizim biz yöneteceğiz”, “Statüko bütün kötülüklerin anasıdır”.45

Türkiye’de 12 Haziran’da yapılan seçimlerin ardından kurulan 
61’inci hükümetin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ilk resmi yurt 
dışı ziyaretini KKTC’ye gerçekleştirerek Barış ve Özgürlük Bayramı 
kutlama törenlerine ve toplu açılışlara katılmıştır. Erdoğan’ın 
KKTC ziyaretine bazı sendikalar ve siyasi partiler tepki göstererek 
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ziyaretin provokasyon olduğunu iddia etmişlerdir. Erdoğan’ı halkın 
da karşılaması için tertip komiteleri oluşturulmuş, ülke genelinde 
yoğun hazırlıklar yapılmış, yol kenarlarına dev posterleri asılmış, 
Ercan Havalimanı-Lefkoşa güzergâhında geniş güvenlik önlemleri 
alınmıştır.46

Erdoğan, Lefkoşa’da yaptığı konuşmada Ocak ayından beri 
besleme sözü nedeni ile yaşanan gerginliğe ve yaşanan sıkıntılara 
şu sözlerle cevap vermiştir: “Şimdi bizim Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan 
kardeşlerimizle aramızda bir ayrılık düşünülebilir mi? Tek yürek 
olmanın dışında bir şey olamaz. Ama orada bazı kendini bilmezler 
bir olumsuz, Türkiye’ye karşı kampanya yapmış olabilirler…Bunlar 
Kuzey Kıbrıs’ın temsilcileri değildir. Bunlar Güney’in Kuzey’deki 
temsilcileridir. Çünkü kalkıp da Güney Kıbrıs’ın bayrağını 
omuzlarına alanın Kuzey’le bir bağlantısı olamaz”.47

İki ülke arasında 2011 yılı içinde yaşanan tüm tatsız gelişmelere 
rağmen ekonomik ilişkiler sıkı bir biçimde devam etmiştir. 
Türkiye Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, yaptığı açıklamada 
KKTC ile Türkiye arasındaki ekonomik yardımlara ve yapısal 
reformlar nedeni ile yaşanan sorunlara değinerek, protokoller ve 
bütçe açıkları konularında konuşmuştur. Çiçek, protokollerin 3-4 
bölümden oluştuğunu belirterek, bunları her hükümet döneminde 
uyguladıklarını, KKTC’nin çok ciddi bütçe açıklarını olduğunu 
ve protokollerin hedefinin bu ülkenin daha güçlü hale getirilmesi 
olduğunu belirtmiştir.48

Türkiye’nin 2011 yılı içinde KKTC’ye yaptığı ekonomik 
yardımlara ilave olarak yıllardan beri sözü edilen adaya su taşınması 
için düğmeye basılmıştır. Türkiye’den KKTC’ye İçme ve Sulama 
Suyu Temini Projesi’nin ilk bölümünü oluşturan Alaköprü Barajı’nın 
temel atma töreni 7 Mart 2011’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
ile Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Başbakan İrsen Küçük’ün de 
katıldığı törenle Mersin’in Anamur ilçesinde gerçekleştirilmiştir. 7 
Mart 2014 yılında tamamlanacak projeyle Türkiye’den KKTC’ye 
yılda 75 milyon metre küp su taşınacaktır.49

Dolayısı ile 2011 yılı KKTC-Türkiye arasındaki ilişkilerde yaşanan 
gerilimler ile yılın başından itibaren kırılma noktası sayılabilecek 
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bir yıl olmuştur. Bu kırılmanın temelinde ise Türkiye’nin KKTC 
ekonomisinin atıl ve verimsiz yapısını değiştirmek için yapılmasını 
istediği ekonomik reformlar ve Kıbrıs Türk halkının bu reformlara 
karşı olan tepkisi yatmaktadır. Daha genelde ise bu tepki Türkiye’nin 
1974’den itibaren adada oluşturduğu yapıya olan genel karşı duruşun 
yüksek sesle dile getirildiği platforma dönüşmüştür.

Sonuç
KKTC’de 2011 yılı Kıbrıs sorununa çözüm bulma amacıyla 

sürdürülen müzakerelerde sona yaklaşıldığının sinyallerinin verildiği, 
Güney Kıbrıs’ın petrol arama faaliyetleriyle Kıbrıs sorununun 
Akdeniz’in mavi sularında daha da ısındığı, hükümetin uyguladığı 
ekonomik tedbirler ve sosyal güvenlikle ilgili yasa tasarılarına karşı 
sendikaların kitlesel eylem ve boykotların yapıldığı  bir yıl olarak 
hafızalarda kalmıştır.

Adada 2008 yılından beri devam eden müzakere sürecinde 2011 
yılı müzakerelerin tüm hızı ile devam ettiği bir dönem olmuştur. 
Müzakereler yılsonuna doğru sürecin hızlandırılması ve 2012’nin 
ilk döneminde toplanacak uluslararası konferans ve referandum ile 
sonuçlandırılması yönüne kaymıştır. Tarafların altı temel başlıkta 
masada olduğu süreçte AB ve Ekonomi konuları dışında yılsonu 
itibari ile uzlaştığı başlık bulunmamaktadır. Özellikle Toprak, 
Garantörlük ve Mülkiyet gibi konular üzerinde herhangi bir 
müzakere sürecine geçilememiştir. 

Kıbrıs’taki 2011 yılı müzakere süreci Türkiye ile olan ilişkileri 
de birebir etkilemiştir. Türkiye’nin Kıbrıs politikaları ile de birebir 
bağlantılı olan 2011 yılı en başta adada 2008 yılından beri devam 
eden müzakere sürecine Türkiye’nin aktif desteğinin devam ettiği 
bir yıl olmuştur. Türkiye 2004 Annan Planı öncesi ve sonrasında 
“bir adım önde olma” politikasının gereği olarak adada adil, kalıcı, 
yaşayabilir ve federal iki kesimli bir devletin kurulması amacı ile 
2011 yılında da devam eden sürece aktif olarak destek vermiştir. 
Hatta Kıbrıs Türk tarafı Türkiye’nin de katıldığı müzakere takvimi ve 
sürecin sağlıklı bir şekilde sona erdirilmesi görüşünü masada sürekli 
olarak vurgulamıştır.
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2011 yılı Doğu Akdeniz bölgesinin enerji potansiyeli ile gelecek 
yıllara da damgasını vuran bir gelişmeye sahne olmuştur. GKRY’nin 
ilan ettiği MEB bölgelerinden 12. parselde Eylül ayında ABD ve 
İsrail şirketlerinin birlikte başlattığı doğalgaz sondaj çalışmalarından 
Aralık ayında olumlu sonuçlar gelmesi özel olarak KKTC-GKRY, 
genel olarak Türkiye’nin de içinde bulunduğu Doğu Akdeniz 
havzasında ilişkileri birebir etkileyecek bir boyuta gelinmesine 
neden olmuştur. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de belirlenmemiş MEB 
bölgeleri ve KKTC halkının da bu kaynaktan doğal yararlanma 
durumu olduğu için tepki gösterdiği bu sondaj sonrası misilleme 
gecikmemiştir. 19 Eylül’de başlayan sondaj çalışmalarını 23 Eylül’de 
Türkiye-KKTC arasında yapılan Kıta Sahanlığı Anlaşması ve Piri 
Reis gemisinin Mağusa bölgesinde sismik araştırma yapma hamlesi 
takip etmiştir. Türkiye aynı zamanda İsrail’li Delek firmasının da 
başlatılan sondaj çalışmalarına katılmasına ve GKRY-İsrail arasında 
yıl içindeki ilişkilere tepki göstermiştir. Aralık ayı sonunda sondaj 
çalışmalarından alınan ilk sonuçların olumlu çıkması ve devamının 
gelecek olması 2011 yılında başlayan bu konunun uzun yıllar enerji 
politikaları çerçevesinde ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel politikaları 
etkileyecek en önemli başlıklarından biri olacağını göstermektedir. 

2011 yılı aslında 1974 sonrasından beri alttan alta yaşanan 
Türkiye-KKTC halkı arasındaki uyuşmazlıkların tam anlamı ile 
açık bir şekilde kırılma noktası olduğu bir yıl olmuştur. Ocak ayında 
Kıbrıs’ta başlayan Toplumsal Varoluş mitingleri KKTC’de 2000’li 
yıllarda uygulanmaya başlayan ekonomik yeniden yapılandırma 
çalışmalarının arkasında Türkiye’nin olduğu gerçeği ile tam anlamı 
ile Türkiye karşıtlığına dönmüştür. Türkiye’nin 1974’den beri 
ekonomik olarak büyük destek verdiği KKTC ekonomisinin artık 
iflas noktasına gelmesi nedeni ile uygulanmasını istediği reformlar 
başta sendikalar olmak üzere, geniş halk yığınlarının büyük tepkisi 
ile karşılaşmıştır. Gerçekleştirilen Toplumsal Varoluş mitingleri 
ile bu tepkinin meydanlarda Türkiye’nin adadaki varlığını da 
sorgulayan bir boyuta dönüşmesi ve küfürlü pankartlar açılması 
Türk hükümetinin büyük tepkisini çekmiştir. “Beslemeler” ifadesinin 
kullanılması zaman içinde Büyükelçinin değiştirilmesini de içeren 
geniş bir sorun yumağı haline dönmüştür. Her halükarda Türkiye 
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kararlı bir biçimde KKTC ekonomisinin kendi ayakları üzerinde 
durması için başlatılan ekonomik reformların devamını sağlamada 
ısrarcı olmuş ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Barış 
Harekâtının 37. Yıldönümü için adaya yaptığı ziyaret sonrası ortam 
nispeten sakinleşmiştir. Zaten yılın ikinci çeyreğinde Rum tarafının 
doğalgaz arama çalışmalarını başlatması ile bu konu gündemden 
düşmüştür. Ancak 2011 yılı KKTC Türkiye ilişkilerinde yıllardan 
beri sümen altı edilen gerginliklerin ve içsel sorunların ilk defa bu 
kadar bariz bir biçimde patlak verdiği bir yıl olmuştur.

Kronoloji
23 Ocak İki günlük ziyaretler için İstanbul’a gelen KKTC Başbakanı 

İrsen Küçük, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile 
ekonomik konular ve Kıbrıs sorunu konusunda görüşmelerde 
bulundu. 

26 Ocak BM Genel Sekreteri Ban Ki- Moon Cenevre’de KKTC 
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve GKRY Başkanı Dimitris 
Hristofyas ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından 
iki liderle birlikte düzenlediği basın toplantısında, taraflara 
yakın zamanda yeniden biraraya gelme ve aralarındaki 
farklılıkları azaltmaları yönünde kendilerini cesaretlendirme 
sözü verdiğini bildirdi. 

18 Şubat Ankara’da resmi temaslarda bulunan KKTC Başbakanı İrsen 
Küçük başkanlığındaki heyet, ilk olarak Türkiye’nin Kıbrıs 
İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Cemil Çiçek ve daha sonra Türkiye Başbakanı Recep Tayip 
Erdoğan ile de görüştü.

22 Şubat Türkiye AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 
İstanbul Ottoman Palace’de düzenlenen Türkiye-AB Karma 
Parlamento Komisyonu 66. Toplantısı’nda komisyon 
üyelerinin sorularını cevapladı. ‘’Türkiye ne AB için 
Kıbrıs’tan vazgeçer, ne de Kıbrıs için AB’den vazgeçer. İkisi 
için de haklı, hukuki temeli olan taleplerimiz var’’ dedi. 

19 Nisan: Berlin’de gerçekleştirilen 2 günlük NATO Dışişleri Bakanları 
Toplantısı’nda Güney Kıbrıs nedeniyle Türkiye ile Çek 
Cumhuriyeti arasında son yılların en sert tartışması yaşandı. 
Tartışmalar sırasında Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, Kıbrıs sorunu çözülmeden Güney Kıbrıs’ın 
NATO üyeliğinin mümkün olmadığını vurguladı.
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5 Temmuz KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Ankara temasları 
çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile 
Cumhurbaşkanlığı’nda biraraya geldi.

7 Temmuz KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, GKRY Başkanı 
Dimitris Hristofyas ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-
Moon’un katılımıyla Cenevre’de gerçekleştirilen üçlü Kıbrıs 
zirvesinden, temel anlaşmazlık konularında Ekim ayına 
kadar yoğunlaştırılmış müzakereler yapılması kararı çıktı.

9 Temmuz KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC’ye günü 
birlik ziyaret düzenleyen Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu’nu kabul etti. 

20 Temmuz Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Barış 
Harekatı’nın 37. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için 
Lefkoşa’ya geldi. 

19 Eylül GKRY Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Enerji Dairesi Müdürü 
Solon Kassinis, ABD’li şirket Noble’nin geceden itibaren 
adanın güney sahili açıklarında sondaj çalışmalarına 
başladığını açıkladı. 

21 Eylül Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC 
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu arasında Newyork’ta Kıta 
Sahanlığı Anlaşması imzalandı. 

23 Eylül Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Newyork’ta BM 
Genel Sekreteri Ban Ki- moon ile yaptığı görüşmede, Kıbrıs 
Rum yönetiminin arama çalışmaları konusunda geri adım 
atması durumunda Türk tarafının da geri adım atacağını 
söyledi ve bu konuda Ban’dan Rum yönetimine telkinde 
bulunmasını istedi. 

26 Eylül Adını ünlü Türk denizci Piri Reis’ten alan Türkiye’nin tek 
sismik araştırma gemisi Koca Piri Reis, demirli olduğu Urla 
Limanı’ndan Doğu Akdeniz açıklarında araştırma yapmak 
üzere yola çıktı.

30 Ekim Newyork’ta liderler arasında 3’lü görüşmelerin 4.cüsü 
başladı. 

3 Kasım Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı (TPAO) arasında imzalanacak Petrol Sahası 
Hizmetleri ve Üretim Paylaşımı Sözleşmesi’nin imza töreni 
için KKTC’ye geldi.

23 Kasım Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İngiltere’ye yaptığı 
resmi ziyaret sırasındaki açıklamada, Rum Kesimi’nin AB’nin 
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tüm ilkelerini çiğneyerek birliğe katıldığını, şimdi bu yarım 
ülkenin “miserable” ( zavallı ) bir birliğe başkan olacağını, 
bu durumda daha önce Dışişleri Bakanı ve hükümetin 
açıkladığı gibi Rumların başkanlık edeceği toplantılara 
katılmayacaklarını belirtti. 

24 Kasım Türkiye AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Kıbrıs’ta 
asıl hedeflerinin Temmuz ayından evvel iki tarafın siyasi 
eşitlik düzeyinde temsil edildiği ortak devlet kurulması ve o 
ortak devletin AB dönem başkanlığını üstlenmesi olduğunu 
belirtti.

26 Kasım: Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye 
ile KKTC arasında New York’ta imzalanan Kıta Sahanlığı 
Sınırlandırma Anlaşması ile başlayan sürecin, bir ay önce 
KKTC’de imzalanan sözleşme ile fiili duruma dönüştüğünü 
söyledi ve öncelikle karada Gazimağusa bölgesinde sondajın 
başlatılacağını açıkladı.
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Giriş
Geçen yıllıklardaki yazılarımızda belirttiğimiz gibi, Türkiye’nin 

ABD politikası (Türkiye-ABD ilişkileri), iki ülke arasındaki ikili 
konular veya sorunlardan daha çok, Türkiye’nin ve ABD’nin içinde 
bulunduğu uluslararası jeopolitik ortamdan kaynaklanan sorunlar 
etrafında şekillenir.1 Bu politikanın/ilişkinin durumu, iki ülke ara-
sındaki derin tarihi ve yapısal şartlar temelindeki “süreklilik” ve karşı 
karşıya bulundukları “güncel/konjonktürel” dönemdeki problemlere 
ve gelişmelere bağlıdır. Tarafların gelişmelere dönük politikalarının/
çıkarlarının örtüştüğü durumlarda “ittifak anlayışı” gelişir ve bunlar 
ikili ilişkilere işbirliği şeklinde yansırken, politikalarının/çıkarları-
nın örtüşmediği durumlarda “şüphecilik ve anlaşmazlık” gelişir ve 
bunlar ilişkilere kriz veya gerginlik şeklinde yansır.

Türkiye’nin 2011 yılında ABD’ye dönük politikası ya da Türkiye-
ABD ilişkileri, aynen bu genel çerçevede açıklandığı gibi, iki ülkenin 
tarihsel/yapısal şartları perspektifinde ama güncel/dönemsel/yıllık 
küresel ve bölgesel olayların etkisi altında gelişmiştir. Daha somut 
olarak belirtirsek; Türkiye’nin 2011 yılı ABD politikası, öncelikle 
geleneksel NATO ya da (klasik) Batı ittifakının son yıllarda tekrar 
hareketlenen ittifak dinamizmi, ama aynı zamanda ve paralel ola-
rak gelişen Ortadoğu siyasetindeki yeni oluşumların etkisi altında 
oluşmuştur. Bu politikayı anlamak ve açıklamak için öncelikle yakın 
dönem tarihine yani son birkaç yılda geçerli olan duruma, ama aynı 
zamanda 2011 yılındaki iç ve uluslararası şartlara bakmamız gerekir.
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2011 Türkiye-ABD ilişkilerinin, özellikle geçen iki yılın etkisi al-
tında kaldığını ve geliştiğini söyleyebiliriz. 2009 yılı Türkiye-ABD 
ilişkilerinin Başkan Obama’nın geliştirdiği “Model Ortaklık” kavra-
mı etrafında oluşması için ilk adımlar atılmıştı ki, bu bağlamda Türk 
dış politikası komşu ülkelere ve bölgelere doğru bir dizi açılıma ön-
cülük etmişti. Ermeni Açılımı’ndan Kürt Açılımı’na, komşu ülkeler-
le vizelerin kaldırılmasından küresel örgütlerde aktif katılıma, Irak 
sorunundan İran’ın nükleer sorununa ve Arap-İsrail sorununa ka-
dar birçok konuya çözüm bulmak amacıyla birçok ilkler yaşanmıştı. 
Bu ilkleri yapan aktörler olan ve kendileri de bu yılda göreve gelmiş 
bulunan Başkan Obama ve Dışişleri Bakanı Clinton ile AK Parti hü-
kümetinin Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun yaklaşımları, iki ülkenin 
birbirlerini algılamalarında en azından 2007 yılı öncesine göre ilişki-
lerin gelişmesi bağlamında olumlu bir değişiklik getirmişti. 

İzleyen yılda (2010), Model Ortaklık uygulamalarına hız veril-
miş, özellikle Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği çer-
çevesinde bölgesel sorunların çözümü yönünde koordineli ve planlı 
bir şekilde hareket etmişlerdir. Hemen hemen her uluslararası bölge-
sel veya küresel gelişme öncesinde veya sonrasında Obama ile Erdo-
ğan veya Dışişleri Bakanları Clinton ile Davutoğlu arasında telefon 
veya yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Buna rağmen, iki ülkenin, tüm 
konularda hemfikir ve uzlaşma içinde olduğunu veya başarılı sonuç-
lar elde ettiklerinin söyleyemeyiz. 2010 yılı bunun için en güzel kanıt 
olarak gösterilebilir. 

Bu yıl içinde yapılan Model Ortaklık uygulamalarının hemen 
hemen hiçbirinde istenilen veya beklenen sonuçlar elde edilmedi. 
Bunlardan en çok öne çıkan ve çarpıcı olanlar; İran’ın nükleer prog-
ramına ve Filistin sorununa iki devletli çözüm bulunması çabala-
rıdır. İran konusunda iki ülkenin başlangıçtaki konsensüsüne rağ-
men daha sonra farklı pozisyonlar gelişmiştir. ABD’nin de tavsiyeleri 
üzerine Türkiye’nin (Brezilya ile birlikte) İran’la imzaladığı “Takas 
Anlaşması” hayata geçirilemediği gibi, Türkiye ve ABD, BM Güven-
lik Konseyi’nde farklı oy kullanmışlardır. Filistin-İsrail sorunu konu-
sunda ise, özellikle Mavi Marmara olayı ve üzücü sonuçları Türkiye 
ile ABD’yi İsrail konusunda ayrı düşürmüştür. Özellikle bu iki olay, 
Türkiye-ABD ilişkilerinde ciddi bir gerginlik ortaya çıkarmıştır.
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Bu süreçte, ABD kamuoyunda ve basın çevrelerinde Türkiye’nin 
“eksen kayması” içinde olduğu, yani geleneksel Batı bağlantısından 
uzaklaşarak İran’a doğru yöneldiği ve İsrail’den uzaklaşarak Hamas 
ve Filistinlilere yakınlaştığı yönünde makaleler yazıldı, görüşler ileri 
sürüldü. Bu yazılar ve görüşler, doğal olarak her iki taraftaki karar 
alıcıları etkilemiştir. Ancak 2010 yılının sonuna geldiğimizde, as-
lında ne Obama yönetiminin ne de Türkiye’de Erdoğan hüküme-
tinin, birbirinden uzaklaşmadıkları, çatışma içinde olmadıkları, 
yani iddia edildiği gibi bir eksen kaymasının olmadığı görülmüştür. 
Türkiye’nin, ABD’nin NATO şemsiyesi altında geliştirmek istediği 
Füze Kalkanı projesine tam destek vermesi, bu noktadaki en önemli 
göstergedir. Bu durum, eksen kayması tartışmalarının aslında ente-
lektüel bir tartışmanın ötesine gitmediğini ortaya koymuştur. Bunun 
daha fazla delilleri, 2011 yılını incelediğimiz bu yazıda görülecektir.

2011 Yılında Ulusal ve Uluslararası Kontekst

Her dış politika analizinde olduğu gibi, Türkiye’nin ABD politi-
kasını analiz ederken de, dış politika yapımının ulusal ve uluslararası 
kontekstini ve şartlarını göz önünde bulundurmak gerekir. Zira dış 
politika bu kontekst içinde yapılmakta ve uygulanmaktadır. Bu kon-
tekstteki şartların durumu dış politikanın yönünü, performansını, 
sonuçlarını, başarısını veya başarısızlığını önemli ölçüde etkiler. Dış 
politika, bir anlamda bu iki ortamdan gelen girdilerin etkisiyle, ilgili 
karar alıcılar ve birimler tarafından oluşturulur.

2011 yılında Türkiye’nin ABD dış politikasını oluşturan ulusal 
kontekstte geçen yıllara göre önemli bir değişim veya kırılma olma-
mıştır. Ancak, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan TBMM seçimlerin-
de AK Parti’nin oy oranının ikinci kez artmış olması ve yüzde 50 oy 
ile iktidara gelmesi, AK Parti hükümetinin ve Başbakan Erdoğan’ın 
toplumsal tabanını biraz daha güçlendirmiştir. Bu güçlenme, Mec-
lis’teki sayısal üstünlüğünden değil, sosyo-psikolojik güç duygu-
sunun artmasından kaynaklanmıştır.2 Tüm Türkiye tarihinde dahi 
nadir görülen böylesi yüksek oy oranı, Erdoğan’ın ve hükümetinin 
dış politikadaki özgüvenini daha da artırmıştır. Böylece Erdoğan dış 
politikada daha da dinamik, cesaretli ve en önemlisi öncü hareket 
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edebilme potansiyeli kazanmıştır. Türkiye’de son yıllardaki demok-
ratikleşme ve sivilleşme sürecini de hesaba kattığımızda, Erdoğan ve 
hükümetin dış politika kararlarına ve uygulamalarına içeriden/ulu-
sal alandan gelebilecek bir engel kalmamıştır denilebilir. Bu durum, 
Türkiye’nin genel olarak dış politikasında ama özellikle ABD ile iliş-
kilerinde çok ciddi bir rahatlama sağlamıştır. Bu durum 2011 yılında 
çok açık bir şekilde görülmüştür. 

Bu ulusal süreçte ABD’nin doğrudan bir etkisi ya da katkısı ol-
masa da, dolaylı veya gayri resmi kanallardan bir rolünün olduğu-
nu söyleyebiliriz. Her şeyden önce, geçmiş yıllardaki tecrübeler ile 
karşılaştığında, Obama yönetiminin Türkiye’deki bu demokratik 
süreçten mutlu ve memnun olduğunu, gayet doğru bir şekilde, bu 
sürece diplomatik ve siyasi bakımdan tam destek verdiğini söylemek 
mümkündür. Başkan Obama’nın seçimlerden galip çıkan Erdoğan’ı 
tebrik etmesi3 belki rutin bir diplomatik prosedür ve jest gibi görüle-
bilir, ancak bu tebrikin aynı zamanda bir memnuniyet içerdiğini de 
gözden uzak tutmamak gerekir. En azından aksi veya olumsuz bir 
sonucun çıkması durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel krizlerin 
olmamasından dolayı, Obama’nın memnuniyet duygusunu hafife al-
mamak gerekir.

Daha önemlisi, Türkiye’ye sorunlu bir şekilde ve Obama’nın ısra-
rıyla atanmış olan Ricciardone’nin,4 Türkiye-ABD ilişkilerine pozitif 
bir katkı yaptığını söylemek gerekir. Ricciardone’nın, Türkiye’nin si-
villeşmesi, demokratikleşmesi ve dış politika performansı konusun-
da iyimser bir kanaate sahip olması ve bunu medya aracılığıyla sık 
sık dile getirmesi, AK Parti hükümeti için dolaylı bir destek olarak 
görülebilir. Örneğin, Ricciardone’nin, Ağustos 2011 tarihinde Askeri 
Şura’da bazı askerlerin istifalarıyla doğan krizle ilgili olarak “Türkiye 
hükümetinin siyasetinde kararları veren ordu değildir”5 şeklindeki 
ifadesi, ABD’nin Türkiye’de demokratik-sivil yönetime verdiği des-
tek ve katkının bir göstergesidir. Bu ifadeyi dolaylı olarak AK Parti 
hükümetine verilen destek olarak görmek de mümkündür.

Türkiye’nin ABD dış politikasının oluşumunda etkili olan daha 
önemli faktör, her zaman olduğu gibi, Türkiye’nin uluslararası çev-
resinde meydana gelen olaylardı. Tabi ki bunların en önemlisi, Arap 
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Baharı olarak isimlendirilen gelişmelerdi. 2011 yılının başında 
Tunus’ta Yasemin Devrimi olarak başlayan ve hızla yayılarak sırasıy-
la Mısır, Libya, Yemen, Bahreyn ve Suriye’ye kadar sıçrayan devrim 
niteliğindeki değişimler, kaçınılmaz ve doğal olarak Türkiye-ABD 
ilişkileri gündeminin birinci maddesi olmuş; Türkiye’nin konumu ve 
izlediği dış politika, başta ABD yönetimi olmak üzere tüm Batıda ve 
dünyada dikkat çekmiştir. Bu durum Türkiye-ABD işbirliğine yeni 
bir dinamizm getirerek güçlendirmiştir. Aşağıda detaylarını vere-
ceğimiz bu işbirliği, Türkiye’nin genel dış politika ve özel olarak da 
ABD dış politikasının niteliğini geliştirmiştir.6

Arap Baharı, sadece Ortadoğu bölgesi sistemini değil, genel ulus-
lararası sistemi de etkilemiştir. Özellikle Suriye gibi örnekler, Arap 
Baharı sürecinde bölgesel ve dünya çapında uluslararası krizlere yol 
açmıştır. ABD, AB ve Türkiye’nin izlediği Suriye politikası, başta Su-
riye yönetimi olmak üzere İran, Rusya ve Çin gibi ülkelerin tepkisini 
çekmiştir. Böylece düşük düzeyde de olsa kısmi bir “kutuplaşma ve 
bölünme” doğmuştur. Türkiye’nin ABD ile eşgüdüm halinde geliştir-
diği dış politika, İran ve Rusya ile ilişkilerinde gerginliklerin doğma-
sına neden olmuştur.7

Bu farklılaşma ve kutuplaşmada daha önceki yılda başlayan ve 
2011 yılında devam eden NATO kapsamındaki Füze Kalkanı siste-
mi radarlarından bir kısmının Türkiye’ye yerleştirilecek olması da 
etkili olmuştur. 2010 Lizbon Zirvesinde alınan karar, her ne kadar 
Türkiye’nin ABD ile ilişkilerinin gelişmesine hizmet etmiş olsa da, 
Rusya ve İran ile ilişkilerinde şüphe ve gerginlik doğurmuştur. De-
taylarını aşağıda vereceğimiz bu durum, Türkiye’nin Arap Baharı ve 
yeni NATO Stratejisi çerçevesinde gelişen yeni uluslararası sistem 
yapısında Batı yanındaki yerini konsolide etmiş, ancak bölgeyi ve 
dünyayı aynen Soğuk Savaş dönemine benzer bir kutuplaşmaya sü-
rüklemiştir. 

Bu kontekst, 2011’de Türkiye-ABD işbirliğinin şiddetini ve dü-
zeyini daha da güçlendirmiş ve geliştirmiştir. Bu ilişkiler en azından 
2010 yılına göre çıkarlar, değerler ve kurumlar üzerinden yeniden 
tanımlanmıştır. Bir gazetenin belirttiği gibi, “Amerika’nın Türkiye’yi 
yeniden keşfettiği”8 (aynı zamanda Türkiye’nin de ABD ile yakınlaş-
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tığı) bir yıl olmuştur. Şaban Kardaş’ın ifadesiyle, Türkiye-ABD gü-
venlik işbirliği 2011 yılında derinleşmiştir.9 Bu gelişme Türk dış po-
litikasının oluşum sürecine de katkı yapmıştır. Her ne kadar Türkiye 
ve ABD dış politika oluşum sürecinin baş aktörlerinde bir değişiklik 
olmasa da, gelişen bölgesel uluslararası ilişkileri algılamalarını, he-
deflerini ve süreçleri ciddi şekilde etkilemiştir. Bu etkinin en çarpıcı 
ve ilginç görüntülerinden biri, iki ülke arasındaki diplomasi ilişkile-
rinde görülen telefon trafiğidir. Arap Baharı’nın çok hızlı ve beklen-
medik gelişmelere ve dönüşümlere sahne olması, klasik/geleneksel 
diplomasi yöntemlerini etkisiz hale getirince, iki ülke liderleri yoğun 
bir telefon trafiği yürütmüştür.

Yeni Diplomasi: Telefon Trafiği ve İnsani Boyut

Türkiye-ABD ilişkilerinde 2011 yılındaki ilk önemli gelişme, ABD 
Ankara Büyükelçiliğine Ricciardone’nin Kongre/Senato’dan onay ala-
mamasına rağmen Obama’nın ısrarıyla biraz da krizli bir şekilde atan-
mış olmasıdır. Uluslararasında ilişkilerin gelişiminde büyükelçilerin 
ne kadar kritik bir rol oynayabileceğini dikkate alırsak, Türkiye-ABD 
ilişkilerinde işbirliğinin gelişmesinde Ricciardone’nin önemini daha 
iyi anlayabiliriz. Ricciardone’nın yukarıda belirttiğimiz bakış açısı bir 
yana, 2011 yılında ortaya koyduğu dinamik performans, resmi ve gay-
ri resmi temaslarında verdiği görüntüler, uzun yıllar Türkiye’de yaşa-
mış olması ve Türkçeyi iyi düzeyde kullanabilmesinin de avantajıyla 
Obama yönetiminin Türkiye’de uyandırdığı sempatiye ciddi bir katkı 
sağlamıştır. Ricciardone, yaptığı medya girişimleriyle ABD’nin Türki-
ye’deki imajının düzeltmesi yanında, Türkiye-ABD işbirliğinin olumlu 
yönde gelişmesinde tüm halk düzeyinde olmasa bile en azından ilgili 
kamuoyu nazarında etkili olmuştur.

Tabi ki Türkiye-ABD işbirliğinin daha önemli diplomasi ka-
nalları, yukarıda belirttiğim Erdoğan-Obama telefon görüşmeleri, 
New York’ta Birleşmiş Milletler toplantıları vesilesiyle ve Toronto’da 
G-20 toplantıları sırasında yaptıkları yüz yüze görüşmelerdi. David 
Ignatius’un Beyaz Saray verilerine dayanarak verdiği bilgiye göre, 
2011 yılında (06 Aralık itibarıyla) Erdoğan ve Obama arasında 13 
telefon görüşmesi yapılmıştır.10 Bu görüşmelerin bir kısmı, tamamen 
insani nedenlerle (biri Erdoğan’ın annesinin vefatını taziye amacıyla, 
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diğeri de Van’da meydana gelen deprem acısına üzüntülerini ifade 
dolayısıyla) olsa da,11 büyük çoğunluğu diplomatik ve siyasi neden-
lerledir. Bu görüşmelerin kahir çoğunluğu da, Arap Baharı sürecinde 
yaşanmıştır. Aşağıda daha detaylı olarak vereceğimiz gibi, Erdoğan 
ve Obama, Arap Baharı olaylarının hepsinde, yani Tunus, Mısır, Lib-
ya ve Suriye olayları nedeniyle değişik kanallardan zaman zaman 
günaşırı olmak üzere birçok görüşme yapmışlardır. Tabiri uygunsa, 
Türkiye-ABD işbirliğinin Arap Baharı eş güdümünün büyük ölçüde 
telefon kanalıyla yapıldığını söylemek mümkündür.

Bu trafiğe, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile muhatabı Clinton ve 
diğer ABD yetkilileri arasındaki telefon görüşmelerini ve yüz yüze 
görüşmelerini de dahil etmek gerekir.12 Bunlardan bazıları şunlardır: 
Davutoğlu’nun birden fazla ABD’ye ziyareti, Clinton’un Temmuz’da 
Ankara’ya ziyareti, Başbakan Erdoğan’ın Eylül’de çok geniş bir heyet-
le13 New York’a BM toplantıları için gittiğinde Obama ile uzun gö-
rüşmesi, Erdoğan ve Obama’nın Fransa’nın Cannes kentinde Kasım 
başında G20 toplantısındaki görüşmesi, Aralık ayında önce ABD 
Başkan Yardımcısı Biden, ardından da Savunma Bakanı Patten’in 
Ankara’yı ziyareti ve Biden’in bu günlerde bir ameliyat geçirmiş olan 
Erdoğan’ı bizzat İstanbul’daki evinde ziyaret etmesi. 

Tüm diplomatik temasların gerek şekilsel gerekse öze dair özel-
likleri, Türkiye’nin ABD politikasındaki olumlu seviyeyi göstermesi 
açısından altı çizilmesi gerekir. Bu diplomatik sürecin özünde şu ko-
nuların hakim olduğunu söyleyebiliriz: Arap Baharı olayları, NATO 
füze savunma sisteminin Türkiye’ye yerleştirilmesi, ABD’nin Irak’tan 
asker çekmesi sonrasında Türkiye’nin oynayacağı rol, PKK’ya karşı 
mücadele, Türkiye-İsrail ilişkileri, Rumların Doğu Akdeniz’de gaz ve 
petrol arama girişimleri. Dikkat edilirse, 2010’da yoğun bir şekilde 
gündemde olan İran, Afganistan, Filistin ve Ermenistan gibi konular, 
2011 yılında Türkiye-ABD ilişkilerinde daha alt sıralara düşmüştür. 
Bu durum onların artık önemli olmadığı anlamında değil, sadece 
gündemdeki yerinin nispeten değiştiği şeklinde anlaşılmalıdır.

Türkiye-ABD ilişkilerinde 2011 yılı dahil son yıllarda dikkat çe-
ken önemli bir boyut, Erdoğan ile Obama arasındaki insani ilişki-
lerde görülen “kişisel yakınlık” ve “sempatik yaklaşımlardır.” Başkan 
Obama’nın Başbakan Erdoğan’ın annesinin vefatı nedeniyle taziye 
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dileklerini ve Van depremi nedeniyle üzüntülerini belirtmesi belki 
diplomatik bir nezaket veya jest gibi görülebilir; ancak iki liderin bir 
araya geldiklerinde medya ekranlarına yansıyan14 samimi mimikle-
ri, tokalaşmaları, el el üstüne koymaları, sarılmaları, kucaklaşmaları, 
yakın temas konuşmaları, karşılıklı gülüşmeleri ve tüm diğer kar-
şılıklı sıcak vücut dili, diplomatik teamüllerin biraz dışında bir du-
rumdur. Erdoğan ile Obama’nın görüntülerinde yansıyan vücut di-
linden anlaşıldığı kadarıyla, iki liderin samimiyet ve yakınlık düzeyi 
diplomatik kuralların olağanı dışındadır. Belki bu gözlemler süb-
jektif olabilir; ama Obama’nın, Time dergisine verdiği bir demeçte 
Erdoğan’ı dünyada kendine yakın bulduğu ilk 5 liderden biri olarak 
göstermesi ve Jackson Diehl’in Washington Post’ta, Obama’nın en 
büyük dış politika başarısının Türkiye konusu olduğunu iddia etme-
sini kaydetmesi,15 yeterince objektiftir.

Arap Baharı’nda Derinleşen İşbirliği
Arap Baharı’nın oluşumu, gelişimi, nedenleri ve sonuçlarını ele 

almak bu yazının asıl amacı değildir.16 Ancak özellikle son yıllardaki 
Türkiye-ABD ilişkilerinin gündemi dikkate alındığında, Arap ülke-
lerinde veya genelde Ortadoğu’da meydana gelen böylesi köklü ve 
kapsamlı gelişmelerin, Türkiye ve ABD bağlamı dikkate alınmadan 
anlaşılması mümkün değildir. Zira Arap Baharı’nın oluşumunda, 
gelişiminde ve sonuçlarında ABD ve Türkiye dolaylı yollardan çok 
önemli rol oynamışlardır.17 ABD, eskiden olduğunun aksine, Tunus, 
Mısır, Libya ve Suriye diktatörlerinin yanında durmayarak ve ayak-
lanan halkı desteklemek suretiyle değişimlerde dolaylı rol oynarken; 
Türkiye, hem son dönemde gerçekleştirdiği demokratikleşme ve dış 
politika performansı ile bölgede yarattığı etki sayesinde değişimler-
de bir ilham kaynağı olmuş, hem de devrimler sonrasında yeniden 
yapılanma sürecine doğrudan katılmıştır.

ABD’nin Ankara eski Büyükelçisi Morton Abramowitz, Arap 
Baharı’nda Türkiye-ABD işbirliğinin nedenini çarpıcı bir şekilde 
şöyle özetlemiştir:

ABD, Ortadoğu’ya odaklanmıştır ve Türkiye Ortadoğu’dadır. İşin 
özü budur. Aynen Özal-Bush döneminde olduğu gibi, iki ülke ara-
sında İran ve İsrail konusu dışında uyumlu bir işbirliği vardır. ABD 
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Türkiye’yi bölgenin lideri olarak görüyor. Türkiye, Ortadoğu’nun 
değişiminde kılavuzdur. Bu dönemde birçok şey belirsizdir; be-
lirli olan, Türkiye ile ABD arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin 
(konsültasyonun) devam ediyor olmasıdır… ABD’nin Uzak Asya’ya 
(Çin’e) yoğunlaştığı söylentilerinin aksine ve bu yakınlaşmayla kar-
şılaştırıldığında, her ne kadar kapasitesi ve etkisi azalmış olsa da 
ABD’nin Ortadoğu’da hala çıkarları vardır.18

Türkiye ve ABD’nin ortak tutumları Tunus konusunda biraz be-
lirsiz olmakla birlikte, Mısır olaylarından başlayarak hızla ortaya çık-
mıştır. İki ülkenin olaylara dönük nasıl bir yaklaşım izleyeceklerinin 
tam net olmadığı günlerde, Başbakan Erdoğan ile Başkan Obama’nın 
telefonda görüşerek gelişmeleri değerlendirdikleri haberi yansıdı.19 
Bu andan itibaren ve devam eden günlerde Erdoğan ve Obama’nın 
birçok kez telefonda görüşmüş olmaları ve diğer diplomatik, bürok-
ratik ve siyasi kanalların da çalışmış olduğu dikkate alındığında; as-
lında Türkiye ve ABD’nin tüm süreç boyunca eş güdüm ve işbirliği 
içinde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Arap Baharı süre-
cinde “katalizör” rolü oynayan bu iki ülkenin işbirliği içinde olması 
anlaşılabilir bir durumdur. Her örnek durumda farklı süreçler ge-
lişmiş olsa da, genel olarak baktığımızda, Türkiye ve ABD’nin Arap 
Baharı’nı birlikte destekledikleri görülmüştür. Bu iddiayı, ilgili ör-
nekleri kısaca özetleyerek detaylandırmak mümkündür.

Mısır

Türkiye ve ABD’nin Mısır olaylarına yaklaşımı, Başbakan Erdo-
ğan ile Başkan Obama arasında olayların başladığı günlerde yapılan 
telefon görüşmelerinde ve ardından yapılan açıklamalarda ipuçları-
nı verdi.20 Türkiye ve ABD, her ne kadar Mısır olaylarının başında 
kısa süreli bir tereddüt içine düşmüş olsalar da,21 ilerleyen günlerde 
yaptıkları görüşmelere ve olayların gelişimine paralel olarak tavır 
ve tutumlarını hızla netleştirdiler. 30 Ocak’ta yapılan görüşmeden 
sonra Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Obama’nın aralarında 
Başbakan Erdoğan’ın da bulunduğu liderlerle yaptığı telefon görüş-
melerinde Mısır’da “düzenli bir geçişe” verdiği desteği dile getirdiği 
bildirildi.22 Buradan anlaşılan, Obama’nın Mısır’da değişimi istediği, 
ancak bunun “istikrarlı bir geçiş” olması gerektiğini diğer ülkelere 
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(ve Türkiye’ye) bildirmiş olmasıdır. Obama’nın talep ve temennile-
rinin, Türkiye tarafından da paylaşıldığı, Erdoğan’ın zaman zaman 
aynı kelimelerle benzeri açıklamalar yaptığı görülmüştür.23 Türkiye 
ile ABD’nin Mısır’da ve genel olarak Arap Baharı konusunda kon-
sensüs içinde olduğu, bizzat Davutoğlu tarafından da teyit edildi. 
Davutoğlu basına verdiği bir açıklamada, “Mısır konusundaki yak-
laşımlarının ABD ile de büyük oranda örtüştüğünü” kaydetmişti.24

Türkiye ve ABD’nin Mısır’da istikrarlı bir dönüşüm konusundaki 
anlaşması ya da konsensüsü, aynı günlerde özellikle ABD basınında 
ve entelektüel çevrelerinde ortaya çıkan Türkiye’nin Mısır’a öncülük 
edebileceği yönündeki görüşlerle desteklendi. New York Times gaze-
tesinde yer alan bir analizde, Türkiye modelinin Mısır için örnek ola-
bileceği belirtildikten sonra, Erdoğan için “Belki de Ortadoğu’nun 
en etkili figürü” yorumu yapıldı.25

Türkiye bu rolü oynamak için sadece değişime destek vermekle 
kalmamış, Mısır’daki gelişmelerle daha yakından ilgilenmiştir. Mı-
sır’daki değişimin en kritik aktörü olan Müslüman Kardeşler’in yö-
neticileri bu dönemde Türkiye’ye gelerek temaslarda bulunmuşlar, 
Türkiye’den “demokrasiye geçişe” destek vermeleri yönünde tavsi-
yeler almışlardır. Elbette bu, Türkiye’nin Müslüman Kardeşler üze-
rinde otomatik olarak etkili olduğu anlamına gelmez, ama en azın-
dan bazı üyelerinin Türkiye örneğine ilgi duydukları söylenebilir. 
O günlerde Türkiye’deki televizyonlara çıkan Müslüman Kardeşler 
yöneticilerinden Dr. Eşref Abdulgaffar, bunu net bir şekilde ifade et-
miştir.26 Bu günlerde çok önemli bir gelişme, Başbakan Erdoğan’ın 
TBMM’de yaptığı bir konuşmada oldukça sert bir şekilde Mübarek’e, 
çekilerek ülkede demokratik sürecin önünü açması yönündeki çağ-
rısı,27 Türkiye’de, Mısır’da ve dünyada büyük bir dikkat çekmiştir. 
Erdoğan’ın çağrısının Obama’nın yapmış olduğu çağrılara paralellik 
göstermesi de sürpriz değildi.

Türkiye’nin Mısır’da dönüşüme verdiği destek, sadece söylem 
ve çağrı düzeyinde kalmamış, özellikle Mübarek’in ayrılmasından 
sonra Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı 
Davutoğlu’nun Mısır’a yapmış olduğu ziyaretler aracılığıyla veril-
miştir. Özellikle Erdoğan’ın üç ülkeyi kapsayan Arap Baharı turunda 
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yapmış olduğu konuşmalar, basına verdiği demeçler ve yaptığı tavsi-
yeler çok ilgi çekiciydi. Erdoğan’ın Mısır’da “laiklik” vurgusu yapma-
sı, her ne kadar Mısır’daki radikal Müslümanların tepkisini çekmiş 
olsa da, ABD, Avrupa ve kısmen de Türkiye kamuoyunda olum-
lu bir yankı yapmıştır. Bu söylem, bazıları tarafından Türkiye’nin 
Mısır’ın içişlerine karışması şeklinde eleştirilirken, özellikle Batıda 
“Türkiye’nin Mısır’a modelliği” şeklinde yorumlandı. Bu görüşün en 
çok ABD ve Avrupa kamuoyunda sempati ve destek bulduğunu da 
söyleyebiliriz. Erdoğan’ın mesajları, belki Mısır’daki radikal kesim-
lerde Türkiye konusunda olumsuz, ama modern kesimlerin genelin-
de olumlu bir imaj oluşturmuştur. Bu durum, bir gazetenin belirttiği 
gibi “Türkiye için Mısır’da riskler de var ödüller de“28 şeklinde özet-
lenebilir. Türkiye’nin 2011 yılındaki son hamlesi, Mısır seçimlerinde 
AK Parti’ye sıcak bakan Adalet ve Özgürlük Partisi ile geliştirdiği 
ilişkilerdir ki,29 bunun sonuçları seçimler sonrasında daha çok görü-
nür hale gelmiştir.

Libya

Aynen Mısır örneğinde olduğu gibi, Erdoğan ve Obama, Libya’da 
Kaddafi rejimine karşı ayaklanmaların başladığı ilk günlerde telefon 
görüşmeleri yapmıştır. Bu görüşmeler, Başbakanlık kaynaklarının 
belirttiğine göre, Türkiye’nin Libya’ya insani yardım amacıyla yaptığı 
operasyonlar üzerine idi.30 Libya’da olaylar Mısır örneğinden farklı 
şekilde geliştiği için, hem Türkiye’nin tavrı hem de Türkiye-ABD iş-
birliği faklı bir şekilde olmuştur. İki ülke Arap Baharı’nda “istikrarlı 
değişim” bağlamında konsensüs içinde olsalar da, Libya’da olaylar 
kontrolden çıkmış ve iç savaşa doğru evrilmiştir.

Bu aşamada ABD’nin öncülüğünde BM Güvenlik Konseyi’nin 
1970 ve 1973 sayılı kararları alınmış, Türkiye de bu kararlara tam 
destek vermiştir. Ankara, Libya’daki sorunun iç çatışmaya gitmeden, 
istikrar ve barış içinde çözülmesi yönünde hareket etmiştir. Bu konu-
da Libya yönetiminden31 ve halkından talep gelmesi32 üzerine taraflar 
arasında arabuluculuk girişiminde bulunmuştur. Ancak Kaddafi’nin 
saldırılarının durmadığı görülünce açık bir şekilde muhalifler des-
teklenmiştir. Bu süreçte Türkiye, tarihinde nadir görülen bir insani 
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kurtarma operasyonu ile hem kendi vatandaşlarının hem de başka 
ülke vatandaşlarının Libya’dan çıkışına yardımcı olmuştur.33 Bu ne-
denle Obama yönetiminden Türkiye’ye teşekkür mesajı gelmiştir.34

Libya konusunda önemli bir konu, BM kararlarının uygulanması 
sürecinde Türkiye’nin askeri bir operasyona gösterdiği tepkidir. Başba-
kan Erdoğan NATO’nun Libya’da askeri operasyon yapmasına başlan-
gıçta karşı çıkmış; Batılı ülkelerin Libya’da petrol için operasyon yap-
malarını eleştirmiştir.35Hatta bu nedenle, Libya muhalifleri tarafından 
Kaddafi’yi desteklediği yönünde suçlanmıştır.36 Bu duruş, Türkiye’nin 
Libya’da barış içinde değişim ve çözüm tercihinin bir sonucuydu. 

Ancak Fransa ve İngiltere’nin, ABD’yi bile devre dışında tutarak, 
hızlı bir şekilde Libya’ya hava operasyonları başlatmaları, Türkiye’yi 
hem şaşırtmış hem de kızdırmıştır.37 Türkiye, kendisini de dışlayan 
bir oldu-bittiyle başlayan bu operasyonu emperyalist bir petrol kav-
gası olarak görmüş ve eleştirmiştir.38 Erdoğan bu durumu eleştirmek-
le kalmamış, devam etmekte olan askeri operasyonu kontrol altına 
alabilmek için Obama ile yoğun bir telefon görüşmesi yapmıştır.39 
Bu görüşmelerin ana konusu; Fransa ve İngiltere’nin tek yanlı askeri 
operasyonlarının durdurulabilmesi için NATO’nun devreye girmesi 
idi.40 Zira Obama yönetimi de Libya’ya askeri müdahale konusunda 
temkinli ve en azından ilk başlarda isteksiz duruyordu.41

Görüşüme göre, bu süreçte Erdoğan Obama’yı, Fransa ve 
İngiltere’nin tek yanlı operasyonlarının durdurulması ve müşterek 
bir hareketin olması gerektiği yönünde ikna ederken, Obama da bu-
nun NATO yoluyla mümkün olabileceğini, bunun için de Türkiye’nin 
NATO konusundaki rezervini kaldırarak operasyonuna destek ver-
mesi gerektiği yönünde ikna etmiş olması muhtemeldir.42 Erdoğan 
da, Türkiye’nin de sürece dahil olmasını sağlayacağı için, Obama’nın 
talebine göre tutumunu değiştirmiştir. Bunun sonucunda NATO 
devreye girmiş; Türkiye de hava, deniz ve kara kuvvetleriyle (İzmir 
üssünü açarak) katkı yaparak sorunun çözümüne dahil olmuştur. 
Türkiye, NATO’nun tüm operasyonlarına katılmamış, özellikle aske-
ri operasyonda ateş açmamıştır.43

Sonuç itibarıyla, biraz çelişkili bir tutum olsa da, Türkiye ABD yö-
netimi ile işbirliği yaparak NATO’nun askeri sürece dahil olmasına 
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destek vermiş ve böylece kendisini de bu sürece dahil ederek Libya 
operasyonunun belli bir sınır içinde yürütülmesinde önemli bir rol 
oynamıştır. Bu durum, İngiltere ve Fransa’nın çok hoşuna gitmese 
de, Türkiye-ABD işbirliğinin ne kadar etkili olduğunu göstermiştir. 

Suriye

Türkiye-ABD ilişkileri, Suriye konusunda da diğerlerine benzer 
bir temada gelişmiştir. Burada da Türkiye ile ABD arasında sürek-
li iletişim olmuş, telefon diplomasisi yürütülmüş ve süreç boyun-
ca eşgüdüm halinde hareket edilmiştir.44ABD yönetimi Suriye’ye 
diğerlerine göre daha hassas yaklaşmış, sorunun ambargo yoluyla 
Esed üzerinde baskı uygulayarak çözülmesine çalışmıştır. Bu tutum 
Türkiye’nin hem çıkarlarına hem de görüşlerine uygun bir tavır-
dı. Zira Türkiye de Suriye sorununun barışçı yollardan çözülmesi 
için öncelikle diplomatik girişimlerde bulunmuştur. Başbakan Er-
doğan bizzat kendisi Esed’le telefon görüşmeleri yapması yanında 
Davutoğlu’nu ve MİT Başkanı Fidan’ı Şam’a gönderirken,45 diğer 
yandan Cumhurbaşkanı Gül bir mektupla,46 barışçı çözüm için ça-
lışmıştır. Erdoğan’ın Suriye’de şiddetin durması konusundaki sert 
uyarıları ve çıkışları,47 ABD tarafından desteklenmiştir.48 ABD Dı-
şişleri Bakanı Sözcüsü Nuland, Suriye’de reformlara duyulan ihtiyaç 
konusunda Türk hükümetinin dile getirdiği kaygıları paylaştıklarını 
bildirmiştir.49

Ancak Suriye’deki diplomatik girişimler ve çabalar bir sonuç ge-
tirmeyince, ilerleyen aylarda Suriye’ye karşı ambargo uygulanması 
gündeme geldi. ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hammer’in bir beya-
nında ‘’Türkiye gibi Suriye’ye komşu ülkelerin Beşar Esed rejimi üze-
rinde baskıyı artırmaya dönük adımlar atmaları çok önem taşıyor, 
dolayısıyla Türk hükümetinin uygulama kararı alacağı herhangi bir 
tedbiri tabii ki memnuniyetle karşılarız’’50 şeklindeki ifadesi, ABD 
açısından Türkiye’nin rolünü öne çıkardı.51 Yılın sonuna doğru gi-
derek şiddetlenen olaylar karşısında, Suriye’ye ambargo baskısı arttı. 
New York’taki Erdoğan-Obama görüşmesinde taraflar, Şam rejimine 
karşı müeyyide konusunda ortak çalışma kararı aldı. Erdoğan, “Suri-
ye yönetimiyle görüşmelerimizi kestik. Bu noktaya gelmek istemez-
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dik ama Suriye yönetimi bizi böyle bir karar alma noktasına getirdi” 
dedi. Erdoğan, sivil katliamı durdurma ve reform çağrılarına kulak 
tıkayan Suriye lideri Beşar Esed ile köprüleri attı.52 Hatta Türkiye 
daha ileri giderek, Beşar Esed’i uyarmaya ve gözdağı vermeye başla-
dı.53 New York Times gazetesi de, Türkiye ve ABD’nin Suriye’de Esed 
sonrası dönem için işbirliği halinde olduklarını iddia etti.54

Yukarıdaki üç örnek, Türkiye ile ABD’nin Arap Baharı gelişme-
leri konusundaki ortak tutum ve konsensüsü açık bir şekilde göster-
mektedir. Bu işbirliğinin, diğer Arap Baharı örneklerinde de geçerli 
olduğunu söylemek mümkündür. Bu tespit, 2011 yılında çok büyük 
bir gündem teşkil etmemesi ve bu yazının sınırları dolayısıyla ay-
rıntılarına girmediğimiz Bahreyn, Yemen ve diğer örnekleri için de 
geçerlidir. 

Eksen Kayması’ndan Modelliğe Türkiye Algısında Değişim

Türkiye’nin, özellikle Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve 
Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun Arap Baharı sürecine destek vermesi 
ve bu desteğin başta ABD olmak üzere (Fransa ve İngiltere ile yaşa-
nan Libya konusundaki anlaşmazlık dışında) genelde Batı ile koor-
dineli ve uzlaşma içinde olması, Batı’da Türkiye hakkındaki algıla-
ma ve söylemleri bir anda olumlu yönde değiştirdi. ABD medyası 
başta olmak üzere tüm Batılı organlar, Türkiye’nin Arap Baharı’na 
“örnek” ya da “model” olabileceği yönünde görüşler ortaya koyma-
ya başladılar. 2010 yılında yaygın olarak kullanılan “eksen kayması” 
tartışmaları bıçakla kesilmiş gibi biterken, bunun yerine ABD ka-
muoyunda Türkiye’nin Ortadoğu ülkelerine model olabileceği ileri 
sürülmeye başladı. “Türkiye’nin ne kadar önemli bir ülke” ve Başba-
kan Erdoğan’ın “ne kadar başarılı bir lider olduğu”, Time dergisinin 
kapak sayfasında belirtildiği şekliyle “Erdogan’s Way” (Erdoğan’ın 
yöntemi)’ne övgü ve destekler şeklinde kendini göstermiştir.55 

Amerikan Associated Press haber ajansı yaptığı bir araştırmaya 
dayanarak Türkiye’nin Ortadoğu’da büyüyen bir siyasi rol oynadığı 
yorumunda bulunurken56Amerika merkezli Brooking Enstitüsü uz-
manlarından Shibley Telhami tarafından hazırlanan ‘Arap Kamuoyu 
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Araştırması’ konulu çalışmanın sonuçlarına göre Türkiye’nin son 
yıllarda en yapıcı dış politikaya sahip ülke, Başbakan Erdoğan’ın da 
en takdir edilen lider olduğu vurgulanıyor.57 İngiltere’de yayımlanan 
New Statesman dergisi, Başbakan Erdoğan’ın “Dünyanın en etkili 50 
ismi” listesinde 11’inci sırada yer aldığını yazarken,58 İngiliz Times 
gazetesi “Avrupa’nın yeni güçlü ülkesi olan Türkiye, Ortadoğu’da 
da büyüyen bir güç” denildi.59 Bu algılama Türkiye’deki medyada da 
mevcuttu. Zaman gazetesinin şu yorumu biraz abartılı da olsa gün-
demin nabzını veriyordu: “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Bir-
leşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle New York’ta yaptığı temas-
lar, Türkiye’nin uluslararası arenada artan ağırlığını ve Başbakan’ın 
şahsi profilinin bir dünya lideri olarak yükselişini bir kez daha çar-
pıcı şekilde tescil etti.”60 Hatta, Obama’nın Ortadoğu sorunlarında 
liderliği Başbakan Erdoğan’a kaptırdığı bile yazıldı.61

Bu algıma dönüşümünü sadece Batı’nın “ikiyüzlülüğü” veya 
“pragmatizmi” söylemiyle açıklamak doğru değildir. Batının “çıkar-
larına” uyduğu için Türkiye’ye böylesi destek verildiği şeklinde de-
ğerlendirmek de yeterli değildir. Batıyla ilgili bu görüşler doğru da 
olabilir. Ancak Türkiye hakkındaki bu algı değişiminde Türkiye’nin 
dış politikasında görülen gerçekten Batı yanlısı veya Batıyla kon-
sensüslü duruşun ve politikanın etkisini göz ardı edemeyiz. Yani bu 
algı değişimi, büyük ölçüde Türkiye’nin dış politika performansının 
özelliğinden kaynaklanıyordu ki, bunların başında yukarıda bahset-
tiğimiz Arap Baharı politikası geliyordu.

Türkiye’nin Arap Baharı politikasının ABD ve Batı tarafından 
böylesi destek bulmasının üç nedeni vardır. Birincisi, Erdoğan’ın 
başta ABD olmak üzere Batıyla işbirliği ve koordineli hareket etmesi 
ve buna uygun bir dış politika takip etmesi, örneğin Libya politi-
kasında “NATO’nun ne işi var” eleştirisinden vazgeçip daha sonra 
ABD ile birlikte NATO operasyonlarına katılmış ve katkı yapmış ol-
masıdır. İkincisi, Erdoğan ve diğer yetkililerin, Arap Baharı süreci-
nin oluşumuna ve bu ülkelerde dönüşüme açıkça destek vermesidir. 
2011 yılında bu bağlamda en önemli gelişmeler; Gül, Erdoğan, Da-
vutoğlu, diğer hükümet yetkilileri, hükümetin görüşüne yakın sivil 
toplum kuruluşları ve bizim gözlemleyemediğimiz bir sürü kanaldan 
Türkiye’nin Mısır, Libya, Suriye ve diğerlerindeki dönüşüm sürecine 
fiilen katılarak etkileme ve yönlendirme çalışmalarıdır.
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Bunlardan en önemlisi Tunus, Mısır ve Libya’da yeni rejimler 
ve düzenler oluşurken Başbakan Erdoğan’ın, yanında Davutoğlu ve 
kalabalık bir işadamı ve basın heyetiyle birlikte yaptığı Arap Baharı 
turu idi. Erdoğan’ın 12-15 Eylül tarihlerinde sırasıyla Mısır, Tunus ve 
Libya’ya yaptığı gezi, bu ülkelerde ve Batı’da çok büyük ilgi çekti. Özel-
likle Mısır’da Türk bayrakları ile karşılanan Erdoğan, bu ülkelerin 
demokratik ve barışçı bir şekilde yeniden yapılanmaları için aynen 
Türkiye halkına yaptığı gibi önerilerde bulundu. Erdoğan’ın laiklik, 
demokrasi ve özgürlük gibi sözlerinin ABD’de ilgi çektiğini,62ancak 
örneğin İran gibi ülkelerde şüphe ve endişeyle izlendiğini63 söylemek 
gerekir. 

Türkiye algılamasının “eksen kaymasından model konumuna 
dönüşmesinin” üçüncü, belki de en kilit faktörü, Türkiye’nin özel-
likle Suriye örneğinde görüldüğü gibi, İran’dan tamamen farklı bir 
tutum sergilemesi; yani Arap Baharı konusunda İran’dan farklı ama 
ABD ve Batıya yakın politika izlemesidir. Eksen kayması tartışma-
larının Türkiye’nin Batı-İsrail ekseninden uzaklaşıp İran eksenine 
kaymakta olduğu endişelerinden kaynaklandığı dikkate alındığında, 
Türkiye’nin Arap Baharı konusunda İran’dan uzak düşmesi, bir de 
Irak’ta İran’ın etkisindeki Maliki yerine Sünnilere daha yakın dur-
ması, Türkiye algısının değişiminde çok önemli bir rol oynamıştır.

Türkiye ve İran’ın Arap Baharı konusunda farklı bakış açılarına 
sahip olması, hem iki ülke arasında bir “soğukluk” ve “anlaşmazlık” 
doğurmuş, hem de Batılı ülkelerin bu farklılaşmada Türkiye’yi tercih 
etmelerine ve destek vermelerine yol açmıştır. Somut olarak belirte-
cek olursak; Erdoğan’ın Arap Baharı turunda laiklikten bahsetmesi 
ve Türkiye’nin laik bir rejim olması, İran tarafından eleştirilmiştir. 
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in kıdemli danışmanı Ali 
Ekber Velayeti’nin düzenlediği bir basın toplantısında, “Türkiye’nin 
laik İslam modelinin Batılı liberal demokrasilerin bir türevi olduğu” 
ve “bu model, İslami bir uyanıştan geçen ülkeler için kabul edilemez” 
şeklindeki görüşleri, bu farklılaşmayı net bir şekilde göstermiştir.64

Aynı şekilde, Türkiye’nin Suriye’de muhalifleri desteklerken 
İran’ın Esed’i desteklemesi de, Türkiye-İran farklılığını ortaya koy-
muştur. Tabi bu farklılık söz konusu olduğunda, Batılı ülkelerin 
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Türkiye’ye ve modeline destek vermeleri, İran modeli yerine Türkiye 
modelini örnek olarak göstermeleri sürpriz değildir. Böyle bir du-
rumda Türkiye’nin eksen kayması içinde olduğunu iddia etmenin 
anlamı da kalmamaktadır.

Bu algının değişiminde, Türkiye’nin Füze Kalkanına destek ver-
mesi, İran’ın tüm eleştirilerine rağmen bu kararını hiç değiştirmeme-
si ve hatta bir derecede İran ile soğukluk yaşaması da etkili olmuştur. 
Elbette bu denklemde önemli diğer unsur olan Türkiye-İsrail ilişkile-
rinde 2011 yılında kayda değer bir gelişme olmadı; ancak geçen yıla 
göre daha kötüye gidiş de yaşanmadı. Zira Türkiye ve diğer ülkeler 
Arap Baharı gelişmelerine yoğunlaşınca Arap-İsrail sorunu gölge-
de kaldı. Buna rağmen Türkiye’nin İsrail’den “özür” ve “tazminat” 
beklentisi devam etti. Ancak bu konuda bir ilerleme olmadığı için, 
ABD’li yetkililerin tüm taleplerine rağmen Türkiye-İsrail ilişkilerin-
de bir düzelme görülmedi.

Nihayet, Türkiye-ABD ilişkilerinde 2011 yılında, 2010’den daha 
ileri ve farklı bir gelişme daha yaşandı. Detaylarını aşağıda verece-
ğimiz bu gelişme, 2011 yılında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha çok 
“militarize” olması, askeri işbirliğinin nispeten genişlemesidir. Irak, 
Füze Kalkanı, PKK terörüne karşı işbirliği, Libya askeri müdahale-
si, Akdeniz güvenliği gibi konularda Türkiye-ABD askeri işbirliği 
yeni bir ivme kazanınca ve Türkiye bu konularda ABD, NATO ve 
Batı ile işbirliği yapınca, eksen kayması tartışmaları da bitti. Çün-
kü Türkiye’nin dış politikasında bir değişimin olmadığı görülmüş, 
ABD açısından endişe verecek bir köklü dönüşüm olmadığı ortaya 
çıkmıştı.65

Yükselen Militarizasyon Trendi: Füzeler, Irak, Terörle 
Mücadele, Akdeniz

2011 yılında Türkiye-ABD ilişkilerinde son yıllara göre yükse-
len militarizasyon trendinin temel nedeni, Türkiye-ABD ilişkile-
rinin NATO ve ilgili bağlamlarda yeni bir sürece girmiş olmasıdır. 
Türkiye-ABD ilişkilerinin askeri boyutu her zaman güçlü ve birinci 
sırada olsa da, geçen bir-iki yılda bu alanda kısmi bir düşüş gözlem-
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leniyordu. Soğuk Savaş sonrasından başlayarak Türkiye-ABD ilişki-
lerinde askeri gündemden siyasi gündeme doğru bir dönüşüm vardı. 
2009-10 yıllarında ise sorunların diplomasi ve barış yoluyla çözül-
mesi yönünde bir gelişme başlamıştı.

Bu gündem ve süreç, 2011 yılında tekrar askeri güç ağırlıklı bir 
şekle dönüşme eğilimi göstermiştir. Bu eğilimin bu yıla ait geçici bir 
durum mu, yoksa ileri yıllarda devam edecek bir dönemin başlangıcı 
mı olduğunu şimdilik bilemeyiz. Ancak 2011 yılındaki şu gelişmele-
rin, militarizasyon yönünde adımlar olduğunu rahatlıkla iddia ede-
biliriz. Kardaş, bu süreci Türkiye ve ABD’nin yeni güvenlik işbirliği 
olarak tanımlamakta ve bunun Türkiye’nin yeni güvenlik anlayışı, 
algılaması ve ihtiyacı olduğunu iddia etmektedir.66 Ancak ben bu 
görüşün ilk kısmına yani “güvenlik işbirliğinin derinleştiğine” katıl-
makla birlikte, bunun Türkiye’nin ihtiyacından kaynaklandığına tam 
olarak katılmıyorum.

Zira özellikle Füze Kalkanı projesinin Türkiye’nin bir inisiyatifi 
ve isteği değil, NATO ve ABD’nin projesi olduğunu zaten biliyoruz. 
ABD kaynaklı proje 2010 yılında NATO Lizbon Zirvesi’nde kabul 
edilmiş ve radarların Türkiye’ye yerleştirilmesine karar verilmişti. 
Türkiye ve ABD, 2011 yılı içinde imzaladıkları bir anlaşma ile ra-
darların Malatya-Kürecik bölgesine yerleştirilmesine başladı. Füze 
Kalkanı’nın özü itibarıyla bir savunma aracı olması, onun askeri bir 
araç olduğu ve bu aracın başta İran ve Rusya olmak üzere bölge ülke-
lerinin tepkisini çektiği gerçeğini gölgelemez. Bu durumun, kaçınıl-
maz olarak Türkiye’nin dış politikasında askeri araçların öne çıkma-
sına yol açtığı, Türk dış politikasında askeri savunma ve caydırıcılık 
üzerinden rekabet boyutunu geliştirdiği ve bunun da komşularıyla 
ilişkilerinde bir sıkıntı yarattığı açıktır. Türkiye’nin komşularla sıfır 
problem anlayışının “sivil ve barış” ağırlıklı özelliğini, Füze Kalka-
nıyla birlikte daha da “askeri ve çatışma” ağırlıklı bir noktaya getir-
diği de açıktır. 

Bu kararın ve uygulamasının nedenlerini, gelişimini, sonuçlarını 
ve etkilerini uzun uzun tartışmak mümkün. Bu yazının konusu bakı-
mından kısaca vurgulamak isterim ki, Füze Kalkanı projesi, Türkiye-
ABD ilişkilerinde hem özü itibarıyla hem de sonuçları bakımın-
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dan Soğuk Savaş dönemini andıran bir durum ortaya çıkarmıştır. 
Türkiye’nin bir askeri üs olarak görülmesi ve bunun sonucunda başta 
İran ve Rusya gibi ülkelerin tepkisini çekmesi, Türkiye’nin dış politi-
kası açısından olumlu bir durum değildir. Gerçi bu karar Türkiye’nin 
Batı-NATO sistemi içindeki konumunu konsolide etmesi ve eksen 
kayması tartışmalarını sona erdirmesi nedeniyle Türkiye açısından 
pragmatik bir durumdur, ancak en azından AK Parti’nin savunduğu 
dış politika ilkelerine (örneğin, komşularla sıfır sorun gibi) uygun 
değildir. Çünkü en azından Türkiye’nin konumuna ve dış politikası-
na militer ve çatışmacı bir görünüm kazandırmaktadır. Bir de, res-
men kabul edilmiş olmasa ve Türkiye tarafından da yalanlanmış olsa 
bile, Füze Kalkanı projesinin İsrail’in çıkarlarına hizmet ettiği gibi 
söylentiler, Türkiye ve dış politikasını en azından bazı ülkeler ve iç 
politika aktörleri bakımından zora sokmaktadır.

Türkiye-ABD ilişkilerinde militarizasyon boyutunu artıran ikin-
ci gelişme, 2011 yılında ABD’nin Irak’tan asker çekmesi sonrasında 
Irak’ta güvenlik boşluğunun oluşması ve bu boşluğun hem Irak hem 
de Türkiye açısından riskler ve sorunlar oluşturmasıdır. Bu riskler 
ve sorunlar, Türkiye ve ABD’yi daha fazla askeri tedbirler almaya 
yöneltmiştir. Bu tedbirlerin başında, Türkiye’nin 2011 yılında yük-
selen PKK terörü ile askeri mücadelesini artırması ve bu süreçte 
insansız hava araçlarının kullanılması gelmektedir. Bu iki durum, 
yani ABD’nin Irak’tan çekilmesi sonrasındaki doğan güvenlik boş-
luğu ve PKK’nın 2011 yaz döneminde terör saldırılarını artırması, 
Türkiye’nin bu araçlara sahip olma motivasyonunu artırmıştır. 

Bu süreç Türkiye’nin ABD’den Skorsky helikopterleri ve Preda-
tör insansız hava uçaklarını almak istemesiyle başladı. Bilindiği gibi, 
ABD Irak’ta 2007’den beri teröre karşı mücadelede istihbarat pay-
laşımı amacıyla Predatörler kullanıyordu. Asker çekme sonrasında 
bunların görevi sona erince istihbarat açığı oluşacağından, Türkiye 
bu uçakların kendisine verilmesini ve istihbarat toplamak amacıyla 
kullanılmaya devam edilmesini talep etmiştir. Bu konu, Davutoğ-
lu ile Clinton’un katılımıyla 15 Temmuz 2011’de İstanbul Sait Ha-
lim Paşa Yalısında yapılan Arap Baharı ve Libya Temas Grubu’nun 
4.Toplantısına67 paralel olarak yapılan teröre karşı işbirliği görüşme-
lerinde gündeme gelmişti. Washington Post gazetesi de, ABD’nin 
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Türkiye’nin talebini değerlendirmekte olduğunu yazmıştı.68 Predatör 
konusu, daha sonra Başbakan Erdoğan’ın New York ziyareti sırasında 
Başkan Obama ile görüşmesinden bir gün önce Ankara’da meydana 
gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrasında tekrar 
gündeme geldi. Erdoğan ve Obama arasındaki 20 Eylül görüşmesin-
de ana gündem teröre karşı mücadele haline gelince, Türkiye bir kez 
daha predatör talebini yeniledi. En nihayetinde, Kasım ayında ABD 
Savunma Bakanlığı’ndan gelen bir açıklama, 4 predatörün İncirlik’te 
konuşlanacağını ve Türkiye’nin terörle mücadelesine istihbarat des-
teği sağlayacağını açıkladı.69 İlk uçuşlar Kasım ayı içinde yapılmaya 
başladı.70

Bu trafiğe ilave olarak, 2011 yılının son ayı içinde ABD’den 
Türkiye’ye yapılan iki üst düzey ziyaret, Türkiye-ABD askeri ve gü-
venlik ilişkilerini daha da perçinledi. 2 Aralıkta ABD Başkan Yar-
dımcısı Biden ve 16 Aralık’ta Savunma Bakanı Panetta Türkiye’yi 
ziyaret ettiler. Ana amaçları farklı olsa da, her iki bakanın da gün-
deminde Türkiye merkezli bir Ortadoğu, Arap Baharı ve özel olarak 
da Irak, İran, Afganistan ve her zaman olduğu gibi Filistin sorunla-
rı vardı.71 Bunlar arasında ilk sırayı elbette ki Irak, Suriye ve terörle 
mücadele gibi ortak konular alıyordu. Irak konusunda, terörle müca-
dele yanında Türkiye ile Irak arasındaki güvenliğin geliştirilmesi ve 
özellikle Türkiye’nin Irak silahlı kuvvetlerinin eğitiminde rol oyna-
ması maddeleri de yer alıyordu. Bu süreçte gündemde olan bir başka 
konu, Türkiye’nin ABD’den Skorsky helikopterleri satın almasıdır. 
Amerikan Skorsky şirketinin kazandığı 3,5 milyar dolarlık Super-
cobra taarruz helikopteri ihalesi72 Obama yönetiminin talebi üzerine 
Kongre tarafından onaylanmış73 ve satış işlemleri Savunma Bakanı 
Panetta Türkiye’ye geldiğinde tamamlanmıştır. 

2011 yılında Türkiye-ABD ilişkilerinde militarizasyon trendinin 
üçüncü boyutu, Doğu Akdeniz’de önce Türkiye-İsrail gerginliği daha 
sonra da petrol arama çerçevesinde gelişen askeri hareketlenmedir. 
Bu hareketlenmede ABD’nin doğrudan bir katkısı olmasa da, ka-
çınılmaz olarak Türkiye-ABD ilişkilerine yansımıştır. Bu iki sorun 
nedeniyle Türkiye’nin önce İsrail’in Mavi Marmara benzeri bir sal-
dırısını önlemek amacıyla Doğu Akdeniz’e savaş gemilerini gönder-
mesi, ardından da Kıbrıs Rum Yönetimi’nin İsrail ile işbirliği yapa-
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rak bölgede petrol aramaya başlamasına tepki olarak Sismik I petrol 
arama gemisini bölgeye göndermesi ve New York’ta Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti ile petrol ve doğal gaz arama anlaşması yapması, 
ABD’yi de endişelendirmiştir. Zira bu durum, ABD’nin üç müttefiki 
olan Türkiye, İsrail ve Yunanistan-Kıbrıs arasındaki ilişkilerin daha 
da gerginleşmesine yol açarak, bölgedeki güvenlik sorunlarını daha 
da artırmak suretiyle ABD’nin politikasına olumsuz şekilde yansıya-
bilir. İşte bu nedenle, Amerikan yönetimi bu gerginliğin artmasını ve 
bir çatışmaya dönüşmesini önlemeye çalıştı.

2011 yılında Türkiye-ABD ilişkilerinin gündem konularından 
biri de her zaman olduğu gibi, Washington’un Türkiye-İsrail iliş-
kilerinin gelişmesi yönündeki çabalarıydı. Ancak bu konuda 2011 
yılı içinde ne olumlu ne de olumsuz yönde ciddi bir gelişme olma-
mıştır. Zaten ABD yönetimi de bu konuda çok ısrarcı olmamıştır. 
Aynen 2010 yılında olduğu gibi, Türkiye İsrail’den Mavi Marmara 
saldırısıyla ilgili “özür dilemesi” ve “tazminat ödemesi” konusunda 
ısrarını devam ettirmiş; BM Palmer Soruşturma Komisyonunun 
Türkiye’yi mutlu etmeyen raporuna rağmen İsrail lehine bir karar 
da çıkmamıştır. Bu durumun asıl nedeni, Arap Baharı gelişmeleri ve 
Türkiye’nin konumunun, Türkiye-İsrail ilişkilerindeki gerginliği göl-
gede bırakmış olmasıdır. ABD yönetimi Türkiye-İsrail ilişkilerinin 
gelişmesi için çaba sarf etse de, Türkiye aleyhine bir tutum takınma-
mıştır. Sonuç olarak, 2011 yılında Türkiye-İsrail ilişkileri ABD’nin 
girişimlerine rağmen kriz içinde olmaya devam etmiş, iki taraf bir-
birini protesto etmeyi sürdürmüştür.74 Bunda Türkiye’nin, Filistin 
Devleti’nin BM’de tanınması için çaba sarf etmesi, hatta bu konuda 
başrol oynaması75 ve Başbakan Erdoğan’ın İsrail ile ilişkilerin gelişti-
rilmesi konusundaki sert tavırları76 da etkili olmuştur. 

İkili İlişkiler, Global Örgütler ve Üçüncü Ülkeler Bağlamında 
Gelişmeler

2011 yılında Türkiye-ABD ilişkilerinde her zaman olduğu gibi, 
ticari, ekonomik, enerji ve benzeri “ikili ilişkiler” yanında BM, G-20 
ve IMF gibi “global örgütler” içinde ortak tutumlar ve nihayet Erme-
ni sorunu, Türkiye’nin AB üyeliği, Kıbrıs sorunu gibi “üçüncü ülke-



446

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2011

ler” üzerinden gelişen ilişkiler vardı. Ancak, yukarıdaki açıklamalar-
dan da anlaşılacağı gibi, 2011 yılındaki yoğun Arap Baharı gündemi 
nedeniyle, tüm bu konular ya hiç gündeme gelmemiş ya da çok ça-
buk ve sorunsuz gelişmiştir. Tabi bunlara bir de, Türkiye ve ABD’nin 
model ortaklığı çerçevesinde Irak ve Afganistan’ın yeniden yapılan-
dırılması, İran’ın nükleer program sorunu ve genel olarak Ortadoğu, 
Balkanlar ve Kafkaslarda istikrar gibi konuları eklemek gerekir. Bu 
konular da 2011 yılı içinde gündemde fazla yer tutmadı. Tüm bun-
ların 2011 yılında fazla görünür olmaması, onların önemsiz ya da 
sorunsuz olduğu anlamına gelmez. Ya da, bunların 2011 içinde “yok” 
sayıldığı gibi anlaşılmaz. Buradan çıkan sonuç şudur ki, bu sorunlar 
ve konular ileriki yıllarda gündeme gelecektir ve Türkiye-ABD iliş-
kilerini etkileyecektir. Bu nedenle, bu konuları 2011 yılı çerçevesinde 
kısaca özetlemek, gelecek yıllara temel oluşturması açısından yararlı 
olabilir. 

İkili ilişkiler, yani ticari, ekonomik ve enerji bağlamında Türkiye-
ABD ilişkilerinin yapısal ve konjonktürel konuları şunlardır: Tür-
kiye, ABD ile ekonomik ve ticari ilişkilerini güçlendirmek,77 hatta 
2010 yılında verilen ortak karar çerçevesinde “serbest ticaret alanı” 
kurmak istiyor. Ama ABD tarafı, bu konuda sözde destekçi olsa da, 
uygulamada çok ileri adım at(a)mıyor. Elbette ki ABD, Türkiye’nin 
ekonomik ve ticari öneminin farkındadır. ABD Ticaret Bakan Yar-
dımcısı Michael C. Camunez’in belirttiği gibi, Türkiye ABD yöneti-
mi tarafından yatırım için öncelikli olarak belirlenmiş 6 ülkeden biri 
ve Avrupa’daki tek öncelikli yatırım ülkesidir,78 Joe Biden’e göre ise, 
Türkiye geçtiğimiz 10 yıl içerisinde 3 kat büyüyen, ihracatını 4 katına 
çıkaran ve kişi başına düşen gelirini çok ciddi biçimde artıran bir 
ülkedir.79 Bu görüşler ve hedefler her ne kadar Türkiye-ABD ekono-
mik, ticari ve diğer ikili ilişkilerinin anlaşılması açısında çok önemli 
olsa da, uygulamaya yansımadığı sürece retorikten öteye geçmiyor.

2011 yılında Türkiye-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştir-
mek için özellikle Türkiye tarafında bazı sivil girişimler oldu. Öne 
çıkan iki önemli girişimden biri, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler 
Konfederasyonu (TUSKON)’nun Washington’da yaptığı ve ABD Ti-
caret Bakanı Gary Locke’nin de katıldığı toplantı, diğeri de TOBB’un 
yaptığı girişimlerdi. Mart ayında geniş bir toplulukla Washington’a 
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giden TUSKON Başkanı Rızanur Meral, Türkiye-ABD ticaret hac-
minin 16 milyar dolar seviyesinde olduğunu ancak bu oranın yeter-
sizliğini ifade ederken,80 aynı toplantıda konuşan ABD Ticaret Baka-
nı Locke, iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirmek için ça-
lıştıklarını söyledi.81 Locke, Türkiye’ye verdiği önemi şöyle özetledi: 

Türkiye ile ABD arasında zaten güçlü olan bağları daha da derinleştir-
mek için çok daha fazlasını yapmak gerekir… ABD hükümetine bağlı 
Ticaretin Teşviki Koordinasyon Komitesi, Türkiye’yi ‘öncelikli pazar’ 
olarak tanımlamıştır. Amerikan petrol, gaz ve yenilenebilir enerji şirket-
leri olmak üzere iki ticari misyon heyetini bu yıl Türkiye’ye göndermeyi 
planlıyoruz.82

Bu retoriğin iyi bir şekilde uygulamaya geçtiği örnekler de var el-
bette. Bunlardan biri, enerji alanındaki işbirliğidir. Belki her iki tara-
fın da müştereken en çok önem verdiği konu olan enerji işbirliğinin 
örnekleri, faal olan Bakü-Ceyhan-Tiflis Boru hattı ve Nabucco doğal 
gaz hattıdır. 2011 yılında bu iki proje açısından da önemli bir gelişme 
olmamıştır. Diğeri de Türkiye demokrasisi ve gelişmesi konusunda-
ki ortak duruşlardır. ABD’nin son yıllarda Türkiye demokrasisine 
verdiği destek, 2011 yılında da devam etmiştir. Biden’in Erdoğan’ı 
ziyareti vesilesiyle yaptığı şu açıklama bunun delili gibi duruyor: De-
mokratik devrim ve dönüşümlerin girişimci bir ruhun eseri olduğu-
nu belirten Biden, ‘’Özgürlük ve yenilikçilik arayışı söz konusu oldu-
ğunda Amerika her zaman bu arayışların yanında olacaktır’’ dedi.83

Global düzeyde en önemli konular, ekonomik, siyasi, güvenlik ala-
nındaki uluslararası örgütler veya oluşumlardır. Uluslararası sistem 
içindeki her örgüt ve oluşum bir şekilde ABD’yi ilgilendirdiği için, 
Türkiye-ABD ilişkilerine yansıma potansiyeline sahiptir. Ama bun-
lar arasında en çok öne çıkanlar, BM, IMF, Dünya Bankası ve G-20 
gibi örgüt ve oluşumlardır. 2011 yılında bunlar arasında Türkiye-ABD 
ilişkilerini en çok ilgilendirenler BM ve G-20 olduğunu söyleyebiliriz. 
Kasım ayında Fransa’nın Cannes kentinde toplanan G-20 zirve toplan-
tısının başlıca gündem maddesi AB ekonomik krizi olmakla birlikte, 
burada Arap Baharı ve diğer siyasi ve güvenlik konuları da görüşüldü. 
Bu kapsamda Türkiye-ABD ilişkilerini ilgilendiren başlıca nokta, Tür-
kiye ekonomisinin özellikle Yunanistan ve diğer AB ülke ekonomileri-
ne göre daha istikrarlı ve iyi durumda olmasıydı. 
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BM kapsamında Türkiye-ABD ilişkilerinin 2011 yılındaki en 
önemli konusu, Libya’ya karşı alınan 1970 ve 1973 sayılı Güvenlik 
Konseyi kararları idi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Türkiye bu iki 
kararı da tam olarak desteklemiş, Libya’ya karşı ekonomik ambargo 
uygulanması yanında askeri operasyona da biraz gecikmeli de olsa 
katılmıştır. Türkiye’nin Arap Baharı sürecinde oynadığı rol nedeniy-
le öne çıkmış olması, onun BM kapsamındaki imajını da artırmıştır 
ki, bunun da Türkiye-ABD ilişkilerine olumlu bir yansıması olmuş-
tur. Eylül ayında BM yıllık çalışmalarına katılmak üzere New York’a 
giden Türkiye heyeti, hem Obama ve ABD yetkilileri ile hem de 
diğer birçok ülkeyle diyalog kurmuştur. Başbakan Erdoğan’ın Oba-
ma ile görüşmesine paralel olarak Davutoğlu’nun Clinton ve birçok 
Ortadoğu ve Avrupa ülkesi yetkilisiyle ikili görüşmeler yapmış ol-
ması, bunun en bariz delilidir. Bu durum, Türkiye’nin BM Güven-
lik Konseyi 2009-2011 Geçici Üyeliğinden beri devam eden güçlü 
konumu, ABD ve Türkiye’nin birbirine karşılıklı destek vermesi ve 
Model Ortaklık anlayışı perspektifinde daha anlaşılır hale gelir. Son 
bir nokta; Türkiye, izleyen yılda (2012’de) BM Güvenlik Konseyi’nde 
ABD-İngiltere-Fransa ile Rusya-Çin arasında Suriye konusu nede-
niyle gelişen Soğuk Savaş benzeri bir kutuplaşmada, ABD’nin tara-
fında yer almıştır. Bu konuyu izleyen yıllıkta değerlendirebiliriz.

Son olarak Türkiye-ABD ilişkilerini etkileyen üçüncü ülkelerle il-
gili duruma baktığımızda, özellikle Afganistan, Irak, İran, Filistin ve 
Ermeni sorunu gibi konularda, 2011 yılında bu yazıda detaylı şekilde 
incelenecek kadar önemli bir gelişme olmamıştır. Buna rağmen kı-
saca özetlersek; Türkiye, ISAF çerçevesinde ve dışında Afganistan’ın 
yeniden yapılandırılmasını desteklemeye, ABD tarafı da bu destekten 
memnun kalmaya devam etmiştir. Irak konusunda, Türkiye ve ABD, 
Irak’ın yeniden yapılandırılmasında işbirliğine devam etmişler; bu 
yapılandırma sürecinde Türkiye, zaman zaman Maliki hükümeti ile 
karşı karşıya gelmiştir. Diğer yandan, Türkiye’nin PKK terörüyle sa-
vaşına hem Irak hükümeti, hem Kuzey Irak’taki Kürt yönetimi ve 
hem de ABD tarafından destek verilmeye devam etmiştir. 2009 yılın-
da kurulan Türkiye-ABD-Irak Üçlü İşbirliği Mekanizması 2011 yı-
lında da devam etmiştir. İran konusunda, nükleer program sorunun-
da önemli bir gelişme olmamakla birlikte ABD’nin İran üzerindeki 
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ekonomik ve siyasi baskısı giderek artmıştır. Türkiye ise İran’la iliş-
kilerini BM kararları çerçevesinde yürütmüş, ABD politikasına tam 
destek vermemiştir. Bunun anlamı, Türkiye İran’la ekonomik, ticari 
ve enerji ilişkilerini BM Güvenlik Konseyi ambargo kararlarına göre 
yürütmüş, ama ABD kadar baskıcı olmamıştır. Filistin konusunda, 
yukarıda belirttiğimiz gibi, ciddi bir gelişme olmamış, 2011 yılındaki 
durum aşağı yukarı aynı şekilde devam etmiştir. Nihayet, Ermeni so-
runu ile ilgili olarak da, gerek Kongre içinde sözde Ermeni soykırımı 
iddiaları gerekse Ermenistan Cumhuriyeti’yle ilişkiler bağlamında 
kayda değer olumlu veya olumsuz bir gelişme olmamıştır.

Sonuç: Türkiye-ABD İlişkilerinde 1950’ler Hayaleti

Türkiye-ABD ilişkilerinin 2011 yılı tecrübesi, hem genel/yapısal 
açıdan hem de dönemse/konjonktürel bağlamlarda ileri sürdüğüm 
teori ya da genellemeye uygun bir örneklik oluşturmuştur. Şöyle ki, 
Türkiye-ABD ilişkilerinin yapısal özelliği bir kez daha kendini gös-
terip, dönemsel/konjonktürel ilişkilere yansımıştır. Demek istediğim 
şudur: 2010 yılında biraz sorunlarla karşılaşan ve eksen kayması tar-
tışmalarına yol açan Türkiye-ABD ilişkileri, 2011 yılında öncelikle 
NATO kapsamında ardından Ortadoğu bağlamında testten geçmiş-
tir. Bu test sonucunda, Türkiye’nin ABD-NATO-Batı içindeki yapısal 
konumu bir kez daha konsolide olmuştur.84 Bazı şekilsel ve marjinal 
değişiklikler olsa da, Türkiye-ABD ilişkilerinin İkinci Dünya Sa-
vaşı sonrasında oluşan durumunda ciddi bir “kayma” olmamıştır. 
1950’lere göre farklı bir konseptte ve kontekste olsa da, Türkiye-ABD 
işbirliği Ortadoğu’ya bir kez daha şekil vermeye çalışmıştır. Belki bu 
yıllarda Bağdat Paktı ya da CENTO gibi bölgesel, Soğuk Savaş gibi 
global şartlar yok, ama Ortadoğu’da ABD-NATO-Batı eksenli düzen 
ve bu düzen içinde Türkiye’nin kendine yer ve yol arayışında bir de-
ğişiklik olmamıştır.85 Bu istikrarda da bir sürpriz olmasa gerek; zira 
özellikle AK Parti’nin siyasi felsefesi ve Başbakan Erdoğan’ın 1950’le-
rin Demokrat Parti hükümeti Başvekili Adnan Menderes’i kendisine 
örnek aldığı dikkate alındığında, gayet anlaşılabilir bir durumdur.

Bu arada, aynen Menderes yıllarında olduğu gibi, Ortadoğu’ya 
böylesi yoğunlaşan Türkiye’nin dış politikasında Avrupa (Birliği) sü-
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recindeki ciddi daralma devam etmiştir. 2003-2007 yıllarında görü-
len AB’ye üyelik idealleri, kısmen de AB’den (Almanya ve Fransa’dan) 
kaynaklanan nedenlerle neredeyse yok olmuştur. Bu trendin bundan 
sonra nereye evrileceğini, bugünlerde gerilemiş olan AB hedefinin ne 
olacağını, hatta hükümet ve AK Parti’ye yakın bazı ortamlarda gözlem-
lenen AB ve değerlerine karşıtlığın nerede noktalanacağını ve Türkiye-
ABD işbirliğinin Türkiye’yi ve Türk dış politikasını ne yöne sevk edece-
ğini ilerleyen yıllarda göreceğiz. Şahsen hiç de hayırlı bir gelecek olarak 
görmediğim bu süreç, umarım beni yanıltacak şekilde gelişir.

Kronoloji
31 Ocak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Barack Oba-

ma ile Mısır’daki gelişmeler ile ilgili olarak telefon görüşmesi 
yaptı. Görüşmede Mısır’da “düzenli bir geçiş olması” üzerin-
de durdular.

06 Şubat Başkan Obama ile Başbakan Erdoğan, Mısır’daki gelişmelerle 
ilgili olarak ikinci kez telefon görüşmesi yaptı.

07 Şubat Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Arap Baharı ile ilgili olarak bası-
na verdiği demeçte, Mısır konusundaki yaklaşımlarının ABD 
ile büyük oranda örtüştüğünü kaydetti.

25 Şubat T.C. Başbakanlığı, Başbakan Erdoğan ile Başkan Obama ara-
sında Libya’ya insani yardım çerçevesinde telefon görüşmesi 
gerçekleştiğini bildirdi.

27 Şubat Başbakan Erdoğan, kendisine karşı ayaklanan halkı bastır-
mak için şiddet kullanan Libya lideri Muammer Kaddafi’ye 
tepki olarak uygulanması planlanan yaptırım kararları ko-
nusunda uyardı. Yaptırımların halkın durumunu daha da 
zorlaştırmaması gerektiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin 
Libya’ya bazıları gibi baktığında petrol değil ortak tarih gör-
düğünü söyledi.

16 Mart TUSKON’un Washington’da düzenlediği toplantıya katılan 
ABD Ticaret Bakanı Gary Locke, iki ülke arasındaki bağları 
daha da güçlendirmek için çalıştıklarını söyledi.

19 Mart BM Güvenlik Konseyi’nin aldığı ‘askerî müdahale’ kararından 
sonra Kaddafi ‘acil ateşkes’ ilan etti. Libya yönetimi, ateşkesin 
uygulanması için Türkiye’den arabulucu olmasını istedi.

22 Mart Başbakan Erdoğan ile Başkanı Obama, Libya konusunda tele-
fonda görüştü. Obama, görüşmede insani yardımlarından do-
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layı Türkiye’ye teşekkür etti. Liderler Libya’da NATO dahil geniş 
tabanlı uluslararası gayretin gereği konusunda mutabık kaldı.

23 Mart Başbakan Erdoğan, “Türkiye asla ve asla Libya halkına silah 
doğrultan taraf olmayacaktır.” dedi. Operasyonun, petrol ve 
çıkarlar için düzenlendiği yönünde bir algı oluştuğuna dikkat 
çeken Erdoğan, Türkiye’nin uyarılarının haklılığının ortaya 
çıktığını savundu.

26 Nisan Başbakan Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed’la tele-
fon görüşmesi yaptı.

26 Nisan Beyaz Saray, Başkanı Obama ile Başbakan Erdoğan arasında 
dün yapılan telefon görüşmesinde Suriye ve Libya meselele-
rinin ele alındığını bildirdi.

27 Nisan Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Obama’nın Lib-
ya’daki hava operasyonuna katkılarından ve insani çabala-
rından dolayı Türkiye’yi övdüğü, iki liderin sivillere yönelik 
saldırılara son verilmesi üzerinde uzlaştığı bildirildi.

28 Nisan Suriye’de başta Dera şehri olmak üzere çeşitli bölgelerinde 
meydana gelen olaylarda can kayıpları artarken, Türkiye dip-
lomatik atak başlattı. Suriye’ye giden MİT Müsteşarı Hakan 
Fidan ve DPT Müsteşarı Kemal Madenoğlu başkanlığındaki 
heyet, Suriye’deki son gelişmelerden Ankara’nın duyduğu kay-
gıyı ifade ederek, Suriye yönetiminin açıkladığı reform pake-
tinin kararlılıkla hayata geçirilmesi tavsiyesinde bulundu.

25 Mayıs Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil, Bin-
gazi’deki Türkiye karşıtı protestoların perde arkasını basına 
anlattı. Ankara’nın kardeş kanının dökülmesini engellemek 
amacıyla Kaddafi’yi ülkeden ayrılması için ikna etmeye ça-
lıştığını vurgulayan Abdülcelil, bunun halk tarafından an-
laşılamadığını söyledi. Abdülcelil, Libya ile Türk işadamları 
arasındaki anlaşmaların akıbeti için de açık teminat verdi.

14 Haziran ABD Başkanı Obama’nın Başbakan Erdoğan’ı telefonla ara-
yarak, 12 Haziran seçiminde elde ettiği başarıdan dolayı teb-
rik ettiği bildirildi.

20 Haziran Başbakan Erdoğan, ABD Başkanı Obama ile bir telefon gö-
rüşmesi yaptı. Obama’nın Erdoğan’ı araması üzerine gerçek-
leşen görüşmede, Suriye ve Libya’daki son duruma ve Orta-
doğu’daki barış sürecine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunulduğu bildirildi.

16 Temmuz Dışişleri Bakanı Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Hillary 
Clinton ile İstanbul’da biraraya geldi. Uluslararası toplumun 
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Libya krizini çözmeye yönelik çalışmalarını koordine etmek 
amacıyla oluşturulan Libya Temas Grubu’nun 4’üncü Top-
lantısı için Türkiye’de bulunan Clinton ile görüşme, Sait Ha-
lim Paşa Yalısı’nda yapıldı.

04 Ağustos Amerikalı senatörlerin Genelkurmay Başkanı Işık Koşa-
ner ve arkadaşlarının istifasına ilişkin sorularını cevaplayan 
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, olayın iki 
ülke arasındaki güvenlik ilişkisinde hiçbir gerilemeye yol aç-
mayacağından emin olduğunu kaydetti. Ricciardone, “Türki-
ye hükümetinin siyasetinde kararları veren ordu değil” dedi.

13 Ağustos Davutoğlu aracılığıyla Esed’e mektup gönderen Cumhur-
başkanı Gül, Suriye’nin içinde bulunduğu ortamdan çıkması 
adına önemli tavsiyelerde bulundu.

09 Eylül ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone, Anka-
ra’daki Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bu-
lundu. Ricciardone, “ABD ile Türkiye arasındaki ticaret yüzde 
50 yükseldi. Aramızdaki ticaretin ve yatırımın artırılması ko-
nusunda Başbakanınız Erdoğan ve Başkanımız Obama aynı 
fikri paylaşıyor” dedi. Ricciardone, Suriye konusunun acil 
ve önemli bir konu olduğunu; Davutoğlu’nun Şam ziyareti 
konusundaki sorulara ise “şimdiye kadar Şam’dan gelen bir 
haber yok. Ondan sonra belki yorumlar yapabilirim” dedi.

12-15 Eylül Başbakan Erdoğan, kalabalık bir heyetle Mısır, Tunus ve 
Libya’ya gitti. “Arap baharı turu”na 170 işadamı ve 50 gazete-
ci katıldı. 

15 Eylül ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden So-
rumlu Yardımcısı Philip Gordon: “Türkiye ile ilişkilerimiz 
güçlendi ve yoğunlaştı.”

20 Eylül Başbakan Erdoğan ile ABD Başkanı Obama, Waldorf Astoria 
Oteli’nde yaklaşık 1,5 saat görüştü. Görüşmede her iki taraf-
tan geniş bir bakan ve bürokrat heyeti hazır bulundu.

20 Eylül BM görüşmeleri kapsamında New York’ta bulunan Dışişleri 
Bakanı Davutoğlu, katıldığı Terörizmle Uluslararası Mücade-
le Sempozyumu’nda İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny 
Ayalon’un konuşmasına başlamasının hemen ardından salo-
nu terk etti.

21 Eylül ABD Başkanı Obama, Ankara’daki terör saldırısında 3 kişinin 
hayatını kaybetmesi dolayısıyla ‘çok derin taziyelerini’ sundu.

22 Eylül New York’ta Obama ile yaptığı görüşmenin ardından konu-
şan Erdoğan, “Suriye yönetimiyle görüşmelerimizi kestik. Bu 



453

TÜRKİYE’NİN ABD POLİTİKASI 2011: EŞGÜDÜM VE RESTORASYON SÜRECİ

noktaya gelmek istemezdik ama Suriye yönetimi bizi böyle 
bir karar alma noktasına getirdi.” dedi. Erdoğan, bu karara 
gerekçe olarak, sivil katliamını durdurmayan ve reform çağ-
rılarına kulak tıkayan Suriye lideri Beşşar Esed’i gösterdi.

18 Ekim Dışişleri Bakanı Davutoğlu, ‘’Bizim vatandaşımızı katleden-
lere haddini bildiririz. Kendi halkını katledenlere de ‘bunu 
yapma’ deriz’’ dedi.

19 Ekim Dışişleri Bakanı Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Hillary 
Clinton ile görüştü.

30 Ekim ABD yönetimi, Başbakan Erdoğan ile Başkan Obama arasın-
daki görüşmede ele alınan süpercobra taarruz helikopterleri-
nin Türkiye’ye satışı konusunda Kongre’ye bilgi verdi.

05 Kasım Fransa’nın Cannes şehrinde yapılan G-20 Zirvesi’nde Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Obama bir gö-
rüşme yaptı.

23 Kasım Türkiye’nin terörle mücadele kapsamında Irak’tan çekilme 
planı çerçevesinde ABD’den istediği 4 predatordan 2’si İncir-
lik Üssü’nden havalanarak Adana semalarında deneme uçu-
şu yaptı.

04 Aralık Başbakan Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden 
İstanbul’da görüştü. Amerikalı üst düzey bir yetkiliye göre, 
görüşmenin yarıya yakın bölümünde Irak konuşulurken, 
terör örgütü PKK ile mücadele, Suriye, İran, Türkiye-İsrail 
arasındaki gerginlik, Kıbrıs, Balkanlar, Türkiye-Ermenistan 
ilişkileri, Heybeliada Ruhban Okulu, yeni Anayasa süreci gibi 
konular da gündeme geldi.

16 Aralık ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, Irak’ta son ABD as-
kerlerinin çekilmesi törenine katıldıktan sonra Türkiye’ye 
geldi. Ankara’da Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve 
Savunma Bakanı Yılmaz ile görüştü. Görüşmelerde Irak, Af-
ganistan, Suriye, terörle mücadele, füze savunma sistemi gibi 
konular üzerinde duruldu.
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Giriş

Türkiye ve Rusya arasında imzalanan dostluk anlaşmasının 90. 
yıldönümü olması hasebiyle 2011, Türk-Rus ilişkileri için anlamlı bir 
yıl idi. Mart 1921’den bu yana, bu 90 yılda sert iniş ve çıkışlarla sey-
reden Türk-Rus münasebetlerinin, 2000’li yılların başından itibaren 
istikrarlı bir surette çeşitlendiği ve pek çok alanda pekiştiği tespit 
edilebilir. Son on yılda giderek yükselen bir çizgide kendini gösteren 
bu yakınlaşma sürecinin 2011 yılında da birçok alanda ilerleme kay-
dettiği görülmektedir.

Bu çerçevede söz konusu yıl içinde özellikle Türkiye tarafından 
Rusya’ya üst düzeyde ziyaretler gerçekleştirilmiştir. İki ülke arasın-
daki ticari ve ekonomik ilişkilerin yoğunluğu bir önceki yıla göre 
önemli ölçüde artış göstermiştir. Ticaret hacmi 2008 krizi öncesi 
durumu yakalamış ve karşılıklı yatırımların boyutu milyar dolarları 
aşmıştır. Türkiye’ye Rusya’dan gelen turist sayısında yeni bir rekor 
kırılırken toplumlararası kültürel etkinlikler ve temaslar da çeşitlen-
miştir. Türk-Rus ilişkilerinin bel kemiğini oluşturan enerji alanında 
da önemli mutabakatlara varılmıştır. Kısacası, 2011’de Türk-Rus iliş-
kilerinin çok boyutlu ve karmaşık karakterini koruyarak derinleşti-
ğini müşahede etmek mümkündür.

Son dönemdeki Türk-Rus ilişkileri bazı uzmanlarca örnek bir 
ilişki modeli olarak gösterilmesine karşın yıl içinde kısmen ikili mü-
nasebetlerde ve daha ziyade bölgesel politikalarda belli bir gerilimi 
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de tecrübe etmiştir. Bu gerilim, söz konusu yılın bilhassa ikinci yarı-
sından itibaren bir yandan doğalgaz fiyatındaki indirim taleplerinde 
ve Güney Akım’a istenen geçiş izninde; diğer yandan ise Ortadoğu/
Kuzey Afrika coğrafyasında “Arap Baharı” olarak isimlendirilen de-
ğişim ve dönüşüm sürecine yaklaşımda görülmüştür. Ayrıca, ABD/
NATO füze savunma sistemi radarının Türkiye’ye yerleştirilmesi ile 
güvenlik konularında ortaya çıkan endişeli durum nedeniyle benzer 
bir gerilim yaşanmıştır. Fakat her iki ülkenin de bu gerilimleri kont-
rol altında tutarak bir şekilde yönetebildiklerini unutmadan kaydet-
mek gerekir.

İşte bu yazıda yukarıdaki hususların detayları, bir yıllık yazısın-
da gerekli olan tematik ve kronolojik bir çerçeveye uygun olarak ele 
alınmaya çalışılacaktır. Hemen belirtmek gerekir ki, daha ziyade bir 
yıl içindeki gelişmelerin bir dökümüne yer vermesi beklenen bir ya-
zının tamamen analiz ve tartışmalardan oluşması haliyle beklene-
mez. Dahası, bir yıl gibi çok küçük bir zaman dilimine sığan geliş-
melerden yola çıkarak yapılacak geniş analizler, kapsayıcı olamama 
riskini taşır. Ayrıca Türkiye-Rusya münasebetlerinin sadece devlet-
lerarası temaslardan veya enerji politikalarından ibaret olmadığını, 
bilakis, içinde bulunduğumuz dönemde devlet kurumlarının yanın-
da iki ülkenin iş dünyası örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve kültü-
rel kurumların arasında çok canlı bir irtibatın olduğunu da önemle 
kaydetmek faydalı olacaktır. Bu itibarla, aşağıda, siyasi konularla 
birlikte iki ülke arasında cereyan eden sosyo-ekonomik ve kültürel 
trafiğin bazı detaylarına da yer verilecektir.

Yazıda öncelikle 2011 yılında Türk-Rus ilişkilerinde öne çıkan ana 
başlıklara değinilecektir. Daha sonra ülkeler arasındaki diplomatik 
temasların bir dökümü verilecektir. Sonrasında, güvenlik ve bölgesel 
alandaki münasebetlerde ortaya çıkan işbirliği ve gerilim atmosferi-
ne kısaca bakılacaktır. Akabinde, ilişkilerin ticari-ekonomik boyutu 
istatistik verileri ve güncel haberler ışığında detaylıca incelenecektir. 
Enerji meselelerine ise ayrı bir başlık altında göz atılacaktır. Kültürel/
toplumsal temaslar bahsinde iletişim, yayın, dil ve sanat alanlarında 
karşılıklı olarak yapılan etkinliklerden bazı örnekler sunulacaktır. 
Yazının sonuna 2011 yılında Türkiye ve Rusya ilişkilerinin daha zi-
yade siyasi boyutunu yansıtan kısa bir kronoloji eklenmiştir.
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Yazının kaynakları genel olarak ilk elden materyallere dayanmak-
tadır. Bunlar arasında Türkiye ve Rusya istatistik kurumlarının ve-
rileri, özellikle dışişleri bakanlıklarının ve resmi temsilciliklerin web 
sayfalarındaki açıklamalar, iş örgütlerinin raporları, her iki ülkeyle 
ilgili bilgi veren ve sayıları giderek artan internet haber siteleri, her iki 
ülkedeki gazete ve dergilerde yayımlanan haberler oluşturmaktadır.

Ana Hatlarıyla 2011 Yılı
2011 yılında Türk dış politikasının genel görünümü içinde Rus-

ya ile ilişkiler istikrarlı bir biçimde ilerlemiştir. Bu bağlamda, son 
on yılda iki ülkenin birçok alanda tecrübe ettiği yakınlaşma süreci 
devam etmiştir. Liderler arasındaki siyasi diyalog ve kurumlar ara-
sı görüşmeler yoğunluğunu korumuş; ticari-ekonomik ilişkilerde ve 
karşılıklı yatırımlarda yeni eşikler aşılmış ve son olarak, bunlar ka-
dar olmasa da, kültürel temaslar da sürmüştür. Bu çerçevede belli 
bir gerilim ve uyuşmazlık yaşandığı gözlemlenen üç husus (doğalgaz 
fiyatı görüşmeleri, NATO/ABD füze savunma sistemi unsurlarının 
Türkiye’ye yerleştirilmesi ve Ortadoğu’da “Arap Baharı” olarak ni-
telendirilen değişimlere yaklaşım) haricinde Türk-Rus ilişkilerinin 
genel olarak uyumlu geçtiği görülmektedir. Bu kısımda yıl boyunca 
öne çıkan önemli gelişmelere özetle değinilecektir.

2011’de Türk-Rus ilişkilerindeki siyasi diyalog cumhurbaşkanı, 
başbakan, dışişleri bakanı, diğer bakanlar ve müsteşarlar düzeyin-
deki temaslardan oluşmuştur. Yıl boyunca üst düzeyde gerçekleşen 
ziyaretlerin daha ziyade Türkiye tarafından yapıldığı gözlemlenmiş-
tir. Bu çerçevede en önemli temas, 15-17 Mart tarihlerinde Başbakan 
Erdoğan’ın Moskova ve Kazan’a yaptığı üç günlük çalışma ziyareti 
olmuştur. Başbakan Erdoğan, Rusya Cumhurbaşkanı Dimitri Med-
vedev ve Başbakan Vladimir Putin’le ikili ve bölgesel konuları müza-
kere etme imkânı bulmuştur. Her iki ülkeden yedi bakanın katıldığı 
ve başbakanların eş başkanlık yaptığı Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin 
2. toplantısı da bu ziyaret esnasında yapılmıştır. Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül ise 7-8 Eylül’de Rusya’nın Yaroslavl şehrinde düzenlenen 
Dünya Siyaset Forumu’na Rusya tarafının daveti ile şeref konuğu sı-
fatıyla katılmış ve burada Rusya Cumhurbaşkanı ile de ayrı bir gö-
rüşme yapmıştır.
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Bakanlar düzeyindeki iletişime gelince, Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yıl boyunca beş kez yüz 
yüze görüşmüştür. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise, 
Mart ve Aralık aylarında Rusya’yı üç kez ziyaret etmiştir. Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Ekonomi 
Bakanı Zafer Çağlayan da yıl içinde çeşitli etkinliklere katılmak üze-
re Moskova’ya gitmişlerdir. Rusya tarafından Türkiye’ye yapılan üst 
düzeyde tek bir ziyaret söz konusudur: Dışişleri Bakanı S. Lavrov’un 
Ocak ayındaki İstanbul ziyareti.1 Bunlara ilaveten, özellikle Dışiş-
leri bakanlıklarının müsteşarları ve yardımcıları düzeyinde yoğun 
bir görüşme trafiği yaşanmıştır. Ayrıca Üst Düzey İşbirliği Konseyi 
nezdinde faaliyet gösteren ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan 
Türk-Rus Toplumsal Forumu’nun da ortak toplantılarının yapıldığı 
kaydedilmelidir. Tüm bu temasların, Türk-Rus münasebetlerindeki 
yakınlaşma eğilimini pekiştirdiği; siyasi liderler, üst düzey bürok-
ratlar ve sivil toplum temsilcileri arasındaki etkileşimi artırdığı ve 
muhtemelen sorunların müzakere edilmesini ve çözümünü kolay-
laştırdığı söylenebilir.

Siyasi diyaloğun üst düzeyde devam etmesinin yanında 2011 yı-
lında iki ülke arasında en önemli gelişme, bir süreden beri görüşme-
leri yapılan vize muafiyeti uygulamasının fiiliyata dökülmesi olmuş-
tur. 16 Nisan’dan itibaren karşılıklı olarak vizelerin kaldırılmasının, 
Türk-Rus ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğu söylenebilir. Her 
iki ülke için hem ekonomik hem de kültürel anlamda olumlu sonuç-
ları olacak bu uygulama ile ülkeler arasında serbest geçişlerin önün-
deki engeller bertaraf edilmiştir. Rusya’nın 2011 sonunda Dünya 
Ticaret Örgütü’ne üye olmasıyla birlikte iki ülke arasında ürünlerin 
ve malların akışının da önemli ölçüde serbestleşeceğini belirtmekte 
fayda vardır.

Ticari-ekonomik münasebetlerin 2011’de yeni açılımlarla ivme 
kazandığı görülmektedir. Öncelikle ekonomi bürokratları ve işa-
damları arasında üç önemli toplantının yapıldığını kaydetmek ge-
rekmektedir: Mart ayında gerçekleştirilen Türk-Rus Karma Ekono-
mik Komisyonu’nun (KEK) 11. Dönem toplantısı; resmi yetkililerle 
beraber 800 işadamının katıldığı Türk-Rus İş Forumu ve Aralık’ta 
yine pek çok işadamının katıldığı Türk-Rus İş Konseyleri 15. Dönem 
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toplantısı. Tüm bu görüşmelerde hem mevcut ekonomik faaliyetler 
gözden geçirilmiş, hem de yeni iş projeleri üzerine müzakereler yü-
rütülmüştür. Türkiye’deki iş dünyası örgütlerinden DEİK, TİM ve 
TUSKON’un Rusya’ya yönelik tanıtım ve yönlendirme faaliyetleri de 
önem arz etmiştir.

Bu noktada 2008 krizinden sonra iki ülke arasındaki ticari ilişki-
lerin oldukça ilerleme kaydettiğini söylemek gerekir. 2011’de iki ülke 
arasında gerçekleşen ticaret hacmi yaklaşık 32 milyar dolara ulaş-
mıştır. Ancak bu miktarın 26 milyar doları Rusya’dan yapılan ithalat-
tan ibarettir. Bu çerçevede, ticaret dengesinde yaklaşık beşte bir nis-
petinde Türkiye’nin aleyhine olan oran sürekliliğini korumaktadır. 
İthal ve ihraç edilen kalemlerin çeşidinde de pek büyük değişiklik 
gözlemlenmemiştir. Başka bir ifade ile Türkiye’nin ithalatının çok 
önemli bir kısmı (19 milyar dolar) doğalgaz ve petrol ürünlerinden 
oluşmaya devam etmiş, ihracatta ise imalat sanayii ağırlık kazanmış-
tır. Böylece, son yıllarda enerjide çeşitlendirme yönündeki muhtelif 
girişimlere rağmen Türkiye’nin önemli ölçüde Rusya’ya enerji konu-
sunda bağımlılığı devam etmiştir. Türk firmalarının Rusya’daki ya-
tırımları 7 milyar doları aşmış, Rus şirketlerinin de Türkiye’de bir o 
kadar yatırım yaptıkları gözlenmiştir. Türkiye’yi ziyaret eden turist 
sayısında ise yeni bir rekor kırılmış; 2011’de Rusya’dan Türkiye’ye 3,5 
milyon turist giriş yapmıştır.

Türk-Rus münasebetlerinin, siyasi ve iktisadi alandaki yoğun te-
maslara kıyasla en zayıf boyutu olan kültürel etkileşimde de kayda 
değer gelişmeler yaşanmıştır. Söz gelimi Rusya’nın Sesi Radyosu’nun 
İstanbul’da bir radyo kanalı satın alarak FM bandından yayına baş-
laması ve Rusya’nın en büyük web arama motoru Yandex’in Türkiye 
piyasalarına açılarak Türkçe arama motoru hizmetleri sunması, en-
formasyon ve iletişim alanındaki girişimlerden bazılarıdır. Her iki 
ülkede birbirlerinin dillerine olan ilginin, söz konusu yılda yapılan 
etkinliklerle ivme kazandığı görülmüştür. Bu çerçevede iki ülkeyle 
ilgili haber yapan yeni dergiler yayına başlamış, sanat ve edebiyat 
alanında temaslar çeşitli tiyatroların karşılıklı ziyaretleri ve edebi 
eser çevirileri ile gerçekleşmiştir. Özellikle mensupları artan Türk 
ve Rus diasporalarının kültürel faaliyetlerinin önem kazandığını bu-
rada belirtmek gerekir. Bu çerçevede, Moskova’da Türk-Rus Kültür 
Merkezi’nin açılması kayda değer bir gelişmedir.
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Siyasi, ekonomik ve kültürel düzeyde tüm bu olumlu etkileşimlere 
rağmen 2011 yılında şu üç konuda (bu konular her ne kadar ikili iliş-
kilerin genel seyrine doğrudan yansımasa da) Türk-Rus ilişkilerinde 
belli bir gerilim havası sezilmiştir. Bilhassa yılın ikinci yarısından iti-
baren doğalgaz alımı şartlarında Türkiye’nin taleplerinin Moskova 
tarafından karşılanmaması, buna karşın Ankara’nın da Güney Akım 
doğalgaz boru hattının kendi münhasır ekonomik bölgesinden geçi-
şine izin vermeyi geciktirmesi; öte yandan Moskova’da, NATO/ABD 
füze savunma sistemi unsurlarının Türkiye’ye yerleştirilmeye çalışıl-
masından doğan güvensizlik ve son olarak da “Arap Baharı” olarak 
bilinen değişimlere ve özellikle Suriye konusundaki gelişmelere iki 
ülkenin bölgesel ve uluslararası düzlemde verdiği farklı tepkiler, ay-
rışma ve memnuniyetsizlik noktalarını oluşturmuştur. Fakat tüm bu 
gerilimlerin ikili ilişkilere zarar vermeyecek şekilde kontrol altında 
tutulduğu da ayrıca vurgulanmalıdır.

Siyasi-Diplomatik Görüşmeler
Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi-diplomatik görüşmeler, 

2011’de yoğunluğunu kaybetmemiştir. Söz konusu yıl içinde Türkiye 
tarafından cumhurbaşkanı, başbakan, dışişleri bakanı, diğer bakan-
lar ve müsteşarlar düzeyinde önemli ziyaretler yapılmıştır. Bunun 
yanında, liderlerin uluslararası toplantılardaki temasları ve telefon 
görüşmeleri de söz konusudur.

2011 yılında üst düzeyde en önemli temas, Başbakan Erdoğan’ın 
7 bakan ve 200 civarında işadamı ile birlikte 15-17 Mart tarihlerinde 
Moskova ve Kazan’a yaptığı çalışma ziyareti olmuştur. Cumhurbaş-
kanı Medvedev ve Başbakan Putin ile bir araya gelen Başbakan Er-
doğan ve beraberindeki heyet, iki ülke ilişkilerindeki birçok konuyla 
ilgili müzakerelerde bulunmuş ve çeşitli belgeler imzalamışlardır.

Ziyaret, Türkiye-Rusya arasındaki dostluk anlaşmasının 90. yıl-
dönümüne denk getirilmiştir. 16 Mart 1921’de Moskova’da imza-
lanan dostluk anlaşması, Mustafa Kemal öncülüğünde Ankara’da 
teşkilatlanan milli güçlerin ve TBMM’nin Rusya tarafından tanınıp 
desteklenmesi anlamını taşımaktadır. Ziyarette iki ülke arasında 
2010’da kurulan Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin 2. toplantısı yapıl-
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mıştır. Başbakan Erdoğan ile Rusya Cumhurbaşkanı Medvedev’in 
başkanlık yaptığı toplantıya Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 
Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Tarım 
ve Köy işleri Bakanı Mehdi Eker, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Er-
gün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul Günay ve Rus mevkidaşları katılmışlardır.

Konsey toplantısının sonunda Dışişleri Bakanları vize muafiyeti 
ve geri kabul anlaşmalarının 16 Nisanda yürürlüğe gireceğine dair 
notaları birbirilerine takdim etmişlerdir. Buna göre, her iki ülke va-
tandaşları iş ve turistik gezilerde 30 güne kadar vize almadan seyahat 
edebileceklerdir. Ayrıca ziyaret çerçevesinde Türkiye Radyo Televiz-
yon Kurumu (TRT) ile Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Kurumu 
(RTR) arasında İşbirliği Anlaşması ile Üst Düzey Konsey çerçeve-
sinde kurulan Türk-Rus Toplumsal Forumu’nun Faaliyet Protokolü 
imzalanmıştır. 

Bunun yanısıra, Başbakan Erdoğan, Rusya’nın seçkin yükseköğ-
retim kurumlarından Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi 
MGİMO’da bir konferans vermiştir. Konuşmasında Türk-Rus müna-
sebetlerinin çeşitli boyutlarına değinen Erdoğan, iki ülke arasındaki 
ticaret hacminin önümüzdeki beş yıl içinde 100 milyar dolara çıka-
rılması gerektiğini kaydetmiştir. Burada Erdoğan’a fahri doktora un-
vanı verilmiştir. Ayrıca ziyaret esnasında iş dünyası örgütleri DEİK, 
TUSKON ve TİM tarafından düzenlenen Türk-Rus İş Forumu’na 
da hitap eden Erdoğan, iki ülke arasındaki iktisadi ilişkilerin de-
rinleştirilmesi yönünde yeni hedefler koyduklarını ifade etmiştir. 
Türkiye’den 200, Rusya’dan da 600 işadamının katıldığı Forum’da ve-
rimli iş görüşmeleri gerçekleştirilmiştir.2

Başbakan Erdoğan Moskova’nın ardından Tataristan’ın baş-
kenti Kazan’a gitmiştir. Tataristan’a ilk defa giden Erdoğan, bu-
rada üst düzey yetkililerle görüşmüş3 ve akabinde Kazan Federal 
Üniversitesi’nde bir konuşma yapmıştır. Konuşmasında Tatar şair 
Abdullah Tukay’dan bir parçayı orijinalinden okuyarak büyük ilgi 
uyandıran Erdoğan,4 Tataristan ve Türkiye arasındaki tarihi ve kül-
türel bağlara vurgu yapmıştır.

Sonuç olarak, bu ziyaret çerçevesinde en önemli kazanım, siyasi 
diyaloğun kesintisiz devam etmesinin yanı sıra vize muafiyeti an-
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laşmasının sonuçlandırılması ve iki ülke iş dünyası arasında bağ-
lantıların kurulması olmuştur. Bunlarla beraber, Rusya’dan alınan 
doğalgazın fiyatında indirim ile beraber Güney Akım’a Türkiye’nin 
münhasır ekonomik bölgesinden geçiş izni gibi konularda mutaba-
kata varılamamıştır.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise 7-8 Eylül tarihlerinde, 
Yaroslavl’da üçüncüsü düzenlenen “Toplumsal Çeşitlilik Çağında 
Modern Devlet” temalı Dünya Siyaset Forumu’na Rusya Cumhur-
başkanı D. Medvedev’in davetine icabetle şeref konuğu olarak katıl-
mıştır.5 Söz konusu forumun kapanış oturumunda hitap eden Gül, 
Medvedev ile de bir araya gelmiş ve ikili ilişkilerin yanı sıra dün-
yadaki son gelişmeleri müzakere etmiştir. Rusya’ya Şubat 2009’dan 
beri ikinci ziyaretini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Gül’e, Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu eşlik etmiştir.

İki ülkenin Dışişleri Bakanları yıl boyunca beş kez yüz yüze gö-
rüşme imkânı bulmuşlardır. 20 Ocak’ta Rusya Dışişleri Bakanı Ser-
gey Lavrov, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun davetlisi olarak 
İstanbul’u ziyaret ederek Çırağan Sarayı’nda görüşmeler yapmıştır. 
Taraflar, Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına hazırlık amacıyla 
Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun ilk toplantısını gerçekleştir-
mişlerdir. Toplantıda ikili ilişkilerin kurumsal boyutta gelişiminden 
duyulan memnuniyet dile getirilmiş, ayrıca bölgesel gelişmelere de 
temas edilmiştir.6

9 Eylülde Rusya’nın Yaroslavl şehrinde düzenlenen Dünya Si-
yaset Forumu’ndaki görüşmenin akabinde Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 21 Eylül’de New 
York’ta BM Genel Kurulu’nun 66. dönem toplantısında bir araya 
gelmiştir. Görüşmede ikili ilişkiler, ekonomi ve enerji meselelerinin 
yanında Suriye ve Yemen’deki gelişmeler başta olmak üzere Ortado-
ğu Barış Süreci’ndeki son durum ele alınmıştır.7 6 Aralıkta Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 
Litvanya’nın başkenti Vilnyus’ta yapılan AGİT Dışişleri Bakanları 
Konseyi’nin 18. toplantısı esnasında da görüşmüşlerdir. Görüşme-
de ikili münasebetlerin yanı sıra özellikle Suriye’deki durumla ilgili 
görüşler dile getirilmiş, sorunların barışçıl yollarla çözülmesi ve bu 



469

TÜRKİYE’NİN RUSYA POLİTİKASI 2011

süreçte Arap Ligi’nin girişimlerinin önemi vurgulanmıştır. Görüş-
mede Lavrov, Suriye’ye silahlı dış müdahalenin, ültimatomların ve 
güç kullanımı tehditlerinin kabul edilemez olduğunu tekrarlamıştır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Mart ayındaki iki 
ayrı ziyaretin dışında 28 Aralıkta beraberindeki heyetle Moskova’ya 
bir günlük ziyaret gerçekleştirmiştir. Bakan Yıldız, Rusya Başbakan 
Yardımcısı İgor Seçin ile görüşmüş ve Başbakan Vladimir Putin ta-
rafından kabul edilmiştir. Ziyaret sırasında, Güney Akım doğalgaz 
boru hattı projesinin güzergâhının Türkiye’nin münhasır ekonomik 
bölgesinden geçişine izin verildiğini bildiren notanın bir örneği 
Putin’e tevdi edilmiştir.

Diğer bakanların ziyaretlerine gelince, 10-12 Şubatta İçişleri Ba-
kanı Beşir Atalay, Rus mevkidaşının daveti üzerine Moskova’ya bir 
ziyaret gerçekleştirmiştir. 19-20 Ekim tarihlerinde ise Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Rusya Federal Gümrük Servisi’nin 20. 
kuruluş yıldönümü etkinlikleri ile “Gümrük ve İş Dünyası: Ulusla-
rarası ve Bölgesel İşbirliği Bakış Açıları” konulu uluslararası forum 
kapsamında Moskova’da bulunmuştur. Son olarak 1-2 Aralıkta Eko-
nomi Bakanı Zafer Çağlayan, İşbank Rusya’nın açılış törenine katıl-
mak üzere Moskova’yı ziyaret etmiştir. Bakan Çağlayan, Moskova 
Büyükelçiliğinde Rusya’da iş yapan Türk işadamları ile de bir araya 
gelerek Türkiye ekonomisi ve dış ticareti üzerine bilgilendirmelerde 
bulunmuştur.8

Bunların yanında, ülkeler arasındaki işbirliğinin kurumsallaş-
ması çerçevesinde sivil toplumun da içinde bulunduğu Türk-Rus 
Toplumsal Forumu’nun 2011’de faaliyete geçtiğini belirtmek gere-
kir. 2010 yılının sonlarında Üst Düzey İşbirliği Konseyi nezdinde iki 
ülke ilişkilerinin bilim, kültür, sanat, spor gibi birçok yönden ilerle-
mesine yardımcı olmak ve söz konusu alanlarda işbirliği imkânlarını 
müzakere etmek amacıyla kurulan Forum’da eğitim, medya, turizm, 
iş, kültür-sanat, spor, dinler arası diyalog ve hukuk işleri olmak üzere 
dokuz ana başlıkta çeşitli komisyonlar teşkil edilmiştir. Forum’un eş 
başkanlıklarına Enka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Şara ve 
Rusya Duması Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Konstantin 
Kosachev seçilmiştir. Forum’un 18 Şubat’ta İstanbul’da yapılan ilk or-
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tak toplantısında işbirliğini derinleştirme imkânlarından bahsedilmiş 
ve bu çerçevede iki ülkenin kültür adamları, yayıncıları, tiyatro sanat-
çıları ve bestekârlarının tecrübelerini paylaşabilecekleri platformlar-
da buluşturulmaları gerektiğine karar verilmiştir.9 Bununla beraber, 
bir hafta sonra Forum’un Türk kanadı başkanı Tarık Şara, bir süre 
sonra ise tüm Yönetim Kurulu üyeleri görevi bıraktıklarını açıklamış-
lardır.10 Bunun üzerine TBBM Dışişleri Komisyonu Başkanı millet-
vekili Murat Mercan, Forum’un eş başkanlığına getirilmiştir. Bundan 
sonraki süreçte TBBM Dışişleri Komisyonu Başkanı’nın Türk-Rus 
Toplumsal Forumu eş başkanı olması prensibi kabul edilmiştir.

Güvenlik ve Bölgesel Politikalarda Türk-Rus İlişkileri

2011 yılında iki ülke arasında güvenlik anlamında herhangi bir 
sorun yaşanmazken11 güvenlik yetkilileri arasında üst düzey temas-
lar söz konusu olmuştur. Bölgesel politikalarda genel olarak uyumlu 
bir ilişki devam ederken NATO füze savunma sistemi unsurlarının 
Türkiye’ye yerleştirilmesi ve “Arap Baharı”na yaklaşımda ciddi görüş 
ayrılıkları ortaya çıkmıştır.

10-12 Şubat tarihlerinde İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Rusya İçiş-
leri Bakanı Raşit Nurgaliyev’in davetine icabetle Moskova’ya bir zi-
yaret gerçekleştirmiştir. Emniyet Genel Müdürü Oğuzhan Köksal 
ve diğer üst düzey emniyet yetkililerin eşlik ettiği ziyarette iki ülke-
nin uluslararası terör ve aşırı akımlara karşı mücadelede kurumlar 
arası işbirliği imkânları ele alınmıştır. Diğer yandan, Türkiye Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel ve beraberindeki 
askeri heyet, Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Vladimir 
Vısotski’nin davetlisi olarak 30 Mart 2011’de Moskova’yı ziyaret et-
miştir.12 Görüşmelerde iki ülkenin Karadeniz’deki donanmaları ara-
sında işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapılmıştır. Bilgel, daha son-
ra Murmansk bölgesine geçerek burada Pyotr Velikii (Büyük Petro) 
isimli nükleer savaş gemisinde incelemelerde bulunmuştur.

Türkiye, Blackseafor kapsamında Rusya deniz kuvvetleri ile iş-
birliğine ve rutin faaliyetlere devam etmiştir. 7-8 Nisan 2011’de 
İstanbul’da Blackseafor’un kuruluşunun 10. yıldönümü dolayısıyla 
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törenler yapılmış, Karadeniz’e kıyıdaş devletlerin deniz kuvvetleri 
komutanları ve askeri gemileri törenlerde hazır bulunmuşlardır.13 8 
Nisan’da Harp Akademileri Komutanlığındaki törende konuşan Dı-
şişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Karadeniz’in jeopolitik, jeo-ekono-
mik ve jeo-kültürel önemine değinerek Blackseafor’un Soğuk Savaş 
sonrasında işbirliği ve entegrasyonu geliştiren ve bu sebeple de eski 
paradigmayı değiştiren zamanın ruhuna uygun bir yapılanma oldu-
ğunu vurgulamıştır.14 Ayrıca, Türkiye ve Rusya deniz kuvvetlerine ait 
gemiler ile Karadeniz’in diğer kıyıdaş devletlerinin (Ukrayna, Ro-
manya ve Bulgaristan) katılımıyla 6 Temmuz 2011’de Karadeniz’in 
Novorossiisk şehri kıyılarına yakın bir mevkide tatbikat yapılmıştır. 
Vurgulanması gereken diğer bir husus ise Ağustos 2011’de Blacksea-
for komutasının bir yıllığına Rusya’ya geçmesinin ardından15 2012’de 
bu görevin Türkiye tarafından üstlenilecek olmasıdır.

Ayrıca, 2004 yılında Jandarma Genel Komutanlığı’nca Rusya’ya 
bakım için gönderilen ve akıbeti yılan hikâyesine dönen dört adet 
Mİ-17 helikopteriyle ilgili sorun da 2011 yılında çözüme kavuşmuş-
tur. Başbakan Erdoğan’ın Mart 2011 Rusya ziyaretinde konuyu gün-
deme getirmesiyle helikopterler Rus yetkililer tarafından Savunma 
Sanayi Müsteşarlığı’na teslim edilmiştir.

NATO füze savunma sisteminin bir parçası olarak Malatya/
Kürecik’te konuşlandırılan radar da yıl içinde Türk-Rus ilişkilerini 
ilgilendiren bir diğer mesele olmuştur. Bu çerçevede 28 Temmuz’da 
Rusya’nın NATO nezdindeki Büyükelçisi ve füze savunmasından 
sorumlu özel temsilcisi Dmitri Rogozin, Türkiye’nin davetlisi olarak 
Ankara’yı ziyaret etmiştir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 
kabul edilen Rogozin’in görüşmelerinde ağırlıklı olarak NATO’nun 
balistik füze savunma sistemi ele alınmıştır. Bir basın toplantısı dü-
zenleyen Rogozin, Rusya’nın Karadeniz bölgesinde ABD füze savun-
ma sistemi unsurlarının yerleştirilmesine karşı olduğunu ve bu un-
surların yerleştirildiği bölgelerin potansiyel hedef haline geleceğini 
belirtmiştir.16 2 Eylül’de Dışişleri Bakanlığı’nın, ABD ve NATO füze 
savunma sistemine dâhil olan radarın Türkiye topraklarına yerleş-
tirilmesine izin vermesini açıklamasının17 ardından Rus uzmanlar 
bunun Rusya için bir tehdit oluşturacağını, zira söz konusu radarın 
kapsama alanında Karadeniz, Kafkaslar ve Hazar bölgelerinin bu-
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lunduğunu ve buralarda da Rusya’nın önemli askeri tesisleri ve po-
ligonlarının bulunduğunu belirtmişlerdir.18 Bunun yanında Rusya 
Cumhurbaşkanı Medvedev de 23 Kasım’da, Washington yönetimi, 
Rusya’nın füze kalkanı planıyla ilgili endişelerinin üzerine eğilmezse 
ABD’nin Avrupa’daki füze kalkanı sahalarını hedef alabileceklerini 
söylemiş ve bir hafta sonra da 29 Kasım’da ABD’nin Avrupa’ya kur-
mayı planladığı füze kalkanının Rusya’nın güvenliğine yönelik tehdit 
oluşturduğunu savunarak, Avrupa sınırındaki Kaliningrad’da füze 
kalkanı radarını faaliyete geçirmiştir.

Kuzey Afrika ve Ortadoğu coğrafyasında “Arap Baharı” olarak 
isimlendirilen değişimlere bakışta da Türkiye ve Rusya arasında ciddi 
ayrışmalar ortaya çıkmıştır. Türkiye, bölgede değişimi, yani otoriter 
yönetimlerin yerini demokratik seçimle işbaşına gelecek iktidarlara 
bırakmasını isterken, Rusya statükonun, yani mevcut yapıların korun-
ması gerektiğini müdafaa etmiştir. Özellikle Suriye konusunda ayrışma 
kendini bariz bir şekilde göstermiştir. Türkiye, Şam yönetiminin kendi 
halkına karşı şiddet uyguladığını ileri sürerek sessiz kalınamayacağı te-
zini savunurken, Rusya, Suriye’deki sorunların silahlı dış müdahale ya-
pılmadan çözülmesinde ısrar etmiş ve uluslararası kurumlarda müda-
hale yönünde karar alınmasına engel olmuştur. Dahası, 17 Ağustos’ta 
Rusya’nın en büyük silah ihracat firması Rosoboronexport’un Genel 
Müdürü, Suriye’ye yönelik silah satışına devam edeceklerini bildir-
miştir. 19 Ağustos’ta Rusya, Batı’nın, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar 
Esed’ın görevi bırakmasına ilişkin çağrısına karşı çıkarak, Şam’ın söz 
verdiği reformları hayata geçirmesi için zamana ihtiyacı olduğunu sa-
vunmuştur. 4 Ekim’de ise BM Güvenlik Konseyi’nin, sivillere karşı as-
keri operasyonlarını sürdürmesi halinde Suriye’deki rejime karşı çeşitli 
önlemler içeren karar tasarısı, daimi üyelerden Çin ve Rusya’nın veto 
etmesi üzerine kabul edilememiştir.

Aslında Ortadoğu’ya yaklaşımda Türkiye ile Rusya’nın karşı karşı-
ya gelmesi, 2000’li yıllarda her iki ülkenin bu bölgede aktif dış politika 
yürüttüğü göz önüne alınırsa beklenen bir durumdur. Ortadoğu, yeni 
Türk dış politikasının en faal olduğu bölgeye dönüşürken Rusya’nın 
da “yakın çevre”den sonra öncelikli alanlarından biri haline gelmiştir. 
Türkiye için Ortadoğu, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun deyimi 
ile “kaçınılmaz bir hinterland” olarak görülürken, Rusya için burası 
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eski nüfuz alanlarının korunmaya çalışıldığı ve dünya gücü olmanın 
sınandığı bir bölge konumunda görülmüştür.

Bunlarla birlikte, Türkiye ile Rusya’nın üst düzey yetkilileri ara-
sında “Arap Baharı”yla ilgili sürekli istişareler yapıldığını, dışişle-
ri bürokratlarının ve Moskova Büyükelçisi Aydın Sezgin’in Rusya 
makamlarını bilgilendirdiğini de hatırlatmak gerekmektedir.19 Bu 
arada Rusya, 8 Nisan’da Libya’da Kaddafi yönetimine karşı savaşan 
isyancılar tarafından kaçırılan beş Rus gazetecinin kurtarılması için 
Türkiye’den de yardım istemiştir. Söz konusu gazetecilerin serbest 
bırakılmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bu süreçte 
girişimlerinden dolayı Türkiye’ye teşekkür etmiştir.20

Bu arada, iki ülkenin bölgesel girişimlerinde bazı paralellik-
ler de gözlemlenmektedir. Örneğin her iki ülkenin Afganistan’a 
yönelik açılımları söz konusudur. Bu çerçevede 2 Eylül 2011’de 
Duşanbe’de Rusya, Afganistan, Tacikistan ve Pakistan arasında 3. 
Zirve Toplantısı yapılırken, 1 Kasım 2011’de de İstanbul’da Türkiye, 
Afganistan ve Pakistan’ın katıldığı 6. Üçlü Zirve Toplantısı gerçek-
leştirilmiştir. Ancak, Ankara tarafından Rusya ile ilişkiler Türk dış 
politikasının önemli alanlarından biri olarak görülse de, Rusya Dı-
şişleri Bakanlığı’nın önemli gelişmeleri özetleyen yıllık raporlarında 
Türkiye’nin ismi pek geçmemektedir.21

Son olarak, iki ülke arasında anlaşmazlık Kıbrıs konusunda çıkmış-
tır. Başbakan Erdoğan’ın 20 Temmuz 2011’de KKTC ziyareti esnasında 
yaptığı konuşmada22 sarf ettiği “Kıbrıs diye bir devlet yoktur. Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi vardır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır” 
ifadelerine Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan ertesi gün itiraz gelmiştir. 
Bakanlık resmi sözcüsü Aleksandr Lukashevich 21 Temmuzdaki basın 
toplantısında Başbakan Erdoğan’ın sözlerini yorumlarken BM karar-
larını hatırlatmış, bu kararlar çerçevesinde veya üçüncü tarafların de-
ğil Kıbrıslı Rum ve Türklerin kabul ettiği şartlarda sorunun çözülmesi 
gerektiğine dair Rusya’nın tutumunu beyan etmiştir.23

İlişkilerin Ticari-Ekonomik Boyutu

Türk-Rus münasebetlerinin ekonomi-politik cephesinde 2011 
yılında önemli aşamalar kat edilmiş, ekonomi bürokratlarının yanı 
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sıra iş dünyası örgütlerinin ve işadamlarının temasları yoğunluk 
kazanmış, iki ülke arasındaki ticaret hacminde dörtte bir oranında 
artış kaydedilmiş, karşılıklı yatırımlar ve muhtemel proje portföyleri 
genişletilmiştir. 

Son yıllarda düzenli hale gelen Türkiye-Rusya Karma Ekonomik 
Komisyonu (KEK) iş toplantısının 11. dönem toplantısı, 2-4 Mart ta-
rihlerinde Kazan’da yapılmıştır. 4 Mart’ta gerçekleştirilen toplantıya 
(ve protokol imza törenine) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız ile Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı İgor Seçin başkanlık et-
miştir. Taraflar, öncelikle ülkeler arasında kaydedilen ticari ve eko-
nomik gelişmeleri gözden geçirmiş, akabinde birçok alanda mevcut 
işbirliğinin daha da geliştirilmesi hususunda detaylı görüş teatisin-
de bulunmuşlardır.24 KEK toplantısı esnasında 2011 yılında turizm 
hazırlıklarına yönelik ortak bir bildiriye de imza atılmıştır. Ayrıca 
Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’un da katıldığı KEK 
toplantısında Tataristan’ın Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi ile Bur-
sa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları arasında bir işbirliği anlaşması 
imzalamışlardır. Bakan Yıldız söz konusu toplantı vesilesiyle Tata-
ristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, başdanışman Mintimer 
Şaymiyev (birinci cumhurbaşkanı) ve Devlet Konseyi Başkanı Farid 
Muhametşin ile de görüşmüştür.

Bunlara ilave olarak, iki ülke arasında oluşturulan çalışma grup-
ları da toplantılarını yapmıştır. Örneğin, Türk-Rus Ortak Sanayi 
Çalışma Grubu 10. Dönem Toplantısı 25-26 Şubat 2011 tarihlerin-
de Antalya’da gerçekleştirilmiş ve toplantı sonunda bir protokol im-
zalanmıştır. 11-14 Ekim 2011 tarihlerinde ise İstanbul’da Türk-Rus 
Ticari ve Ekonomi İstişare Kurulu’nun 2. Dönem Toplantısı gerçek-
leştirilmiştir. Ayrıca 13 Ekim 2011’de Türkiye-Rusya arasında Ticari-
Ekonomik İşbirliği Orta Vadeli Programı müzakereleri kapsamında 
Rusya Bölgesel Kalkınma Bakanı Yardımcısı Y.V. Osintsev ve Ulaş-
tırma Bakanı Yardımcısı V.A. Olerski başkanlıklarındaki üst düzey 
bürokratlar ile Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı C. Damla-
cı başkanlığındaki üst düzey yetkililer istişarelerde bulunmuşlardır. 
Bunun yanında, Türk-Rus İş Konseyleri’nin (TOBB’a bağlı Dış Eko-
nomik İlişkiler Kurulu bünyesinde faaliyet göstermektedir) 15. Or-
tak Toplantısı da pek çok işadamının katılımıyla 23 Aralık 2011’de 
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Moskova’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Rusya’da 100 bin kişiye 
istihdam yarattıklarını söyleyen Türk-Rus İş Konseyi Başkanı Erman 
Ilıcak, 2011 yılında müteahhitler olarak 3 milyar dolarlık iş tamam-
ladıklarını ve 20 bin kayıtlı Türk işçinin bulunduğunu belirtmiştir.25 
Ekonomi bürokratları ve iş adamlarının yakın temasını sağlayan bu 
toplantıların ilişkilerin gelişmesine ve olası sorunların yerinde çö-
zülmesine katkı sağladığı düşünülebilir.

Türkiye’deki işadamları kuruluşlarının Rusya’ya yönelik faaliyet-
leri de burada zikredilmelidir. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun 
(DEİK) hem bilgilendirme, hem de organizasyon faaliyetleri ger-
çekleşmiştir.26 Bu arada DEİK’in güncel ve kurumsal Rusça bir web 
sayfasının da olduğunu belirtmekte fayda vardır.27 TÜSİAD, örgüt-
sel faaliyetten ziyade kendi üyelerinin büyük yatırımları ile bilinir-
ken, MÜSİAD’ın Rusya’ya yönelik aktiviteleriyle ilgili basına bir 
haber yansımamıştır.28 Bir diğer iş dünyası kuruluşu TUSKON’un 
ise Rusyalı partnerlerle yapılan programları sürekli hale getirdiği 
görülmektedir. Mart ayında Başbakan Erdoğan’ın Moskova ziyareti 
esnasında yapılan Türk-Rus İş Forumu’nun organizatörlerinden biri 
de TUSKON olmuştur. Keza TUSKON, Karadeniz Ekonomik İşbir-
liği (KEİ) Örgütü’nün Rusya Milli Komitesi ile imzaladığı işbirliği 
anlaşması çerçevesinde 14-17 Aralık tarihlerinde Moskova’da “Kara-
deniz 2011: Yenilikler ve Yatırım Projeleri” ismiyle uluslararası fuar 
ve iş forumunu gerçekleştirmiştir.29 Türkiye’den 60’ın üzerinde şirket 
ile diğer Karadeniz ülkelerinden de katılımcıların bulunduğu fuar-
da KOBİ’ler arasındaki işbirliği imkânları öne çıkmıştır. Son olarak, 
İnegöllü 35 mobilyacı Ekim ayında Rostov ve Moskova’ya iş gezi-
si düzenlemiş ve burada yerli piyasa imkânlarını araştırmışlardır.30 
Merkezi İstanbul’da bulunan Rus-Türk İşadamları Derneği (RUTİD) 
ile merkezi Moskova’da bulunan Rus-Türk İşadamları Birliği’nin 
(RTİB) iki ülkenin ekonomik ve kültürel ilişkilerine katkılarını da 
unutmamak gerekir.31 

Ekonomi bürokratları ve iş dünyası örgütlerinin görüşmelerinin 
yanında ticari-ekonomik göstergelere de göz atmakta fayda vardır. 
Ticaret dengesinden başlanırsa, 2011’de 305 milyar dolar ithalat ve 
516 milyar dolar ihracat rakamları ile toplam dış ticaret hacmi 821 
milyar dolara varan Rusya’nın resmi gümrük verilerine göre, söz 
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konusu yılda Türkiye ile ticaret hacmi 31,8 milyar dolar olarak ta-
hakkuk etmiştir. Rusya’nın toplam dış ticareti içinde bu % 3,9 gibi 
bir orana tekabül etmektedir. Bir önceki yıla göre (2010’da Rusya’nın 
resmi verilerine göre 25.1 milyar dolar; Türkiye’deki resmi verilere 
göre ise 26.2 milyar dolar ticaret hacmi söz konusu idi) ise yaklaşık 
6.7 milyar dolar yani % 30 artış gösterdiği görülmektedir. Rusya ta-
rafından yapılan ihracatın 25,4 milyar, ithalatın ise 6,3 milyar dolar 
olduğu belirtilmektedir. Önceki yıl ise Rusya’nın ihracatı 20,3 milyar 
dolar, ithalatı 4,8 milyar dolar olarak gerçekleştirilmişti. Söz konusu 
rakamlara kümülatif olarak bakıldığında 2008 dünya krizi akabinde 
iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2009’da keskin bir surette (38 
milyar dolardan 22.9 milyara) düşmesinin ardından ticaretin ciddi 
manada toparlandığını söylemek mümkündür.

2011 yılında 135 milyar dolar ihracat ve 241 milyar ithalat ile 
toplamda 376 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaşan Türkiye’nin 
resmi verileri incelenirse, Rusya ile ticaret hacminin toplamda 30 
milyar dolar civarında olduğu tespit edilebilir. Burada Rusya’dan 24 
milyar dolar ithalat yapılırken bu ülkeye 6 milyar dolar ihracat yapıl-
dığı görülmektedir.32 Rusya’nın dış ticaret rakamlarına bakıldığında, 
Türkiye’nin Rusya’nın dış ticaretinde sekizinci ülke olduğu görül-
mektedir.33 Türkiye’nin dış ticaret verileri göz önünde bulundurul-
duğunda ise Rusya ithalatta birinci (24 milyar dolar), ihracatta ise 
dördüncü ülkedir.34

 İki ülke ticaretinde son yıllarda ticaret dengesi ile ithal ve ih-
raç edilen ürün türlerinde de bir süreklilik olduğu kolaylıkla tespit 
edilebilir. Öncelikle ticaret dengesinin bire beş oranında Türkiye 
aleyhinde sürdüğü görülmektedir. Ticaret dengesinde bu eğilimin 
Türkiye aleyhine devam etmesinin başlıca nedeni, Rusya’dan ithal 
edilen kalemlerde Türkiye’nin her geçen daha fazla ihtiyaç duyduğu 
hammaddelerin, yani, doğalgaz ve petrol ürünlerinin bulunmasıdır.

Dış ticaretteki ürün yelpazesine bakıldığında son yıllarda-
ki eğilimlerin pek değişmediği ortaya çıkmaktadır. 2011 yılında 
Türkiye’nin Rusya’dan ithal ettiği kalemler arasında liste başında 
yine hammaddeler bulunmaktadır. Bu çerçevede doğalgaz ve petrol 
ürünleri (16,8 milyar), demir ve çelik (3 milyar dolar), alüminyum 
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(1,2 milyar dolar) ve hububat (545 milyon dolar) ithalatı söz konu-
sudur. Türkiye’nin Rusya’ya ihracatında ise ürün yelpazesi hem den-
geli yayılmış, hem de hammaddelerden ziyade imalat sanayii ağırlık-
lı olmuştur. Burada meyve ve sebzeler (yaklaşık 900 milyon dolar), 
motorlu taşıtlar (831 milyon dolar), makine ve cihazlar (498 milyon 
dolar), elektrikli cihazlar (381 milyon dolar) ve plastik mamul eşya-
lar (273 milyon dolar) öne çıkmaktadır.35

2009’dan itibaren ihracat işlemlerinde Ruble kullanımının artış 
gösterdiği görülmektedir. Döviz cinsine göre yapılan dış ticaret ve-
rilerine bakıldığında 2011 yılında Türkiye’den Ruble ile 148 milyon 
dolar değerinde ihracat yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Bir önceki yıl 
bu, 92,5 milyon dolar civarında idi.36

Bu arada, Rusya’nın 2012 yılından itibaren Dünya Ticaret 
Örgütü’ne (DTÖ) üyeliğinin başlamasının Türkiye ile ticaret ve 
ekonomik ilişkilere ivme kazandıracağı ekonomi uzmanları ve iş 
çevrelerince kaydedilmektedir. Mevzubahis örgüte üyelikle birlikte 
Rusya’da ticaret daha da serbest hale gelecek, iş hayatındaki kısıtla-
maların birçoğu kalkacak, ithalat ve ihracattaki vergilerde indirime 
gidilecek, gümrük işlemleri kolaylaşacak, birçok sektörde tamamen 
yabancı sermayeli şirketlerin faaliyetlerine izin verilecek, uluslara-
rası muhasebe sistemi uygulanacaktır.37 Tüm bu değişiklikler, doğal 
olarak Rusya’ya yönelik ticaretin önündeki engellerin önemli ölçüde 
ortadan kalkacağı ve önümüzdeki yıllarda Rusya ile ticari ve ekono-
mik ilişkilerin artacağı / katlanacağı anlamına gelmektedir. Bu bağ-
lamda, Rusya’nın DTÖ’ye girmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade 
eden Laleli Sanayiciler ve İşadamları Derneği Başkanı Giyasettin 
Eyüpkoca, artık bavul ticaretinin kayıt altına alınacağını, Türkiye’nin 
bu ticaretle anılmayacağını ve ayrıca tekstil ihracatının % 40 arta-
cağını belirtmiştir.38 Hatta Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, DTÖ 
üyeliğinin getirdiği açılımlarla önümüzdeki beş yıl içinde Rusya ile 
ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkabileceğini beyan etmiştir.39

Türkiye’deki iş çevrelerinin Rusya’ya ilgisinin hep canlı kaldığını 
yapılan anketlere bakarak söylemek mümkündür. Örneğin, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi’nin 2010 yılının son çeyreğinde 527 firma ara-
sında yaptığı ankette ihracat firmalarının müteakip yılın birinci çey-
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reğinde ilk kez girmeyi planladıkları ülkeler sıralamasında Rusya bi-
rinci olmuştur. 2011’in son çeyreğinde 520 firma (bunların yaklaşık 
yarısı Türkiye’nin ilk 1000 firması arasında bulunmaktadır) arasında 
yapılan benzeri ankette de yine Rusya, yeni pazarlara açılmak isteyen 
Türk firmalarının birinci tercihi olmuştur.40

Türk şirketlerinin Rusya’daki yatırımlarına gelince, Moskova Bü-
yükelçiliği Ticaret Müşavirliği kayıtlarında 1000 kadar Türk firma-
sının kaydının bulunmasına rağmen, gerçekte bu rakamın 2000’in 
üzerinde olduğu belirtilmektedir.41 Rusya’daki 2011 yılı Türk yatı-
rımları -büyük gruplardan Şişecam (Ruscam), Fiba Holding (Credit 
Europe Bank), Efes Pilsen, Enka İnşaat, Vestel, Beko, Zorlu Enerji 
ve Rönesans İnşaat başta olmak üzere Türk sermayeli 2000’den fazla 
firma- 7 milyar dolara ulaşmıştır.42 Rusya’da faaliyet gösteren Türk 
şirketleri kendi alanlarında kalite ve üretim bakımından dereceye 
giren işletmelere sahiptir.

Türk şirketlerinin 2011 yılında Rusya’daki faaliyetlerine örnek 
vermek gerekirse, Gama İnşaat General Electric’le birlikte Rusya’nın 
Surgut şehrinde 600 milyon Euro proje değerinde ve 800 mw gücün-
de bir kombine çevrim elektrik santralinin açılışını yapmıştır.43 Mart 
2011’de Rönesans Holding, Novosibirsk’te 150 milyon Euro’luk yatı-
rımla içinde 200 mağazanın bulunduğu Aura isimli ticaret ve eğlen-
ce merkezi inşa etmiştir.44 Türkiye’nin mobilya sektöründeki büyük 
üreticilerinden Boydak Holding, 2011’de 20 milyon dolara Rusya’da 
(ve Ukrayna’da) mobilya fabrikası alarak ilk defa yurtdışında bir 
üretim tesisi açmıştır. Holdingin CEO’su Memduh Boydak, beş yıl 
içinde yapılacak 60 milyon dolarlık ilave yatırımla Rusya’da Bellona 
markasıyla mobilyalar üreteceklerini ve 600 kişiye istihdam sağla-
yacaklarını belirtmiştir.45 Zorlu Grubu’na ait Taç tekstil ürünlerinin 
sergilendiği yeni bir salon açılmıştır.46 Taç Tekstil’in Rusya Müdürü 
Mustafa Terzi, bu ülkede yatırımlara devam edeceklerini, zira Rusya 
piyasasına güvendiklerini ifade etmiştir. Türkiye’nin en büyük hazır 
giyim markalarından olan LC Waikiki, 2011’de Petersburg’da ilk ma-
ğazasını açarak Rusya pazarına giriş yapmıştır. 70 milyon dolar yatı-
rım yapmayı planlayan şirket, Rusya’da 50 mağazaya ulaşmayı hedef-
lemektedir.47 Türkiye’nin mutfak ekipmanları üreten on markasının 
(İnoksan, Hisar, Güral Porselen, Ores, Kapp, Arzum, Cadı, Portakal, 
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Beko mutfak ve kafe ekipmanları ve Industrio) distribütörlüğünü 
2011 yılının sonunda alarak Rusya piyasasına giren Türk sermayeli 
Gastroinox şirketinin, Aktif markası ile Rusya’da kendi ürünlerini de 
üreteceği bildirilmektedir.48

2011’de Koç Holding’in yatırımı olan BEKO markası, Rusya’da 
resmi kurumlarca yapılan değerlendirmelerde çeşitli ödüller ka-
zanmıştır. BEKO “Rusya Ekonomisinin Gelişimine Katkı Ödülleri” 
kapsamında “Rusya Pazarı Lideri” ödülüne layık görülmüştür.49 Öte 
yandan “Rusya’nın En İyi Şirketleri” yarışmasında da beyaz eşya üre-
ticisi kategorisinde birincilik ödülü almıştır.50 Vladimir vilayetindeki 
fabrikasında çamaşır makinesi ve buzdolabı üreten BEKO’nun Rusya 
ekonomisine katkısının yanı sıra Rusya Basketbol Ligi’ne 2011’den 
itibaren isim sponsorluğu yaptığını da eklemek gerekir. BEKO, 
2016’ya dek yıllık üretimi 500 bin adede çıkarmayı hedefliyor.51

Temmuz 2011’de Moskova’yı ziyaret eden Türk Hava Yolları Ge-
nel Müdürü Temel Kotil, Samara ve Novosibirsk gibi şehirlerde de 
temsilcilikler açarak mevcut yedi temsilcilik sayısının ona çıkarıla-
cağını beyan etmiştir.52 THY, Aralık 2011’den itibaren Novosibirsk’e 
uçmaya başlamıştır. Vizelerin kaldırılmasından sonra THY’nin sırf 
Moskova’dan Türkiye’ye haftalık uçuşları 40’a çıkmıştır.53

Rus şirketlerinin Türkiye’deki faaliyetlerine gelince, toplamda 6-7 
milyar dolar civarında bir yatırımdan bahsedilmektedir. En büyük 
Rus yatırımcıları arasında Turkcell’deki ortaklığı devam eden Alfa 
Grubu, 800 kadar benzin istasyonu ile akaryakıt piyasasının % 5’ini 
kontrol eden Lukoil ve 2011’de nükleer santral inşası çalışmalarına 
700 milyon dolar harcayan Rus Akkuyu NGS şirketi bulunmaktadır. 
Nükleer santralin ardından Rusya’nın en büyük jeneratör üreticisi 
Silovye Mashiny (Power Machines) firması da Türkiye’de hidroelekt-
rik santral yapımı için atağa geçmiştir. Ankara’da temsilciliği bulu-
nan firmanın toplamda 940 mw gücünde hidroelektrik santral yapı-
mında yer almak istediği belirtilmektedir.54

Mart 2011’de Rusya’nın demir çelik devlerinden Magnitogorsk 
Metalurji Kompleksi (MMK), İskenderun’da Türk Atakaş firmasıy-
la birlikte 2 milyar dolarlık yatırım yapmış ve 2500 kişiye istihdam 
sağlayacak olan MMK-Atakaş demir çelik tesislerinin yapımını ta-
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mamlamıştır. Yıllık 2,5 milyon ton üretim kapasiteli tesislerin açılışı-
na Başbakan Erdoğan ve pek çok bakan katılmıştır.55 Bir süre sonra 
MMK-Atakaş fabrikasındaki Türk ortağın hisseleri 485 milyon do-
lara el değiştirmiş ve MMK, Türkiye demir çelik sektörünün önemli 
oyuncularından biri haline gelmiştir.56

34 milyon abonesi bulunan Türkiye’nin en büyük GSM operatörü 
Turkcell’in ortaklarından Türk Çukurova Grubu ile Rus Alfa Grubu 
(Altimo) arasındaki hisse savaşları 2011 boyunca sürmüştür. İskan-
dinav Teliasonera, Rus Alfa Grubu ve Türk Çukurova Grubu’nun 
çeşitli oranlarda hisseleri bulunan Turkcell yönetiminde ilk iki gru-
bun, Çukurova Grubu’nun ağırlığını azaltarak yönetimi kontrol altı-
na alma girişimleri,57 bir yandan tartışmaları beraberinde getirirken, 
diğer yandan şirketin İMKB’de işlem gören hisselerinin en fazla de-
ğer kaybedenler arasına girmesine neden olmuştur.58

Her iki ülkenin bankacılık alanında birbirine cazip fırsatlar sundu-
ğu söylenebilir. Örneğin, Rusya’nın ve eski Sovyet coğrafyasının en bü-
yük bankası Sberbank’ın Türkiye bankacılık sektörüne ilgisinin devam 
ettiği, Şekerbank’ın hisselerinin alınacağı yönünde basında çıkan ha-
berlerden anlaşılmaktadır.59 Muhtemelen yakın bir tarihte Sberbank’ın 
isteğinin gerçekleşeceğini görmek mümkün olacaktır; zira sadece Türk 
bankacılık sektöründeki kârlılık değil, Türkiye ve Rusya arasındaki ti-
caret hacmi, iki ülkenin karşılıklı yatırımları ve sayıları dört milyona 
yaklaşan Rus turistlerin varlığı, bankaları bu yoğun ekonomik payla-
şımdan ve para akışından faydalanmaya itmektedir.

Öte yandan Türkiye İş Bankası bir önceki sene tüm hisselerini al-
dığı Bank Sofia’nın ismini İşbank Rusya olarak değiştirerek bankayı 
yeniden yapılandırmaya girişmiştir.60 İşbank Rusya’nın hâlihazırda 
muhtelif şehirlerde 6 şubesi bulunmaktadır.61 Böylece Rusya’daki iş 
yapan Türk sermayeli bankaların sayısı altıya yükselmiştir. Bunlar 
Yapı Kredi Moscow, Garanti Bankası (temsilcilik ofisi), Dexia (De-
nizbank iştiraki), Credit Europe Bank (Fiba Holding), Ziraat Bankası 
ve İşbank Rusya’dır. Bunlar arasında 950 bankanın faaliyet gösterdiği 
Rusya’da sermaye büyüklüğüne göre ülkenin ilk 50 bankası içerisin-
de bulunan Credit Europe Bank, hem hizmet araçları, hem de bölge-
sel kapsama anlamında en geniş yelpazede hizmet vermektedir. Bu 
bankanın, 4500’den fazla çalışanı ve 120’den fazla şubesi mevcuttur.62
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Türkiye’nin Rusya’nın değişik bölgeleri ile münasebetlerini iler-
letmek için 2011 yılında da çeşitli girişimler devam etmiştir. Bu 
çerçevede, mesela, Kaliningrad vilayetinde elektrik aletleri fabrikası 
kurma teşebbüsü zikredilebilir.63 Petersburg Başkonsolosu Mehmet 
Çınar ile birlikte Kaliningrad’ı ziyaret eden Türk işadamları kafi-
lesi, burada yatırım amaçlı incelemeler yapmışlardır. Söz konusu 
bölgenin Türkiye ile ticareti 75 milyon dolar civarında olsa da (bu 
rakam, vilayetin dış ticaret hacminin % 1’ine tekabül etmektedir), 
ziyaret esnasında Türk Havayolları tarafından Kaliningrad’dan İstan-
bul ve Antalya’ya uçuşların düzenleneceği belirtilmiştir. 24-25 Mart 
2011’de Rusya’nın Vladimir Vilayeti Valisi Nikolay Vinogradov da 
beraberindeki heyetle Ankara Valiliği ile Ankara Sanayi Odası’nı 
(ASO) ziyaret etmiştir. Vladimir Vilayeti’nde organize sanayi bölge-
sinin geliştirilmesine ilişkin Ankara Sanayi Odası ile bir işbirliği pro-
tokolü imzalanmıştır.64 Buna göre, söz konusu vilayette Sefa İnşaat 
tarafından bir organize sanayi bölgesi kurulacaktır.65 Nisan 2011’de 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Rusya’nın Volgagrad şehri arasında 
“kardeş kent” protokolü imzalanmıştır.66 

Diğer taraftan, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Aydın Sezgin’in 
Rusya’nın çeşitli bölgelerine ziyaretleri de söz konusu olmuştur. Sez-
gin, Mayıs 2011’de Rusya’nın Sverdlovsk vilayetini ziyaret ederek Ural 
Federal Üniversitesi’nde düzenlenen Türk Kültür Günleri’ne katılmış 
ve yetkililerle ikili ilişkilerin geliştirilmesini müzakere etmiştir. 130 
ülke ile ekonomik ilişkileri bulunan Sverdlovsk vilayetinin bir önceki 
yılda ticaret hacminde Türkiye ikinci ülke konumunda bulunmak-
taydı.67 Büyükelçi Sezgin’in bir diğer uğrak noktası Başkortostan ol-
muştur. Başkortostan Cumhurbaşkanı Rüstem Hamitov’la görüşen 
Sezgin, iki ülke arasındaki sanayi işbirliğinin katlanması gerektiğini 
ve Türkiye’nin yatırım yapmaya hazır olduğunu ifade etmiştir.68

2011’de Türkiye’yi ziyaret eden Rusyalı turist sayısı yeni bir rekor 
kırmıştır. Yukarıda zikredildiği gibi 16 Nisan tarihinden itibaren iki 
ülke arasında turist vizeleri tarihe karışmış ve bu olay 2011 yılına 
damgasını vurmuştur. 24 Mayısta Türkiye, Rusya vatandaşlarının 
Türkiye’de vizesiz kalış süresinin 30 günden 60 güne çıkarıldığını 
(180 günlük sürede 90 günü geçmeme koşuluyla) ve bu uygulamanın 
31 Aralık 2011’den itibaren geçerli olacağını kararlaştırmıştır. Tür-
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kiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2011’de Rusya’dan Türkiye’ye 
yaklaşık 3,5 milyon insan giriş yapmıştır. Bunlardan 400 bini İstan-
bul, 2.761 bini ise Antalya’ya gelmişlerdir. Bu çerçevede, Türkiye’yi 
ziyaret eden 31,5 milyon kişi arasında Rusya’dan gelenler % 10’u teş-
kil etmiştir. Rusya, Almanya’dan (4,8 milyon giriş) sonra ikinci ülke 
konumunda bulunmaktaydı.69 2010’da 3,1 milyon, 2009’da 2,7 mil-
yon Rus turistin geldiğini de hatırlatmak gerekir.

Turizm sezonunun başında meydana gelen söz konusu olayın, 
Türkiye’ye yönelen turistlerin tercihlerini etkilediği varsayılabilir. 
Zira sene başında Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Özgür 
Özarslan 2011 Rus turist sayısındaki hedefin 4 milyon olduğunu 
kaydetse de, gerçekleşen rakamın (3,5 milyon) beklentilerin altında 
olduğu görülmektedir.70

Bunlarla beraber, turizmin çeşitli alanlarında iki ülkenin işbirliği 
çabaları da devam etmiştir. Bu çerçevede, Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı ve özel sektörün girişimi ile Moskova’da 13 Nisan’da üst düzey gelir 
grubuna yönelik “Endless Istanbul”, 22 Kasımda ise “Up-Istanbul” 
isimli, kongre turizminin imkânlarının tanıtıldığı ve Rusya’dan 200 
turizm acentesinin, Türkiye’den ise 27 otelin temsilcilerinin katıldığı 
çalıştaylar düzenlenmiştir.71 Son olarak Haziran 2011’de ise İzmir’de 
turizm alanında Türk-Rus çalışma grubunun toplantı yaptığını da 
kaydetmek gerekir.72

Enerji Meseleleri

Türk-Rus ilişkilerinin temel sütunlarından biri olan enerji konu-
su, 2011 yılında da önemini korumuştur. Yıl içinde enerji diploma-
sisini meşgul eden ve yoğun temaslara sahne olan konular arasında 
Akkuyu’da nükleer santral inşası çalışmaları, doğalgaz alımındaki 
şartların ve fiyatların yeniden düzenlenmesi ve Güney Akım’a geçiş 
izni bulunmaktaydı.

Başbakan Erdoğan’ın Mart ayındaki Moskova ziyaretinde nük-
leer santral konusu görüşmelerde önemli yer tutmuştur. Ziyaret 
Japonya’da Fukuşima Nükleer Santrali’nde meydana gelen kazanın 
akabinde gerçekleştiğinden kamuoyunda nükleer santrallerin güve-
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nirliği tartışmalarını beraberinde getirmiştir. 16 Mart’ta Moskova’da 
yapılan görüşmelerin akabinde basın açıklaması yapan Medve-
dev ve Erdoğan bu konuya da değinmişlerdir.73 Başbakan Erdoğan 
Türkiye’nin Akkuyu projesinden vazgeçme niyetinde olmadığını be-
yan etmiştir.

Bu çerçevede 2011’de Akkuyu nükleer santrali üzerine projelen-
dirme ve zemin etüt çalışmaları sürdürülmüştür. Bu çalışmaları yü-
rüten Rus Akkuyu NGS şirketinin Genel Müdürü Aleksandr Super-
fin, 20 milyar dolarlık santral inşası projesinde Türk şirketlerle de 
çalışacaklarını ve bunların en az 6 milyar dolar pay alacaklarını ifade 
etmiştir.74 Ayrıca söz konusu şirket, ileride Akkuyu nükleer santra-
lindeki kalifiye eleman ihtiyacını gidermek maksadıyla Türkiye’den 
öğrencilerin Rusya’da eğitim alması projesine de sponsor olmuştur. 
Bu bağlamda yapılan elemelerde 9 bin kişi içinden seçilen 50 kişilik 
ilk öğrenci grubu,75 Eylül 2011’de Rusya’nın Milli Nükleer Araştırma 
Üniversitesi’nde (MIFI) nükleer mühendislik ve fizik eğitimine baş-
lamışlardır. İş garantisi verilen öğrencilerin, 1 yıl Rusça hazırlığın ar-
dından 5,5 yılda bilimsel programı tamamlayacakları ve Akkuyu’da 
13 yıl mecburi hizmet yapacakları belirtilmektedir.

2011’de Türkiye, Rusya’dan 25,8 milyar metreküp doğalgaz ithal 
etmiştir. Bir önceki yıl, bu rakam 18 milyar metreküp idi. 2012’de ise 
en az 26 milyar metreküp doğalgaz ithal edileceği tahmin edilmekte-
dir. Dolayısıyla, her ne kadar enerji kaynakları ve kanalları çeşitlen-
dirilmeye çalışılsa da yıllık 30-35 milyar metreküp doğalgaz tüketimi 
gerçekleştiren Türkiye’nin bu alanda Rusya’ya bağımlılığının devam 
ettiği görülmektedir.76

Türkiye ve Rusya’dan alınan doğalgazda indirim ve son finansal 
gelişmeler doğrultusunda artan maliyetleri hafifletmek için doğal-
gaz alımındaki asgari alım taahhüdünün gözden geçirilmesi konusu, 
2011 yılında sürekli dillendirilen bir konu haline gelmiştir; hatta bu-
nun, taleplerine karşılık bulamayan Türkiye’yi yeni arayışlara ittiği 
de söylenebilir. Söz konusu yıl içinde doğalgaz konusu etrafında iki 
ülke yetkililerince yapılan çeşitli açıklamalar, perde arkasında sıkı 
müzakere ve pazarlıkların cereyan ettiği izlenimi vermiştir.

Türkiye, Başbakan Erdoğan’ın Mart 2011 Rusya ziyareti esnasın-
da doğalgaz fiyatında indirim yapılması ve Mavi Akım vasıtasıyla 
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gelen gazda “al ya da öde” şartının üç seneliğine durdurulması tale-
bini iletmiştir.77 Tam da o esnada Rusya Cumhurbaşkanı Medvedev, 
Rusya’nın karşılıklı tavizler ile doğalgaz fiyatında indirim yapabilece-
ğini beyan etmiştir.78 Bilindiği üzere, Türkiye, Rusya’dan iki hat üze-
rinden doğalgaz almaktadır: İlki, 1986 yılında 6 milyar metreküplük 
bir anlaşmayla yapılan Batı Hattı’dır (karadan Ukrayna-Romanya-
Bulgaristan üzerinden gelen). Buna ilaveten, 18 Şubat 1998’de 8 mil-
yar metreküplük ek bir anlaşma daha yapılmıştır. Diğeri ise 15 Aralık 
1997’de anlaşması yapılan ve 2003’te devreye sokulan, Karadeniz’in 
zemininden geçen 16 milyar metreküp kapasiteli Mavi Akım’dır. Batı 
Hattı’nın ilk anlaşmasının süresi 2011’de bitmiştir; ikincisininki ise 
2022’de bitecektir. Türkiye, önce Mavi Akım’dan gelen gazın özel şir-
ketler tarafından alınmasını teklif etse de, Gazprom buna sıcak bak-
mamıştır.79 Daha sonra ise Batı Hattı’ndan alınacak gaz anlaşmasının 
uzatılması için Haziran 2011’de tarafların görüşmelere başlamaları-
na rağmen bir sonuç alamadıkları anlaşılmıştır.

Mavi Akım’da vergi indiriminin kaldırılmasının düşünüldüğüne 
dair Temmuz ayında Rus basınında çıkan haberler, perde arkasında 
bir pazarlığın söz konusu olduğunu teyit etmiştir. Şöyle ki, söz konusu 
boru hattının inşası sırasında, anlaşmaya, doğalgazdan vergi alınma-
yacağına ilişkin bir madde konulmuştu. Rusya Maliye Bakanlığı kay-
naklarının tam da doğalgazda fiyat indirimi talep edildiği dönemde 
mevzubahis muafiyeti kaldırıp Gazprom’dan vergi tahsil etmeye hazır-
landıklarının basına yansıması, bunun fiyat indirimi talebine karşı bir 
koz olarak ileri sürüldüğü fikrini akıllara getirmekteydi.80

Diğer yandan Rusya da Güney Akım doğalgaz boru hattı inşası-
nın Türkiye’nin Karadeniz’deki münhasır ekonomik bölgesinden ge-
çirilmesine izin verilmesi için yaptığı talebe olumlu yanıt alamamış-
tır. Başbakan Erdoğan’ın Mart ziyareti esnasında bu konu istenilen 
belgelerin Gazprom tarafından teslim edilmediği gerekçesiyle öte-
lenmiştir. Enerji işlerinden sorumlu Rusya Başbakan Yardımcısı İgor 
Seçin, Türkiye’nin neden bu konuya cevap veremediğini anlamadığı-
nı beyan etmiştir. Rusya’nın ciddi gazetelerinden Nezavisimaya Ga-
zeta durumu “Güney Akım’a Türk Çalımı” başlığıyla sayfalarına yan-
sıtmıştır.81 Hatta bu durum, Rusya’yı yapım maliyeti çok yüksek olan 
(10-15 milyar Euro olacağı tahmin edilmektedir) Güney Akım’dan 
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vazgeçme ve bunun yerine doğalgazı sıvılaştırarak tankerlerle taşıma 
fikrine dahi itmiştir. Yalnız bunun bir blöf olabileceği de uzmanlarca 
değerlendirilmiştir.82

Ağustos 2011’de Enerji Bakanı Taner Yıldız, Gazprom’a indirim ta-
lebini bir daha iletmiştir.83 Ağustos ayında 50 dolar zam yapıldığını 
belirten Yıldız’a göre, 2009-2011 arasında fiyatlar % 39 oranında art-
mıştır. Söz konusu ayda Botaş temsilcilerinin Moskova’daki temasla-
rından somut bir sonuç çıkmayınca84 Batı Hattı’ndan Botaş’ın değil, 
özel şirketlerin doğalgaz alabilecekleri ifade edilmiştir. Türkiye’nin bu 
aşamada Azerbaycan’la bu ülkeden alınan doğalgazın hacmini önemli 
ölçüde artırmak amacıyla yaptığı görüşmeleri, uzmanlar, Gazprom’un 
fiyat politikasına karşı bir pazarlık unsuru olarak değerlendirmiştir.

Rusya ile doğalgaz görüşmeleri sürerken diğer yandan daha önce 
Samsun-Ceyhan petrol boru hattı projesinde yer alacağını belirten 
Transneft firması, görüşmeleri durdurduğunu açıklamıştır. Trans-
neft Başkan Yardımcısı Mihail Barkov’a göre, Türkiye’nin talep etti-
ği taşıma ücretinin yüksek olmasından dolayı ekonomik açıdan bu 
hat kârlı değildir.85 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise, 
Transneft’in söz konusu görüşmelerden çekilmesinin Rusya’nın Ak-
kuyu nükleer santral projesini etkilemeyeceğini beyan etmiştir. 

Fiyat indirimi talebine karşılık bulamayan Türkiye, Eylül ayı 
sonunda Botaş’ın Rusya’dan doğalgaz alımının bir kısmını durdu-
rabileceği mesajını vermiştir. Bakan Yıldız bunu, “yeterli indirimi 
göremezsek” Batı Hattı’yla ilgili “anlaşmayı sonlandırırız” ifadeleri 
ile dile getirmiştir.86 Bazı Rus uzmanlar ise bu açıklamayı görüş-
melerde kullanılacak bir baskı unsuru şeklinde telakki etmişlerdir. 
Onlara göre, Ankara, doğalgaz konusunda Gazprom’la işbirliğinden 
geri çekilme niyetinde ve durumunda değildir. Ayrıca Güney Akım 
projesine izin meselesinde Türkiye’nin elinin güçlü olduğuna vur-
gu yapmışlardır.87 Bilindiği üzere, Rusya, Karadeniz’in zemininden 
döşenecek olan Güney Akım doğalgaz hattının Türkiye’nin münha-
sır ekonomik bölgesinden geçmesi için başvuruda bulunmuş ve bu 
başvuruya cevap, Ankara’da kurumlar arasında yapılan istişarelerden 
dolayı ötelenmiştir.

Ekim ayı başında, Aralık’ta bitecek olan Batı Hattı’na ilişkin 
1986’da yapılan 6 milyar metreküp doğalgaz anlaşmasının uzatılmaya-
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cağı Gazprom’a iletilmiştir. Bunun üzerine Gazprom Export Başkanı 
Aleksandr Medvedev de, Botaş’ın yerine özel şirketlere doğalgaz sata-
bileceklerini beyan etmiştir.88 10 Ekim’de ise Rusya Başbakanı V. Putin 
devreye girerek Başbakan Erdoğan’ı telefonla aramış ve Batı Hattı’nda 
sona erecek anlaşma akabinde durumla ilgili görüşme yapmıştır.

Bu arada 25 Ekim’de Türkiye, Azerbaycan’la bir doğalgaz anlaş-
ması yaparak Gazprom karşısında elini güçlendirmiştir. Söz konusu 
anlaşmaya göre Türkiye, Azerbaycan’dan yıllık 6 milyar metreküp gaz 
satın alabilecektir. Ayrıca, 10 milyar metreküp gazın da Türkiye üze-
rinden Avrupa ülkelerine transitine onay verilmiştir. 26 Aralık’ta ise 
bu yeni anlaşma çerçevesinde Azerbaycan ile Trans-Anadolu doğal 
gaz hattının inşası konusunda bir mutabakat zaptı imzalanmıştır.89

Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Batı Hattı’ndan 
6 milyar metreküplük doğalgazı özel şirketlerin satın alması için bir 
süreç başlatmış ve bu çerçevede 26 şirket ithalat lisansı için başvuru 
yapmıştır.90 İncelemeler sonucunda bunlardan hiçbirinin teknik ko-
şulları sağlayamadığı (Gazprom’la ön anlaşma yapılması şartı konul-
muştu) tespit edilerek başvurular geçersiz sayılmıştır.91

Belirsizliğe yol açan bu durumu çözmek maksadıyla 27 Aralık 
2011’de Ankara’ya gelen Gazprom Başkanı Aleksey Miller ve bera-
berindeki heyet doğalgazda fiyat indirimi ve Güney Akım’ın geçi-
şi konusunda nihai uzlaşmaya varmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nda yapılan görüşmelerde varılan anlaşmaya göre, önce-
likle Ankara, Karadeniz’in zemininden Bulgaristan’a kadar döşene-
cek Güney Akım doğalgaz boru hattının Türkiye’nin münhasır eko-
nomik bölgesinden geçecek olan kısmı için gereken izni vermiştir. 
Rusya Başbakanı Putin, bu iznin çıkmasında bir sorun yaşanma-
yacağını umduğunu daha önce zaten ifade etmişti.92 İkinci olarak, 
1997 ve 1998 yıllarındaki anlaşmalara ek protokoller yapılmış; Batı 
Hattı’ndan bir sonraki yıl alınacak doğalgazla ilgili düzenlemeler 
üzerinde mutabakata varılmış ve Botaş’ın bir yıl daha Rusya’dan gaz 
almaya devam etmesi, akabinde ise özel şirketlerin devreye sokulma-
sı kararlaştırılmıştır.93 Bu arada, alınacak gazın miktarı ve fiyatı ile 
ilgili bir bilgi verilmemiştir. Üçüncü olarak tüm bu anlaşmalar sonu-
cunda doğalgaz fiyatında belli bir indirim yapıldığı beyan edilse de, 



487

TÜRKİYE’NİN RUSYA POLİTİKASI 2011

indirim oranı açıklanmamıştır (indirimin % 15-20 civarında olduğu 
çeşitli mercilerce söylenmektedir). Görüşmeler sonrasında Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız sürpriz bir ziyaretle Moskova’ya 
gitmiş ve 28 Aralıkta Türkiye’nin Güney Akım konusundaki izin bel-
gesini Rusya Başbakanı Putin’e sunmuştur.94 Durumun böyle sonuç-
lanmasından memnun kalan Başbakan Putin de Başbakan Erdoğan’ı 
telefonla arayarak teşekkürünü iletmiştir.95 Sonuç olarak, 2011 yılı 
boyunca Türk-Rus ilişkilerini meşgul eden Batı Hattı’ndaki doğal-
gazla ilgili sorun geçici olarak çözülmüştür. Ayrıca, Azeri gazını 
taşıyacak Trans-Anadolu doğalgaz hattı projesinin devreye girmesi 
ile daha önce gündemde olan Nabucco hattıyla ilgili tartışmalar da 
şimdilik geri plana atılmıştır.

Kültürel-Toplumsal Temaslar

Siyasi ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi, Türk ve Rus toplumla-
rı arasında kültürel temasları karşılıklı olarak yoğunlaştırmıştır. Bu 
manada 2011 yılında iletişim ve enformasyon alanında yeni girişim-
ler söz konusu olmuş, Türk ve Rus diasporaların çalışmaları ve iki 
ülke sanatçılarının Türkiye ve Rusya’daki gösterileri öne çıkmıştır. 
Ayrıca, Türkçe ve Rusçaya yönelik ilgi karşılıklı olarak artmıştır.

2011 yılında Türk-Rus ilişkileri iletişim boyutunda da önemli 
gelişmelere sahne olmuştur. Özellikle Rusya tarafından bu alanda 
gerçekleştirilen projeler önem arz etmektedir. Bu çerçevede önce-
likle Rusya’nın Sesi Radyosu’nun Türkiye’de FM bandında yayınlara 
başlamasından bahsedilebilir.96 Radyo Kuzey ismiyle FM 101.4 fre-
kansında İstanbul’da yayına başlayan radyo, haber ağırlıklı olmak-
la beraber müzik yayını da yapmakta ve Ankara, İzmir, Bursa ve 
Antalya’da dinlenebilmektedir. İstanbul’daki stüdyolarda hazırlanan 
programlara Türkiye’den birçok uzman, yazar ve yorumcu da kat-
kıda bulunmaktadır. Radyo Kuzey’in açılışına, Rusya Başbakanı V. 
Putin’in sözcüsü Dmitri Peskov ile Rusya’nın Sesi Radyosu’nun üst 
düzey yetkilileri katılmıştır. Açılışta Peskov, FM bandından yayının 
önemine vurgu yaparak Rusya ile ilgili bilgilerin detaylı olarak ve 
objektif bir şekilde doğrudan halka aktarılmasını amaçladıklarını 
aktarmıştır.97
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Diğer yandan Cihan Haber Ajansı ile Moskovski Komsomolets gaze-
tesinin anlaşması sonucu bu gazetenin Türkiye ağırlıklı bir web sayfası 
açılmıştır.98 Gazetenin bu web sayfası aracılığıyla Rusya kamuoyuna 
Türkiye hakkındaki gelişmeler doğrudan aktarılabilmektedir.

Dergilerden bahsedecek olursak, 2011’de Türkiye’de Rusya ve ya-
kın çevresi ile ilgili Gündem Rusya isimli bir dergi, Ankara’da yayına 
başlamıştır. İsmini web sitesinden alan dergi, Rusya’da eğitim gör-
müş veya bu ülke üzerinde çalışan bir grup tarafından iki ayda bir 
Türkçe ve Rusça yayımlanmakta olup tarih, siyaset, ekonomi, kültür 
ve günlük hayat gibi birçok konudaki dosyayı Türk okurlarına sun-
maktadır.99 Mayıs 2011’de ise Moskova’da Türkiye hakkında bilgilere 
ve reklamlara yer veren Vip-Turtsia isimli yeni bir aylık gazete yayına 
başlamıştır.100 Son olarak, Alanya’da Rusça yayınlanan Jizn v Turtsii 
(Life in Turkey) dergisi de yayın hayatına devam etmektedir.101

İletişim alanındaki gelişmelerden bir diğeri, Rusya’nın en büyük 
internet arama motoru olan Yandex’in Türkiye piyasasına açılması-
dır. 2011’de İstanbul’da ofis açan ve onlarca bilgi işlem uzmanı istih-
dam eden Yandex’in genel müdürü Arkadi Voloj, mevcut hizmetle-
rinin yerelleştirilmesinden ziyade Türk kullanıcılar için yeni ürünler 
tasarladıklarını belirtmiştir.102 Bu ürünler arasında Türkçe arama 
sitesi, e-mail, trafik durumunu gösteren haritalar ve panoramik gö-
rüntüler söz konusudur. Türkiye, daha önce Beyaz Rusya, Ukrayna 
ve Kazakistan’da da hizmet veren Yandex’in Rusça konuşulan eski 
Sovyet coğrafyası dışında ofis açtığı ilk ülkedir.

Her iki ülkede birbirlerinin dillerine karşı ilginin giderek arttığı 
müşahede edilmektedir. 16 Nisan’da Moskova’da Türkiye Büyükelçi-
liği, Moskova Devlet Üniversitesi ve Şarkiyat Enstitüsü gibi kurum-
ların işbirliği ile lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığı 7. Türkçe 
Olimpiyatları gerçekleştirilmiştir.103 Son yıllarda Türkiye’de yükselen 
eğilimlerden biri, özel liselerde Rusça’nın seçmeli yabancı ders ola-
rak müfredata konulmasıdır. 

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı TÜRKSOY’un faaliyetlerini 
burada kısaca zikretmek faydalı olur. Türk dilli ülkelerin üye oldu-
ğu bu teşkilatta, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan, Hakasya, 
Tıva, Altay ve Başkurdistan özerk cumhuriyetleri de gözlemci sta-
tüsünde bulunmakta ve bu bölgelerin temsilcileri faaliyetlere aktif 
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olarak katılmaktadırlar. Bu çerçevede, TÜRKSOY’un programların-
da Rusya’dan gelen heyetleri ve çeşitli sanatçı gruplarını da görmek 
mümkündür. Mesela, 2011 yılını Tatar şair Abdullah Tukay yılı ilan 
eden TÜRKSOY’un Genel Sekreterliği’nde düzenlenen törene Tata-
ristan Kültür Bakanı Ziyla Valeyeva başkanlığında geniş katılımlı bir 
heyet iştirak etmiştir.104 

Rus diasporasının Türkiye’deki faaliyetleri de 2011’de daha örgüt-
lü bir hal almıştır. Yine Rus diasporasının girişimiyle 17-19 Haziran 
2011’de İstanbul’da Rus Dili ve Kültürü Festivali’nin (Vivat Rossiia) 
beşincisi düzenlemiştir. Rusça yarışma, tiyatro gösterisi ve akordeon 
konseri gibi çeşitli faaliyetlerin yapıldığı festivalin finalinde her iki 
ülkeden sanatçıların katılımıyla Aya İrini’de bir konser gerçekleşti-
rilmiştir.105 10-18 Aralık 2011 tarihlerinde Antalya’da Rusya Dostluk 
ve Kültür Derneği’nin katkıları ile “Rus-Türk-Ukrayna Kültürleri 2. 
Dostluk Şenliği” organize edilmiştir.106

Rusya’daki Türk diasporasının da pek çok faaliyet gerçekleştirdiği 
unutulmamalıdır. Örneğin, Moskova Türk Kadınlar Örgütü kermes-
ler düzenlemekte ve bayramların birlikte kutlanmasına çalışmakta,107 
Rus-Türk İşadamları Birliği (RUTİB), Rusya’da iş yapmak isteyen şir-
ketlere bir nevi mihmandarlık yapmaktadır. 

Mart 2011’de Başbakan Erdoğan’ın Moskova ziyareti esnasında 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türk diasporasının giri-
şimi ile kurulan Türk-Rus Kültür Merkezi’nin açılışını gerçekleştir-
miştir. Kültürel alanda çok yönlü faaliyetler yürüten merkez108, Türk 
ve Rus toplumlarına ortak etkinlikler düzenlemektedir. 

Rusya ile ilişkilerde Kuzey Kafkas diasporalarının da belli bir 
rol oynadığını belirtmek gerekir. Mesela, Şubat 2011’de Adıgey 
Cumhuriyeti’nden üst düzey yetkililerden oluşan geniş katılımlı 
resmi bir heyet Türkiye’ye ziyarete gelmiştir.109 Ekonomi ve Kültür 
bakanlarının da içinde bulunduğu heyet, birçok şehirde resmi yet-
kililer ve Kafkas diaspora örgütlerinin temsilcileri ile temaslarda bu-
lunmuş, sosyal ve kültürel ilişkilerin pekiştirilmesi yönünde fikir alış 
verişi yapmışlardır.

Rusya Başbakanlığı’na bağlı olup yurtdışında Rusya vatandaşları-
na ve soydaşlarına yönelik etkinlikler düzenleyen Rossotrudnichestvo 
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ajansının Ankara temsilciliğinin faaliyete geçmesi ile Türkiye’de Rus-
ya vatandaşlarına, Rusça konuşanlara ve Rus kökenlilere ve ayrıca 
Rusya ve Rusçaya ilgi duyanlara yönelik aktiviteler de hız kazanmış-
tır. 2011 yılında Çocuk Resimleri Yarışması (Nisan-Mayıs), Dün-
ya Çocukları Koruma Günü (4 Haziran), Ankara TED Koleji’nde 
yapılan Rus Dili Günü (6 Haziran), Erciyes Üniversitesi’nde yazar 
Dostoyevski’nin doğumunun 190. yıldönümü anısına düzenlenen 
konferans bu tür programlardan bazılarıdır.110

Akademik camiada Türk-Rus ilişkilerini mercek altına alan bi-
limsel toplantılar da ivme kazanmıştır. 2011 yılında Atatürk Araş-
tırma Merkezi Türk-Rus ilişkileri üzerine iki çalıştay düzenlemiştir. 
Bunlardan “Toplumların Birbirine Bakışı” konulu birinci çalıştay 28 
Nisanda Rusya Büyükelçiliği’nin desteği ve Rus akademisyenlerin 
katılımı ile Ankara’da, “Kafkasya: Tarih ve Kültür” konulu ikinci ça-
lıştay ise Pyatigorsk Devlet Dil Üniversitesi işbirliği ile 28-29 Kasım 
tarihlerinde Pyatigorsk’da düzenlemiştir.111 Bu arada, Rusya’nın An-
kara Büyükelçiliği ile Rossotrudnichestvo ajansı da 26 Eylül’de An-
kara Üniversitesi’nde “Türkiye ve Rusya: Dün, Bugün ve Yarın” isimli 
bir konferans organize etmiştir.

Türkiye, 7-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Moskova Ulusla-
rarası Kitap Fuarı’na 2000 kitaplık bir koleksiyonla katılmış ve fuar 
akabinde bu koleksiyon, Moskova Devlet Üniversitesi ile Rusya Milli 
Kütüphanesi’ne hediye edilmiştir.112 Rusya İlimler Akademisi Doğu 
Elyazmaları Enstitüsü ile Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi 
arasında varılan mutabakatla elyazması eserlerin dijital nüshalarının 
karşılıklı olarak değiş tokuşu yapılması kararlaştırılmıştır.113

Son olarak, Rusya Müslümanları Merkezi Dini İdaresi Başkanı 
Müftü Talgat Taceddin, 31 Mart-8 Nisan tarihlerinde bir dizi gö-
rüşmeler yapmak üzere Türkiye’yi ziyaret etmiştir. İstanbul Aydın 
Üniversitesi’nde bir konferans veren Taceddin İstanbul, Ankara, 
Rize, Trabzon, Giresun ve Erzurum’da resmi ve sivil toplum kuru-
luşları ile çeşitli temaslarda bulunmuştur.114 Temmuz ayında ise 
Rusya’nın Morvodya Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Saransk şeh-
rinde İstanbul Üsküdar Müftülüğü’nün katkıları ile yapılan Üsküdar 
Camii, Mordovya Cumhurbaşkanı N. Merkuşkin’in katılımıyla iba-
dete açılmıştır.115
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Sonuç

Son on yılda Türk-Rus ilişkilerinde kaydedilen yakınlaşma ça-
baları çerçevesinde 2011 yılının bir istisna olmadığı, gerek iki ülke 
münasebetlerinin yakın tarihi açısından, gerekse de genel Türk dış 
politikası kapsamında bakıldığında istikrarlı ve verimli bir yıl yaşan-
dığı görülmüştür. Söz konusu yıl içerisinde Türkiye’nin izlediği poli-
tikalar, bu yakınlaşma sürecine paralel olarak gelişmiştir. Ankara, üst 
düzeyde ziyaretlerle Moskova ile siyasi diyaloğu canlı tutmaya çalı-
şırken, iki ülkenin iş dünyası ticari ve ekonomik yatırımları artırmak 
için mesai harcamış, kültür ve diaspora kurumları da toplumlar arası 
temasların daha da nitelikli hale gelmesine katkıda bulunmuşlardır. 
Hele 2011’de vizelerin kaldırılması, bir yandan ikili ilişkilerdeki gü-
ven unsurunu yansıtırken, toplumlar arası temaslar da yoğunlaşmış-
tır. Ticari-ekonomik rakamlardaki önemli artışlara rağmen iki ülke 
arasındaki potansiyelin henüz doyum noktasına ulaşmaktan uzak 
olduğu söylenebilir. Ayrıca Türkiye’nin, kendi aleyhine olan ticaret 
dengesini düzenlemek için girişimlerde bulunması beklenmektedir.

Öte yandan iki ülke münasebetlerinde ciddi ayrışma noktalarının 
var olduğu ve bunların dolaylı da olsa kendini gösterdiği gözlem-
lenmiştir. Doğalgaz alımı şartlarının yumuşatılmasının talep edil-
mesi sürecinde yapılan açıklamalar ve uzayan görüşmeler, bunlara 
bir örnektir. Dahası, NATO/ABD füze savunma sistemi unsurlarının 
Türkiye’ye yerleştirilmesi, Rusya cenahında güvenlik kaygılarını ar-
tırmıştır. Genelde “Arap Baharı”na, özelde ise Suriye’de yaşananlara 
verilen tepkiler, iki ülke arasında ciddi bir ayrışmanın söz konusu 
olduğunu açıkça gözler önüne sermiştir. Bilindiği gibi, Türkiye, Suri-
ye yönetiminin kendi halkına karşı şiddet uyguladığını ileri sürerek 
buna kayıtsız kalınamayacağını vurgularken, Rusya, sorunların dış 
müdahale olmadan çözülmesinde ısrar etmiştir.

Ortadoğu’nun bir başka ülkesinde meydana çıkacak benzeri olay-
ların Ankara ve Moskova için bölgesel politikalar anlamında gerilim 
riski doğuracağı tahmin edilebilir. Zira Ankara Ortadoğu’da statüko-
nun değişmesini talep ederken, Moskova mevcut yönetimlere deste-
ğini sürdürmüştür. Türkiye’nin Rusya ve yakın çevresindeki bölgesel 
örgütlere (örneğin Avrasya Ekonomi Topluluğu veya Şangay İşbirliği 
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Örgütü’ne) gözlemci statüsünde dâhil olması da, bölgedeki süreçleri 
yakından takip etme ve gündemde tutma açısından bir öneri olarak 
değerlendirilebilir..

Sonuç olarak, bölgesel gelişmelerden zaman zaman etkilense de, 
Türk-Rus ilişkilerinde işbirliğini kurumsallaştıran ve sürekli hale ge-
tiren siyasi-diplomatik mekanizmaların, üst düzeydeki siyasi diya-
loğun, bunları önemli ölçüde tetikleyen iki ülke arasında oluşmuş 
ekonomik ilişkilerin, ayrıca genişleyen toplumsal bağların bundan 
sonraki süreçte de ikili münasebetleri belirlemeye ve etkilemeye de-
vam edeceği söylenebilir. Türkiye ile Rusya arasında son dönemde 
hemen hemen her boyutta tecrübe edilen işbirliği çabalarından, sa-
dece iki ülkenin değil, çevre bölgelerin de faydalanacağı açıktır.

Kronoloji116

18 Ocak Türkiye ile Rusya arasında vizelerin kaldırılması için gerekli 
olan Geri Kabul Anlaşması Moskova’da imzalanmıştır.

20 Ocak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul’da Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmeler yapmıştır. Taraflar, 
Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına hazırlık amacıyla 
Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısını gerçekleştirmiş-
lerdir. 

25 Ocak Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY’un Anka-
ra’daki hizmet binasında Rusya’ya bağlı Tataristan’dan bir 
heyetin katılımıyla gerçekleşen törende bu teşkilata mensup 
ülkelerde 2011 yılının Tatar şair Abdullah Tukay yılı olarak 
ilan edildiği belirtilmiştir.

10 Şubat İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Rusya İçişleri Bakanı Raşit 
Nurgaliyev’in davetlisi olarak Moskova’yı ziyaret etmiş; ku-
rumlar arası işbirliği, organize suçlarla mücadelede koordi-
nasyon ve polis akademileri arasında karşılıklı işbirliği konu-
ları görüşülmüştür.

16 Şubat Rusya, Boğazları devre dışı bırakmayı amaçlayan Burgaz-De-
deağaç petrol boru hattı projesinden çekileceğini açıklamıştır. 

18 Şubat İstanbul’da Türk-Rus Toplumsal Forumu’nun ilk ortak top-
lantısı yapılmıştır. Toplantıda iki ülke ilişkilerinin kültür, sa-
nat, ilim, spor vs. açılarından geliştirilmesi için çeşitli karar-
lar alınmıştır.

2-4 Mart Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu’nun XI. Dö-
nem toplantısı Kazan’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 



493

TÜRKİYE’NİN RUSYA POLİTİKASI 2011

Taner Yıldız ile Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Seçin eş baş-
kanlığında gerçekleştirilmiştir. 

9 Mart Başbakan Erdoğan, Hatay’ın İskenderun ilçesinde Rusya’nın 
demir-çelik firması MMK (Magnitogorsk Metalurji Komp-
leksi) ve Türk Atakaş firmasının ortak yatırımı olan “MMK-
Atakaş” demir çelik fabrikasının açılışını yapmıştır. 

15-17 Mart Başbakan Erdoğan, beraberindeki heyetle Moskova ve 
Kazan’a üç günlük çalışma ziyaretinde bulunmuştur. 

25 Mart Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde Türkiye’de yaşayan Rus-
yalıların 5. konferansı yapılmıştır. 

16 Nisan Türkiye ve Rusya arasında vize muafiyeti anlaşması yürürlü-
ğe girmiştir.

16 Nisan Moskova’da Türkiye Büyükelçiliği, Moskova Devlet Üniver-
sitesi ve Şarkiyat Enstitüsü gibi kurumların işbirliği ile lise 
ve üniversite öğrencilerinin katıldığı 7. Türkçe Olimpiyatları 
gerçekleştirilmiştir.

28 Nisan Atatürk Araştırma Merkezi, Rusya’nın Ankara 
Büyükelçiliği’nin desteği ve Rus akademisyenlerin katılımı 
ile Ankara’da “Toplumların Birbirine Bakışı” konulu Türk-
Rus İlişkileri III. Çalıştayı’nı düzenlemiştir.

7 Mayıs Rusya Cumhurbaşkanı D. Medvedev, Rusya ve Türkiye ara-
sında 6 Ağustos 2009’da imzalanan barışçıl amaçlarla nük-
leer enerji kullanımı anlaşmasını onaylamıştır. Anlaşma, 22 
Nisan’da Duma ve 27 Nisan’da Federasyon Konseyi tarafın-
dan da ratifiye edilmişti.

25-28 Mayıs Tataristan Devlet Konseyi Başkanı F. Muhametşin eşliğindeki 
bir heyet Ankara ve İstanbul’da temaslarda bulunmuştur. 

6 Haziran Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde çeşitli üniversitelerden 
öğrencilerin katıldığı “Puşkin Edebiyat Yarışması” düzenlen-
miştir.

21 Haziran Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Aydın Sezgin, Rusya Dışiş-
leri Bakan Yardımcısı M. L. Bogdanov tarafından kabul edil-
miştir. Görüşmede bilhassa Libya ve Suriye’deki gelişmeler 
müzakere edilmiştir. 

16 Temmuz Çanakkale’de Rus ve Türk yetkililerin geniş katılımlarıyla, 
Çanakkale’de hayatını kaybeden Rusların anısına yapılan anı-
tın 90. yıldönümü dolayısıyla tören yapılmıştır.

28 Temmuz Resmi davet üzerine Ankara’ya gelen Rusya’nın NATO Özel 
Temsilcisi Dmitri Rogozin, Cumhurbaşkanı Gül’ün yanı sıra 
Dışişleri ve Savunma bakanlıkları temsilcileri ile görüşmeler 
yapmıştır.

9 Eylül Cumhurbaşkanı Gül, Rusya’nın Yaroslavl kentinde yapılan 
Dünya Siyaset Forumu’na katılmıştır. 
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21 Eylül Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, New York’ta BM Genel 
Kurulu’nun 66. dönem toplantısında Rusya Dışişleri Bakanı 
Sergey Lavrov ile bir araya gelmiştir. Görüşmede ikili ilişkiler, 
ekonomi ve enerji meselelerinin yanında Suriye ve Yemen’de-
ki gelişmeler başta olmak üzere Ortadoğu barış sürecindeki 
son durum ele alınmıştır.

10 Ekim Başbakan Erdoğan, Rusya Başbakanı V. Putin ile bir telefon 
görüşmesi yapmıştır. Rusya tarafının inisiyatifi ile gerçekle-
şen görüşmede Rusya’dan Batı Hattı ile gelen doğal gaz anlaş-
masının sona ermesi ve özel şirketlerin bu hattan gaz alması, 
Samsun-Ceyhan petrol boru hattı, Akkuyu nükleer santrali 
inşaatı ve Güney Akım doğal gaz boru hattının yapımıyla il-
gili konulara değinilmiştir

3 Kasım Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleşen G-20 toplantısı es-
nasında Başbakan Erdoğan ile Rusya Cumhurbaşkanı D. 
Medvedev başbaşa bir görüşme yapmıştır. Görüşmede ikili 
ilişkilerin yanı sıra Ortadoğu’daki güncel gelişmeler ve özel-
likle Suriye ve füze savunma sistemi üzerine görüş alış veri-
şinde bulunulmuştur.

23 Kasım Moskova’da Türk-Rus Ortak Stratejik Planlama grubu çalış-
maları çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
H. Çevik ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı M. L. Bogda-
nov, ikili ilişkilerin yanında özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afri-
ka’daki gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunmuşlardır.

6 Aralık Dışişleri Bakanı A. Davutoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı S. 
Lavrov, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılan AGİT Dışişleri 
Bakanları Konseyi’nin 18. toplantısı esnasında bir araya gel-
miştir. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra özellikle Suriye’deki 
durumla ilgili görüşler dile getirilmiş, krizin barışçıl yollarla çö-
zülmesi ve Arap Ligi’nin girişimlerinin önemi vurgulanmıştır.

27 Aralık Gazprom Başkanı Aleksey Miller beraberindeki heyetle 
Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görüşme-
lerde bulunmuştur. Görüşmelerin sonunda 1997-1998 yılla-
rına ait Rusya-Türkiye doğalgaz anlaşmalarına ek protokoller 
imzalanmıştır.

28 Aralık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Moskova’yı 
ziyaret etmiştir. Ziyaret esnasında Rusya Başbakanı V. Putin 
ile görüşen Taner, Güney Akım doğalgaz hattının inşasıyla 
ilgili Türkiye hükümetinin resmi izin kararını iletmiştir. Ay-
rıca Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Seçin, Enerji Bakanı S. 
Şmatko ve diğer yetkililerle görüşmeler yapılmıştır.

NOTLAR
1 Aslında burada 2011 yılının ikinci yarısında Rusya’da hem parlamento seçimlerinin yapıl-

masının, hem de hemen bunun akabinde cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlık çalışma-
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larının yürütülmesinin etkili olduğu düşünülebilir. Cumhurbaşkanı D. Medvedev ile yer 
değiştiren Başbakan V. Putin’in 2012 yılında Türkiye’yi ziyaret etmesi muhtemeldir.

2 “Türkiye-Rusya İş Forumu Sonuç Raporu”, 15 Mart 2011, www.ishad.org.tr
3 “Mechta Erdogana” [Erdoğan’ın arzusu], Rossiiskaa Gazeta, 17 Mart 2011.
4 Başbakan Erdoğan’ın Tatarca şiir okuyuşu için bkz. “Tatarca Şiir Okudu”, TRT Haber, 17 

Mart 2011, www.trt.net.tr
5 “Cumhurbaşkanı Gül Rusya’da”, Zaman, 8 Eylül 2011.
6 Basın konferansının transkripsiyonu için bkz. 21 Ocak 2011, www.mid.ru
7 22 Eylül 2011, www.mid.ru
8 2 Aralık 2011, www.haberrus.com
9 “Rossiia i Turtsiia Nalajivaiut Kul’turnye Sviazi na Forume Obshestvennosti” [Rusya ve 

Türkiye kültürel ilişkilerini Toplumsal Forum’da geliştiriyor], Ria Novosti, 19 Şubat 2011.
10 “Türk-Rus Forumu’ndan Toplu İstifa”, 11 Mart 2011, www.gundemrusya.com
11 Bu arada, 16 Eylülde İstanbul Zeytinburnu’nda eski Çeçen direnişçilerden Berkhac Musayev, 

Rustam Altemirov ve Zaurbek Amriyev’in sokak ortasında infaz edilmesi ve zanlının Rus-
ya vatandaşı Garo A. olduğunun tespit edilmesi, Çeçenistan’daki operasyonların sınır dışına 
yansıdığını göstermekte idi. “Çeçen Kaması Yanlış Yerde Parlıyor”, Radikal, 25 Eylül 2011.

12 “Oramiral Bilgel Rus Nükleer Gemisinde”, Cihan Haber Ajansı, 30 Mart 2011.
13 Törenlerle ilgili broşür için bkz. www.dzkk.tsk.tr/blackseafor
14 Dışişleri Bakanının konuşma metni için bkz. 8 Nisan 2i011, www.mfa.gov.tr/blackseafor-

metin.tr.mfa
15 “Russkii Ofitser vo Glave Blackseaforce” [Rus subayı Blackseaforce’un başında], Nezavisi-

maya Gazeta, 19 Ağustos 2011. 
16 “Rossiia Protiv Razmesheniia Elementov PRO SShA v Chernomorskom Regione- Ro-

gozin” [Rogozin: Rusya, Karadeniz bölgesinde ABD füze savunma sistemi unsurlarının 
yerleştirilmesine karşıdır], ITAR TASS Haber Ajansı, 28 Temmuz 2011.

17 “Türkiye, Füze Kalkanını Kabul Etti”, Sabah, 3 Eylül 2011.
18 “Eksperty Vidiat v Razmeshenii Radara NATO v Turtsii Opasnost’ dlia Rossii” [Uzmanlar 

NATO radarının Türkiye’ye konuşlandırılmasını Rusya için tehdit olarak görüyorlar], Ria 
Novosti Haber Ajansı, 2 Eylül 2011. 
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Türkiye, küresel ekonomik krize rağmen 2011 yılında ekonomik ba-
şarısını devam ettirmiş ve önemli bir jeopolitik oyuncu olma özelliğini 
de geliştirmiştir. Gerek bölgesel gerek uluslararası alanda Türkiye’nin 
önemi giderek artmaktadır. Özellikle Arap Baharı’ndan sonra, 
Türkiye’nin muhafazakâr, dindar-demokrat kimlikli AK Parti liderliğin-
de ekonomi ve demokrasi alanında kaydettiği başarısı, bölge devletleri 
için Türkiye’nin tecrübelerinden istifade edilecek model ülke olma ko-
numunu pekiştirmiştir. Ancak bütün bu olumlu gelişmelere rağmen, 
AB ile müzakere sürecinde Türkiye önemli bir gelişme sağlayamamıştır. 

Türk-Alman ilişkilerine girmeden önce, kısaca Almanya’nın son 
bir sene içinde AB içindeki konumuna göz atmak faydalı olacaktır. Her 
şeyden önce Avrupa’daki krizin ardından AB’nin yumuşak güç olarak 
kullandığı ekonomik ve siyasi enstrümanlarının zayıflamış olduğunu 
gözlemlenmiştir. Siyasi oluşumunu henüz tamamlayamayan, güvenlik 
politikalarıyla ilgili uluslararası alanda yekvücut hareket edemeyen, 
genişleme ve komşuluk politikalarında tıkanan, bazı üyelerinin eko-
nomik iflasın eşiğine geldiği, yine pek çok Birlik ülkesindeki yüksek 
işsizlik oranlarının ortaya çıktığı Avrupa’nın, sahip olduğu söz konusu 
enstrümanları eskisi kadar etkin kullanamayacağı anlaşılmıştır. 

AB’de kendini her geçen gün daha güçlü bir şekilde hissettiren 
finansal ve siyasi kriz, Birlik içinde en güçlü ekonomi olan ve yıl 
içinde % 3’lük bir ekonomik büyüme gerçekleştiren Almanya’nın, 
AB içindeki liderlik konumunu pekiştirmiştir. Genel olarak 2011 
yılı ekonomik ve siyasi krizi, Almanya’nın AB lideri ülke konumu-
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na gelmesinde katalizör rolü oynamış ve hemen hemen her alanda 
karar gücü Brüksel’den Berlin’e kaymıştır. Nitekim bu gerçeklik, dış 
politika alanında oldukça saygın bir kuruluş olan Avrupa Dış İliş-
kiler Konseyi’nin (ECFR - European Council on Foreign Relations) 
Avrupa’nın dış politika karnesi olan 2012 yılı raporunda (Scorecard 
2012) dile getirilmiş, Almanya’nın krizden AB’nin lideri ve “jeo-eko-
nomik güç’’ olarak çıktığı belirtilmiştir.1 

Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası alanda kaydettiği başarılara 
rağmen AB ile olan ilişkilerinde herhangi bir gelişme kaydedememe-
si, büyük ölçüde Almanya ve Fransa’nın tutumu ile yakından ilgilidir. 
Kuşkusuz Türkiye’nin ekonomik ve siyasi reform sürecini başarıyla 
tamamlaması, AB reformlarını içselleştirmesinden geçmektedir. Bu 
sürecin başarılı ya da başarısız olmasında, Almanya’nın takınacağı 
tavır göz ardı edilmemelidir. Sadece bu örnek bile, Almanya’nın Türk 
dış politikası için ne kadar kilit bir ülke olduğunu göstermektedir. 

Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler ivmesi artarak 
devam ederken, siyasi alanda uzun süredir çözülmeyi bekleyen pek 
çok sorun bulunmaktadır. Ancak 2011 yılında bu sorunlara yeni bo-
yutların da eklendiğini gözlemlemekteyiz. Örneğin, her iki ülke siyasi-
lerinin birbirlerine yönelik kullandıkları dil, Alman seçimlerinde Tür-
kiye karşıtlığı üzerinden yürütülen propaganda yöntemleri, aşırı sağcı 
ve Nazi gruplara ait seri cinayetlerin ortaya çıkması, Türkiye’de Alman 
vakıfları üzerinden yapılan eleştiriler ve buna bağlı olarak medyada 
yürütülen Almanya karşıtlığı bunlar arasında sayılabilir. Bütün bu ge-
lişmeler neticesinde, Türk-Alman siyasi ilişkilerinin son yıllarda her 
iki ülkenin iç politik gelişmeleri ve dış politik tercihlerine göre gittikçe 
daha karmaşık bir yapıya büründüğünü gözlemlenmiştir. Son yıllarda 
ikili ilişkilerde görülen bu farklılık, her iki ülke liderlerinin açıklama-
larına yansımakta ve Ankara ile Berlin arasında çok da sıcak ilişkiler 
olmadığını göstermektedir. Belki de iki ülke arasındaki ilişkileri en iyi 
dile getirecek tanımlama, Almanca hassliebe (nefret aşkı) sözcüğü ile 
dile getirilebilir. Bu tür paradoksal bir ilişkinin yansıması, ekonomik 
alanda rekor seviyedeki ticaret hacmine rağmen, siyasi ilişkiler alanın-
da, 2011 kayıp bir yıl olarak tezahür etmiştir.

Ekonomik İlişkiler
Ekonomik ilişkiler, Türkiye ve Almanya arasında en önemli yeri 

tutmaktadır. Avrupa’daki ekonomik krize rağmen her iki ülke de büyü-
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meyi sürdürmüştür. 2011 yılında Türk dış ticareti 135 milyar dolarlık 
ihracatla ülke tarihinin rekorunu kırarken, bir önceki yıla göre de % 18 
oranında bir artış göstermiştir. Aşağıdaki veriler Türkiye’nin istikrarlı 
bir şekilde bu başarı trendini devam ettirdiğini göstermektedir: 

TÜRK DIŞ TICARETININ YILLARA GÖRE GELIŞIMI (MRD. US$)

Yıl 2000 2007 2008 2009 2010 2011

Ihracat 27,8 107,3 132,0 102,1 113,9 135,0

Ithalat 54,5 170,1 202,0 140,9 185,5 240,8

Toplam Hacim 82,3 277,3 334,0 243,1 299,4 375,8

Kaynak: Türkiye Istatistik Kurumu (TÜIK)

Dış ticaret verilerini ülke gruplarına göre analiz ettiğimizde, 2011 
yılında Türkiye’nin en önemli ticari partnerinin Almanya olduğunu 
görmekteyiz. Her iki ülke arasındaki ticaret hacmi bir önceki yıla 
göre % 27 oranında artarak 36,9 milyar dolara ulaşmıştır. Bunu ise 
sırasıyla Rusya (20,6 Mrd. US$), Çin (24,2 Mrd. US$), İtalya (21,3 
Mrd. US$) ve Amerika (20,6 Mrd. US$) izlemektedir:

TÜRKIYE’NIN DIŞ TICARETTE BULUNDUĞU 
EN ÖNEMLI ÜLKELER (MRD. US$) 

İhracat İthalat
Ülke 2010 2011 +(%) Ülke 2010 2011 +(%)
Almanya 11,5 14,0 21,6 Rusya 21,6 24,0 10,9

Irak 6,0 8,3 37,8 Almanya 17,5 23,0 31,0

İngiltere 7,2 8,2 12,8 Çin 17,2 21,7 26,3

İtalya 6,5 7,9 20,8 Amerika 12,3 16,0 30,2

Fransa 6,1 6,8 12,5 İtalya 10,1 13,4 32,6

Rusya 4,6 6,0 29,5 İran 7,6 12,5 63,0

Amerika 3,8 4,6 22,2 Fransa 8,2 9,2 12,9

İspanya 3,5 3,9 10,9 Hindistan 3,4 6,5 90,6

BAE 3,3 3,7 11,4 Güney Kore 4,8 6,3 32,2

İran 3,0 3,6 17,9 İspanya 4,8 6,2 28,0

Toplam 113,9 135,0 18,5 Toplam 185,5 240,8 29,8

Kaynak: Türkiye Istatistik Kurumu (TÜIK)
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Global krize rağmen yüksek büyüme hızını devam ettiren Türki-
ye, işsizliğini rekor düzeyde düşürerek (% 8,8) denk bütçe dönemine 
geçmiş ve istihdamını en fazla artıran (1,7 milyon) ülkelerden biri 
olmuştur. Doğrudan yabancı yatırımlar da bir önceki yıla göre % 42 
artarak 11,5 milyar dolara yükselmiştir. Ayrıca 2011 yılı ilk çeyreğin-
de % 11,6, ikinci çeyreğinde % 9,1, üçüncü çeyreğinde % 8,4 ve dör-
düncü çeyreğinde % 5,2 büyüyen Türkiye, Çin’den sonra dünyanın 
en hızlı gelişen ekonomisi olmuştur.2 Türkiye, yıl itibariyle % 8,5 ora-
nında bir büyüme kaydederken aynı dönemde AB’de büyüme hızı % 
0,2 Almanya’da ise % 3 olarak gerçekleşmiştir.3 Ekonomik kriz içinde 
bulunan Avrupa’da yaklaşık üç yıldır büyüme trendini sürdüren Al-
manya, Birliğin en sağlam ekonomisine sahip ülke olma özelliğini 
korurken, Avrupa’nın yönünü tayin eden lider ülke haline gelmiştir.4 
İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler bağlamında en önemli kalem-
lerden birisini artık otomobil üretimindeki parçalar oluşturmakta-
dır. Türkiye 2011 yılında bir önceki yıla göre otomotiv alanındaki 
ihracatını % 27 oranında arttırarak, 3 milyar dolardan fazla ihracat 
gerçekleştirmiştir.5

Türk-Alman ekonomik ilişkilerinde 2011 yılındaki bir diğer 
önemli gelişme, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın imza-
lanması olmuştur. Bilindiği gibi söz konusu anlaşma, 31 Aralık 2010 
tarihinde sona ermiştir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 19 Eylül 
2011 tarihinde Almanya’yı ziyareti esnasında her iki ülkenin maliye 
bakanları yeni Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması imzalamış-
lardır. Nitekim ilgili anlaşma metni 2695 Sayılı Karar olarak 24 Ocak 
2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 1 Ocak 2011 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.6

Uyum ile İlgili Sorunlar

2010 yılında Almanya’da en çok satanlar listesinde yer alan Thilo 
Sarrazin’in ırkçı ithamlarla dolu Almanya Kendini Yok Ediyor (De-
utschland Schafft Sich Ab) adlı kitabı, Türkler, Müslüman göçmen-
ler, uyum ve İslam gibi konularda büyük bir tartışma başlatmış ve 
Alman toplumunu kutuplara ayırmıştır. Bu tartışmalarda en yapıcı 
katkıyı, aynı yıl Cumhurbaşkanı Christian Wulff, iki Almanya’nın 
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birleşme yıl dönümünde Alman Meclisi’nde yaptığı tarihi konuş-
masında “İslam, Almanya’nın bir parçasıdır” diyerek yapmıştır. Bu 
bağlamda Türkiye, İslam, göçmenler ve uyum konusundaki tartış-
maların 2011’de de yoğun bir şekilde devam ettiği görülmüştür. 

Hür Demokrat Parti’den milletvekili olan Federal Adalet Bakanı 
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, 9 Şubat 2011’de Almanya’nın 
en saygın gazetelerinden biri olan Frankfurter Allgemeine Zeitung’ta 
çıkan Her Dine Eşit Şans (Jeder Religion die gleiche Chance) adlı 
yazısında, Almanya’da tarihsel olarak önceleri Katoliklerin “aşırı” 
olarak klişelendirildiğine, bugün ise bunun Müslümanlar için kul-
lanıldığına dikkat çekmiştir.7 İslam’ın fanatizmle eşit tutulamayaca-
ğını, toplumda bu konunun artık önyargılardan arınmış bir şekilde 
tartışılmasının gerektiğini vurgulayan Leutheusser-Schnarrenber-
ger, Almanya’nın liberal bir anayasası olduğunu ve bunun da bütün 
dinlere aynı eşitlikte din hürriyetini garanti ettiğini belirtmiştir. Bu 
bağlamda dinlerin eşit bir şekilde organizasyon haklarına da sahip 
olduğunu vurgulayan Adalet Bakanı, önyargısız bir tartışma için İs-
lam Hukuku hakkında da daha fazla bilgi sahibi olunması gerektiği-
ni ifade etmiştir.

Kısa bir süre sonra Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin (Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge) 14 Şubat’ta Nürnberg’de dü-
zenlediği, okullarda İslam dersi ile ilgili konferansta konuşan İçişleri 
Bakanı Thomas de Maizière de, Alman okullarında İslam dersinin 
bir an önce verilmesine ihtiyaçları olduğunu belirtmiştir.8 Alman 
Anayasası’nın 7. maddesinin okullarda din derslerinin verilmesini 
öngördüğünü dile getiren Maizière, ancak devlet karşısında İslam 
adına kurumsallaşmış bir partnerin olmamasının bunu zorlaştırdı-
ğını, bu sebeple Devlet Kilise Hukuku’na İslam’ın da entegre edilme-
sinin gerekliliğini dile getirmiştir. 

Hristiyan Demokrat Parti’den (CDU) İçişleri Bakanı olan 
Maizière’nin, Teodor Guttenberg’den boşalan Savunma Bakanlığı’na 
getirilmesi üzerine, Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) milletvekili 
Hans-Peter Friedrich, 3 Mart’ta yeni İçişleri Bakanı olmuştur. Fried-
rich görevine başlar başlamaz ilk açıklamasını, İslam’ın Almanya’ya 
ait olmadığını söyleyerek yapmıştır.9 Öyle ki, Friedrich’in Türkler ve 
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İslam hakkındaki oldukça tartışmalı görüşleri Mart ayı sonunda dü-
zenlenen İslam Konferansı’nda olumsuz etkisini göstermiştir. İlk kez 
başkanı olarak katıldığı konferansta Friedrich, Müslümanlara, “aşı-
rı görüşlü” olanların yakalanması ve bu konuda güvenlik güçlerine 
yardımcı olmaları konusunda çağrıda bulunmuştur.10 Bunun üzeri-
ne Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (Zentralrat der Muslime) 
Başkanı Aiman Mazyek, Müslümanların güvenlik riski olarak algılan-
dığını ve platformun güvenlik konferansına dönüştüğünü belirterek, 
Friedrich’i eleştirmiştir.11 Friedrich’in İslam Konferansı’nı radikal İs-
lamcılarla mücadele alanı olarak görmesi üzerine, uyum politikaları 
ile ilgili kişi ve kuruluşlar kamuoyuna sonraki konferansların boykot 
edilmesi veya konferanslara ara verilmesi çağrısında bulunmuşlardır.12 

Yukarıda dile getirilen örnekler, Almanya’nın İslam konusunda 
hala ikilem içinde olduğunu göstermektedir. Bir taraftan Wullf, Le-
utheusser-Schnarrenberger gibi politikacılar İslam’ın Almanya’ya ait 
olduğunu, İslam’a önyargısız yaklaşılmasını, okullarda İslam dersinin 
konulmasını savunurlarken, diğer taraftan özellikle İslam ve yaban-
cılara karşı oldukça katı tutumlu olan Volker Kauder, Norbert Lam-
mert, Hans-Peter Friedrich gibi etkin CDU ve CSU’lu politikacılar 
buna karşı çıkmaktadırlar. Kuşkusuz İslam ve uyum konusundaki 
çözümsüzlüğün nedenlerinden biri de Alman politikacıların birbir-
lerini çözüm için bloke etmeleridir. Bu durum, yaklaşık üç milyona 
yakın Türk ve 4,5 milyona yakın Müslümanın yaşadığı Almanya’da 
Türk-Alman ilişkilerini olumsuz etkilediği gibi, İslam dünyasında 
da Almanya’yı izole etmektedir. Nitekim Almanya 2011 yılı boyunca 
Arap Baharı’nda uluslararası alanda herhangi bir inisiyatif alamama-
sını bir ölçüde bu gerçekle açıklamak mümkündür.13 Almanya’nın 
gerek Türkiye gerekse İslam dünyası ile olan ilişkilerinde önyargılar-
dan uzak yapıcı bir İslam politikası geliştirmesi gerekmektedir. Bu, iç 
politikada Türk kökenli vatandaşların uyum sorununun çözümüne 
katkıda bulunacağı gibi, dış politikada da Türkiye ve İslam ülkeleri 
ile olan ilişkilerine olumlu etki edecektir. 

Nisan ayında Bertelsmann Vakfı tarafından otuz bir OECD ül-
kesini kapsayan entegrasyon politikaları ile ilgili bir araştırmada 
Almanya’nın 20. sırada yer alması, uyum politikaları alanındaki ba-
şarısızlığını tescil etmiştir.14 Her beş kişiden birinin göç geçmişi olan 
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Almanya’da, özellikle Türk ve Müslüman kökenlilerin şans olarak de-
ğil, hala risk olarak algılandığı dile getirilmiştir. Nitekim yukarıda da 
değinildiği gibi, Mart ayında düzenlenen İslam Konferansı’nın terör 
ve güvenlik konferansına dönüşmesi rapor verileri ile örtüşmektedir. 
Yine Federal Mesleki Eğitim Enstitüsü’nün (Bundesinstitut für Berufs-
bildung) Ocak 2011’de yayınlamış olduğu bir analizde, Türk ve Arap 
kökenli gençlerin iş piyasasında ayrımcılığa uğradıkları, işe alınma 
başvurularında ön görüşmeye bile çağrılmadıkları tespit edilmiştir.15 

Yukarıda kısaca dile getirilen Almanya’nın entegrasyon alanın-
daki başarısızlığı, dolaylı olarak Türkiye ilişkilerini de olumsuz etki-
lemektedir. Örneğin, evlilik öncesi dil testi gibi kurallarla aile birle-
şiminin zorlaştırılması, vize sorunu, çifte vatandaşlığın Türklerden 
esirgenmesi, okullarda Türk çocukları için din dersinin hala çözüme 
kavuşturulamaması, Türkiye’den alınan diplomaların kabulü ile ilgili 
sorunlar, Türk kökenli gençlerin iş piyasasında ayrımcılıkla karşılaş-
maları, Anayasanın 7. maddesi 3. fıkrasınca dini cemaatler tanınmış 
iken, Müslüman dini cemaatlerin statüleri hakkındaki hukuki çerçe-
venin hala çizilmemiş olması gibi pek çok konu Türkiye’yi yakından 
ilgilendirmektedir. 

Nitekim Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 27 Şubat 2011’de 
Düsseldorf ’ta Türk kökenlilere hitaben yaptığı konuşmada, Türk 
göçmenlere entegrasyona katkıda bulunmalarını istemiş, ancak 
Almanya’da yükselen İslamofobi’ye de dikkat çekmiştir.16 Bir gün 
sonra Şansölye Merkel ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Fuarı’nın 
(CeBIT) birlikte açılışını yapan Başbakan Erdoğan, burada yaptığı 
açılış konuşmasında, özellikle Türk işadamlarının karşılaştığı vize 
zorluğunu dile getirmiştir.17 

Türkiye’nin Almanya ile ilgili önemli sorunlarından bir diğeri de, 
aile birleşimi ile ilgili şartların son yıllarda gittikçe zorlaştırılması-
dır. Bilindiği üzere Almanya. 2007 yılında İkamet Yasası’nda (Au-
fenthaltsgesetz) yaptığı bir değişiklikle, aile birleşimiyle ülkeye gele-
cek göçmenlere Almanca dil sınavı şartı getirmişti. Ancak Avrupa 
Adalet Divanı’nın 2011 yılında Hollanda’da yaşayan Türk vatandaşı 
Fuat Toprak için verdiği kararda, Ortaklık Konseyi’nin 1/80 sayılı 
kararının 13. maddesine atıfta bulunarak Türklerin oturumları ile il-
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gili durumlarının zorlaştırılamayacağına hükmetmiştir.18 Bütün AB 
ülkeleri için emsal teşkil eden bu karar uyarınca, 16 Ağustos 2011 
tarihinde Utrecht Yüksek İdare Mahkemesi, Türk vatandaşlarına 
uyum sınavının uygulanamayacağı yönünde karar vermiştir. Bunun 
üzerine Hollanda Hükümeti 23 Eylül 2011 tarihinde, Avrupa Adalet 
Divanı’nın kararı doğrultusunda aile birleşiminde Türk vatandaşla-
rına uygulanan dil sınavını resmen iptal etmiştir.19 

Avrupa Adalet Divanı’nın söz konusu kararı ve Hollanda’nın bu 
doğrultuda dil sınavını iptal etmesine karşın, Almanya aile birleşimin-
de dil sınavını zorunlu tutmaya devam etmektedir. Hâlbuki 2007 yı-
lında Almanya, dil sınavı ile ilgili yasa değişikliğini Hollanda’daki uy-
gulamayı örnek alarak düzenlemişti. Bu bağlamda, Federal Meclis’te 
Türk kökenli milletvekilleri Sevim Dağdelen (Sol Parti Federal Meclis 
Grubu Entegrasyon Sözcüsü) ve Memet Kılıç (Yeşiller Partisi Federal 
Meclis Grubu Entegrasyon Sözcüsü), Almanya’daki bu uygulamanın 
artık yasal dayanağının olmadığını dile getirmektedir.20 

Bütün bu gelişmelere rağmen Alman Hükümeti’nin Uyum ve 
Göçten Sorumlu Bakanı Maria Böhmer, Başbakan Erdoğan’ın ka-
tıldığı “Göç’ün 50. Yıldönümü” kutlamalarında bu sınavı savunarak 
insan haklarına aykırı olmadığını söylemiştir. Tartışmalara Almanya 
ziyareti öncesi ZDF televizyonuna mülakat vererek katılan Cumhur-
başkanı Abdullah Gül de, Almanya’daki Türklerin Almanca öğren-
melerini açıkça teşvik ettiklerini belirtmiş, ancak evlilik öncesi dil 
sınavının zorunlu hale getirilmesini, “Alman makamlarının kendi 
kararları ama bunun insan haklarıyla, gelişmiş demokratik standart-
lara biraz ters düştüğü kanaatindeyim” diyerek eleştirmiştir.21 

Bu bağlamda olumlu bir gelişme ise Alman Federal İdare 
Mahkemesi’nin 28 Ekim 2011 tarihinde verdiği bir kararla, aile bir-
leşiminde zorunlu olan dil sınavının AB yasaları ile uyumluluğunun 
tartışmalı olduğu yönünde karar vermiş olmasıdır.22 Son olarak, Al-
man hükümetinin bu gelişmeler doğrultusunda aile birleşiminde ko-
laylaştırıcı düzenlemeler getirip getirmeyeceğini zaman gösterecektir. 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın 2011 yılı göç rapo-
runa göre, ekonomik açıdan zor günler geçiren AB ülkelerinde ve 
Almanya’da göç hareketlerinde gerileme yaşanmıştır.23 Göçün eko-
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nomik değerlerle doğru orantılı olduğunu ortaya koyan araştırma 
verilerine göre, 2011 yılı içinde Türkiye’den AB’ye yönelik göçün de 
azaldığı tespit edilmiştir. Bunda da, ekonomik olarak rekor seviyede 
büyüme yakalayan Türkiye’nin, kendi vatandaşları için ciddi bir cazi-
be merkezi olması etkili olmuştur. Rakamlar Türkiye adına sevindiri-
ci olsa da, farklı sektörlerde yeni göçmenlere ihtiyacı olan Almanya, 
göç politikalarını gözden geçirmek zorunda kalacaktır. Gelişmekte 
olan Türk ekonomisinde kariyer şansı arayan iyi eğitimli Türk kö-
kenli Alman vatandaşlarının Türkiye’ye göç etmesi de, Alman eko-
nomisinin karşı karşıya kaldığı yeni bir olgudur. Tüm bu gelişmelere 
rağmen, AB ülkeleri ile mukayese edildiğinde Almanya’nın hâlâ en 
çok göçmen alan ülke olma özelliğini koruduğu da belirtilmelidir.

“Göç”’ün 50. Yılında Siyasi İlişkiler

Üst düzey resmi ziyaretlere rağmen 2011, iki ülke arasındaki si-
yasi ilişkiler bakımından kayıp bir yıl olarak değerlendirebilir. 2011 
yılı, Türk işçi göçünün 50. yılı gibi sembolik açıdan önemli bir özelli-
ğe sahip olsa da, her iki ülke arasındaki siyasi soğukluğun giderilme-
sini beraberinde getirecek bir ortam yaratılamamıştır. Siyasi ilişkiler 
açısından bakıldığında, bütün iyi niyet açıklamaları retoriğin ilerisi-
ne geçememiştir. Hatta 2011 yılında Türk-Alman siyasi ilişkilerinin 
bir önceki yıla göre daha da kötüleştiği ileri sürülebilir. 

Türkiye açısından iki ülke arasındaki ilişkilerde en önemli so-
run, Almanya’nın Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkmasıdır. Angela 
Merkel liderliğindeki CDU’nun 2005 yılında iktidara gelmesinden 
bu yana Türkiye’nin AB üyeliğine karşı katı tutumu ve ayrıcalıklı 
ortaklık formülü üzerinde ısrarcı olması, siyasi ilişkilerde olumsuz 
etkisini sürdürmektedir. Bu yaklaşım aynı zamanda Türkiye-AB 
ilişkilerini olumsuz etkilediği gibi, Türkiye’deki AB reformlarının 
da yavaşlamasına neden olmaktadır. Oysa Sosyal Demokrat Parti 
(SPD) ve Yeşiller iktidarı döneminde Şansölye Gerhard Schröder ve 
Dışişleri Bakanı Joschka Fischer ikilisinin Türkiye politikası oldukça 
yapıcıydı. Türkiye’nin AB’ye aday ülke olması Schröder-Fischer iki-
lisinin büyük katkıları ile gerçekleşmiştir. Bu dönemde Almanya’nın 
desteğinin Türkiye’deki reform politikalarına, ekonomik kalkınma-
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ya katkısı unutulmamalıdır. Dolayısıyla Almanya’nın AB sürecinde 
Türkiye’ye olan desteği, Türkiye’deki reform süreci için önem taşı-
maktadır. Merkel idaresindeki Almanya’nın bu süreçte yapıcı olma-
yan yaklaşımı, Türkiye’de Batı ve reform karşıtlarına daha güçlü bir 
muhalefet imkânı doğurmaktadır. Nitekim Türkiye’deki reform süre-
cinin yavaşlamasının 2005 yılında Almanya’daki siyasi iktidar değişi-
mine denk düşmesi tesadüf değildir. 

2011 yılı Türk-Alman ilişkilerinde olumsuz bir diğer gelişme, 
Almanya’da küçük Türk esnafını hedef alan seri cinayetlerin Neo-
Nazi gruplarca işlendiğinin ortaya çıkmasıdır. Bilindiği gibi bu ci-
nayetlerin failleri yıllarca yakalanamamış ve Türklerin kendi ara-
larındaki bir hesaplaşma olarak kamuoyuna yansıtılmıştı. 2000 ile 
2006 yılları arasında sekizi Türk vatandaşı olmak üzere aynı silahlar-
la öldürülen toplam on kişinin failleri de bir türlü bulunamamıştır. 
Neo Nazilerin yeraltı örgütü (NSU) üyesi Beate Zschaepe’nin 2011’de 
ele geçirilmesi seri cinayet dosyasının aydınlatılmasını sağlamıştır.24 
Tesadüf sonucu aydınlığa kavuşan bu olaylar, istihbarat birimleriyle 
ilgili bilinçli bir ihmal şüphesini de beraberinde getirmiştir.25 Olay-
larla ilgili ayrıntılar, Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı (Bundes-
verfassungsschutz) ve Eyalet Kriminal Daireleri’nin (Landeskrimi-
nalamt) ellerindeki bilgileri kasten sakladıkları ve işbirliğine gitme-
dikleri şüphesini daha da kuvvetlendirmiştir. 

Almanya gibi yüksek teknolojiye sahip bir ülkede Anayasayı Ko-
ruma Teşkilatı, Alman Gizli Servisi (BND) ve her eyaletteki Eyalet 
Kriminal Dairesi (LKA) gibi istihbarat birimlerine rağmen, yıllar-
ca bu yapının bilindiği halde gizli kalması ya da üzerine gidilme-
mesi demokrasi ve hukuk standartları ile bağdaşmamaktadır. Konu 
ile ilgili açıklamalarda bulunan Alman Polis Sendikası Şefi Reiner 
Wendt,26 cinayetlerin zamanında çözülememesini Anayasayı Ko-
ruma Teşkilatı’nın bilgi paylaşımında bulunmamasına bağlar-
ken, kamuoyunda özellikle Thüringen eyaleti Anayasayı Koruma 
Teşkilatı’nın bu yapılanmaya ait kişileri koruduğu şeklinde kuvvetli 
bir şüphe oluşmuştur.27 

Konu ile alakalı açıklama yapan İçişleri Bakanı Friedrich’in, bun-
dan sonra koordineli olarak aşırı sağ tehdidini tıpkı aşırı İslamcılar 
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gibi bir merkezden takip edecekleri açıklaması kamuoyunun tepki-
sini daha da artırmıştır. Öyle ki, Aralık ayının başında Almanya’yı 
ziyaret eden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türk tarafının ra-
hatsızlığını dile getirerek konunun bizzat takipçisi olacağını açık-
lamıştır.28 Davutoğlu, Friedrich ile yaptığı görüşmede Friedrich’in 
aynı minvalde ‘’biz hem ırkçıklık hem de İslami terörizm ile müca-
dele ediyoruz’’ demesi üzerine, “Bir dakika Sayın Bakan, ben konuş-
mamda hiçbir yerde ‘Hıristiyan terörist’ demedim. Üstelik belli ki 
bu cinayetleri işleyenler Hıristiyan. Siz de İslamcı terörist ifadesini 
kullanamazsınız” diyerek, tepkisini göstermiştir.29 Daha sonra Şan-
sölye Merkel de söz konusu cinayetlerin Almanya için utanç verici 
olduğunu dile getirerek, konunun aydınlatılması için her türlü çaba-
yı harcayacaklarını söylemiştir.30

Almanya’da ortaya çıkan ve Alman basını tarafından “Döner-
Morde” (Dönerci Cinayetleri) olarak kullanılan ifade, aynı zamanda 
her yıl Alman Dil Topluluğu (Gesellschaft für deutsche Sprache) ta-
rafından yılın en kötü sözü (Unwort des Jahres) olarak da seçilmiş-
tir.31 En kötü kelime jürisinin başkanı olan dilbilimci Nina Janich, 
bu kelime ile söz konusu cinayetlerin küçümsendiğini belirtmiştir.32 

İki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyen gelişmelerden 
bir diğeri de, Türkiye’de Alman Vakıfları ile ilgili olumsuz iddiala-
rın yaklaşık on yıl aradan sonra yeniden gündeme gelmesidir. Tar-
tışma, Başbakan Erdoğan’ın Ekim ayının başında Makedonya ge-
zisi dönüşü, bazı Alman Vakıfları’nın BDP’li belediyeler üzerinden 
PKK’ya destek verdiğini iddia etmesiyle başlamıştır.33 Vakıflarla ilgili 
tartışmalar bağlamında yine Alman Kalkınma Bankası’nın (KfW), 
PKK’ya yardım ettiği ileri sürülmüş ve buna paralel olarak BDP’li 
ve CHP’li belediyelerin yatırımlarına fon sağlaması gündeme geti-
rilmiştir. Oysa Alman Kalkınma Bankası, yıllardan beri Türkiye’nin 
her yerinde kanalizasyon, içme suyu, arıtma tesisleri gibi yerel yöne-
timlere ait projelere, Türk hükümeti ile yapılan anlaşmalar ve Hazine 
üzerinden destek vermektedir. Nitekim bu konu üzerinde yanlış an-
laşılma olduğu daha sonra yapılan açıklamalarla düzeltilmiştir. 

Kasım ayında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün gerçekleştirdi-
ği Berlin ziyaretinde PKK’nın protestoları ve tehditleri neticesinde 
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tekrar gündeme gelen terör örgütü Almanya ile Türkiye arasında 
sorun oluşturan bir başka unsurdur. 1990’lı yıllarda Türkiye’nin, 
Güneydoğu’da takip ettiği baskıcı politikalar neticesinde, birçok AB 
ülkesi gibi Almanya da PKK kimliği ile ön plana çıkan ve işkence 
gördüklerini ifade eden sığınmacılara kapılarını açmıştır. On binler-
le ifade edilebilen ve örgütle direkt ya da dolaylı olarak irtibatı olan 
bir kitle, önce sığınmacı iken daha sonra hukuki şartların yerine ge-
tirilmesi ile Alman vatandaşı olmuştur. Ülkede yaklaşık 600 binin 
üzerinde Kürt kökenli göçmen yaşadığı ve örgütün de on bin sem-
patizanı olduğu tahmin edilmektedir. Her sene yüksek meblağlarda 
maddi kaynak elde edebilen örgütün bu yapılanması, AB ülkeleri ile 
Türkiye ilişkilerindeki gerilimi artırmaktadır. 

Sonuç 
Avrupa’da 2011 yılında yaşanan ekonomik gelişmeler, Almanya’nın 

Birlik’in en önemli ekonomik ve siyasi gücü olarak daha da öne çık-
masını sağlamıştır. Almanya, artık Avrupa’nın geleceği konusunda 
en önemli oyuncu olacağı gibi, Türkiye’nin de AB’de hangi statüde 
olması gerektiği konusundaki tartışmalarda belirleyici güç olacak-
tır. Almanya’nın olurunu alamayan bir Türkiye’nin ileride AB üyesi 
olması kolay olmayacaktır. Bu yüzden ikili ilişkiler, aynı zamanda 
Türkiye’nin Avrupa’daki geleceği açısından da önemlidir. 

Türk-Alman ilişkilerinin geleceği açısından Udo Steinbach’ın da 
dile getirdiği gibi iki farklı perspektifin olduğunu ve ikili ilişkilerin yanı 
sıra Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin niteliğinin de gelecekte bu perspek-
tiflere bağlı olduğunu ileri sürebiliriz.34 Birincisi, mevcut statükonun 
devamı ve ikili ilişkilerde yabancılaşmanın sürmesidir. 2011 yılı bu 
açıdan mevcut statükonun ve yabancılaşmanın sürdüğü bir yıl olmuş-
tur. Diğer perspektif ise, ikili ilişkilere yeni bir bakış açısı getirecek bir 
vizyon değişimidir. Bu tür bir bakış açısına olan ihtiyacın en azından 
her iki ülke Cumhurbaşkanları tarafından dile getirildiğini görmekte-
yiz. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Almanya’ya olan 
ziyaretinin üç gün sürmesi, her iki ülke ilişkilerinin tartışmalı konula-
ra rağmen oldukça özel ve önemli olduğunu göstermektedir. 

Eğer Almanya ve Türkiye, ikili siyasi ilişkileri negatif ve duygusal 
etkilerden kurtarıp, daha rasyonel bir zeminde yürütürse bundan iki 
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taraf da kazançlı çıkacaktır. Türkiye son yıllarda gösterdiği perfor-
mans ile dünyada en hızlı gelişen birkaç ekonomiden biri olup, bu 
gelişim trendinin önümüzdeki yıllarda da süreceği tahmin edilmek-
tedir. Yine Türkiye son on yıldan beri devam eden büyük bir top-
lumsal değişim süreci içindedir. Ekonomik ve demokratik reformları 
birlikte gerçekleştiren bir Türkiye, bölgesel güç olma yolundadır. AB 
çıpasına bağlı böyle bir güç, ekonomik ve siyasi anlamda Almanya 
için bölgede büyük fırsatlar sunmaktadır. 

Yukarıda dile getirilen yeni bir vizyon bağlamında, Türkiye’nin 
Almanya ve Avrupa için önemini en iyi dile getiren politikacıların 
başında CDU milletvekili ve Meclis Dış İlişkiler Başkanı Ruprecht 
Polenz gelmektedir. Polenz, 2010 yılının sonunda yayınladığı Besser 
für Beide, Die Türkei Gehört in die EU (İki Taraf İçin Daha İyi: Tür-
kiye, Avrupa Birliği’ne Aittir) başlıklı kitabında, Türkiye’nin AB üye-
liğinin desteklenmesi gerektiğini pek çok argümanla dile getirmiştir. 
2011 Haziran ayındaki parlamento seçimlerinden sonra Türkiye’nin 
Tayyip Erdoğan iktidarını seçmekle akıllı bir tercih yaptığını da be-
lirten Polenz, Kopenhag Kriterleri ile demokrasi, insan hakları ve 
hukuk devleti ilkeleri ile İslam’ın uyumlu olabileceğini gösteren bir 
Türkiye’nin İslam dünyası için model olacağını belirtmiştir.35 Polenz, 
bu açıdan Türkiye’nin Avrupa için çok önemli bir ülke olduğunu ve 
tam üye olarak alınmasını yıl içinde pek çok kez dile getirmiştir. 36

Sonuç olarak Avrupa’da ve küresel alanda ekonomik başarısını 
devam ettiren Almanya’nın Avrupa ve dünya siyasetinde giderek 
etkisini arttıracağını söyleyebiliriz. Türkiye’nin de aynı şekilde eko-
nomik gelişim trendini devam ettireceği ve bölgesel anlamda siyasi 
etkisini arttıracağı ileri sürülebilir. Ancak, Türkiye’nin içinde bulun-
duğu toplumsal değişim süreci büyük ölçüde AB reformları ile ya-
kından ilgilidir. Bu bağlamda Almanya, Türkiye’nin AB üyelik süre-
cinde ve dış politikasında uzun yıllar en önemli ülkelerden biri olma 
özelliğini koruyacaktır. 

Kronoloji
28 Ocak  Yurtdışında yaşayan Türklerden sorumlu Devlet Bakanı 

Faruk Çelik, Berlin’de Federal Uyum Göç ve Mültecilerden 
Sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer ve Federal İçişleri 
Bakanı Thomas de Maiziere ile görüştü. 
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28 Şubat Başbakan Recep Tayyip Erdoğan üç günlük Almanya ziya-
retinde Berlin, Düsseldorf ve Hannover’de temaslarda bu-
lunmuştur. Düsseldorf ’ta Türk vatandaşlarına hitap eden 
Erdoğan, Hannover’de Merkel’in davetlisi olarak CeBIT’in 
açılışına katılmıştır.

26-27 Nisan Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir’in davetlisi ola-
rak, Almanya Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanı Rainer 
Brüderle, “34. Turkeybuild İstanbul Yapı Fuarı”nın açılışı 
vesilesiyle, İstanbul’u ziyaret etmiştir.

24-27 Mayıs  Ulaştırma Bakanı Mehmet Habib Soluk, “2011 Uluslarara-
sı Ulaştırma Forumu”na katılmak üzere Almanya’yı ziyaret 
etmiştir.

13-14 Ağustos  Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Almanya’nın Köln, 
Dortmund ve Düsseldorf şehirlerine ziyarette bulunmuştur. 

11 -16 Eylül Almanya Göç, Mülteciler ve Entegrasyon Bakanı Maria 
Böhmer Türkiye Türkiye ile Almanya arasındaki İşgücü 
Anlaşması’nın 50. yıldönümü kapsamında çeşitli resmi ku-
rumlarla görüşmelerde bulundu. 

18-21 Eylül  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Almanya’ya resmi bir ziyaret 
gerçekleştirmiştir. Berlin, Osnabrück ve Stuttgart’i ziyaret 
eden Gül, Cumhurbaşkanı Wulff, Federal Meclis Başkanı 
Lammert ve Sansölye Merkel’le görüşmüştür. Humboldt 
Üniversitesi’nde bir konuşma yapan Gül, Osnabrück’te İs-
lam Araştırmaları Enstitüsü’nde incelemelerde bulunmuş; 
Berlin ve Stuttgart’ta Türk toplumunun temsilcileriyle bir 
araya gelmiştir.

10-15 Ekim  Yeşiller Partisi Eş başkanı Claudia Roth başkanlığındaki 
Türk-Alman Parlamenterler Grubu heyeti, Türkiye’de çeşitli 
temaslarda bulunmuş ve Avrupa Birliği Bakanı Egemen Ba-
ğış tarafından kabul edilmiştir.

13-14 Ekim  Guido Westerwelle’nin Türkiye’yi ziyareti ve Tarabya’da 
Kültür Akademisi’nin açılışını gerçekleştirmesi.

1 Kasım  Almanya’ya işçi göçünün 50. yılı dolayısıyla Başbakanlık 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tara-
fından Berlin’de düzenlenen “Göç Sempozyumu”, Yurtdışı 
Türkler Başkanlığı’ndan sorumlu Başbakan Yardımcısı Be-
kir Bozdağ’ın açılış konuşmasıyla başladı.

1-5 Aralık  Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Hamburg, Frankfurt, 
Münih, Berlin ve Köln’de temas ve incelemelerde bulunarak, 
Almanya’da 2000-2006 yılları arasında aşırı sağ eğilimli bir terör 
örgütü tarafından katledildikleri ortaya çıkan sekiz Türk ve bir 
Yunanlı maktulün aileleri ve Türk toplumunun temsilcileriyle 
bir araya gelmiş ve Eyalet makamları ile görüşmüştür.
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Giriş
2011 yılı, Erzurum’da gerçekleşen 3. Büyükelçiler Konferansı’na 

katılan Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu’nun Türkiye’nin 
Kıbrıs’taki mevcudiyetini “işgal” olarak nitelendirmesi nedeniyle ya-
şanan gerilimle başlamıştır. İki ülke arasındaki Kıbrıs, Avrupa Bir-
liği, Batı Trakya ve Ege sorunları gibi “temel sorun” alanları 2011 
yılı boyunca sıklıkla gündeme gelirken, 2010 yılında başlayan kaçak 
göçmenlerin engellenmesi için iki ülke sınırlarına çit çekilmesi tar-
tışması yeni yılda da devam etmiştir. 2011 yılı için yeni sayılabilecek 
gelişmeler ise Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Akdeniz’de doğalgaz ve pet-
rol aramaları nedeniyle iki ülkenin karşı karşıya gelmesi ve yine bu 
gelişmeyle bağlantılı olarak Yunanistan ve İsrail arasında gerçekleşen 
yakın ilişkiler olmuştur. Fakat 2011 yılı boyunca bütün bu tartışma-
ları ikinci plana atan ve hatta Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin1 
Türkiye’de gerçekleşmesi planlanan ikinci ayağının iptal edilmesine 
neden olan gelişme ise Yunanistan’daki ekonomik kriz olmuştur. 
Dolayısıyla 2011 yılı Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin büyük ölçüde 
Yunanistan’ın yaşadığı ekonomi krizin gölgesinde kaldığı söylenebi-
lir. Bu süreçte Yunanistan üç kere dışişleri bakanı değişikliğine gider-
ken, dış politika enerjisinin büyük çoğunluğunu ekonomik krizden 
kurtulma bağlamında Avrupa Birliği ülkeleri nezdinde harcamıştır. 

Yıl boyunca iki ülke arasında devlet adamı düzeyinde karşılıklı 
ziyaretlerde bulunulmuştur. Yunanistan Başbakanı Papandreu’nun 
Üçüncü Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle 6-7 Ocak’ta Erzurum’a 
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gelmesiyle başlayan üst düzey ziyaretler Türkiye Dışişleri Bakanı Ah-
met Davutoğlu’nun 8-10 Mart 2011 tarihlerinde Yunanistan’a ger-
çekleştirdiği ziyaretle devam etmiştir. Yunanistan Savunma Bakanı, 
Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere 
Ekim ayında Antalya’ya gelirken, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay da 8. Yunan-Türk Turizm Forumu ve Ortak Turizm Komi-
tesi 3. Oturumu’na eşbaşkanlık yapmak üzere yine Ekim ayı içinde 
Atina’ya gitmiştir. Ayrıca Türkiye-Yunanistan 2. Bölgesel İş Forumu 
14-15 Ocak 2011 tarihlerinde Gümülcine’de düzenlenirken söz konu-
su forumda Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergin ile Yunanistan Hü-
kümet Sözcüsü bir konuşma yapmışlardır.2 Bu resmi ziyaretlerin yanı 
sıra, Ahmet Davutoğlu Mart ayında Batı Trakya’yı ziyaret ederken, 
Başbakan Tayyip Erdoğan da 23 Mayıs’ta Gümülcine’ye gitmiştir.

Kıbrıs Meselesi

1950’lerin ortalarından itibaren Kıbrıs konusu iki ülke ilişkile-
rinde belirleyici olmuş ve 1964’de ve 1974 Kıbrıs müdahalesi esna-
sında Kıbrıs meselesi iki ülkeyi savaşın eşiğine getirecek boyutlara 
varmıştır. 1990’ların ikinci yarısından itibaren ve özellikle de 2004’de 
Kıbrıs’ın Avrupa Birliği üyesi olmasıyla birlikte Kıbrıs meselesi ön-
ceki dönemlere kıyasla iki ülke ilişkilerindeki olumsuz boyutunu 
önemli ölçüde kaybetmiştir.3 Yine de, Kıbrıs iki ülke içinde önemli 
olmaya devam etmiş ve tarafların farklı Kıbrıs politikaları belirli dö-
nemlerde iki ülkeyi karşı karşıya getirmiştir. Yunanistan Başbakanı 
Papandreu’nun 6 Ocak’ta Türkiye’nin Kıbrıs’taki mevcudiyetini “iş-
galci” olarak tanımlaması ikili ilişkilerde Kıbrıs meselesinin önemli 
bir gerilim alanı olmaya devam ettiğini göstermiştir. Papandreu’nun 
bu ifadelerine ilk tepki ortak basın toplantısında konuşan Başbakan 
Tayyip Erdoğan’dan gelmiş ve Erdoğan Kıbrıs’ta yapılan referandu-
ma ve bunun arkasından AB’nin verdiği sözlerde durmamasına işa-
ret ederek sürekli Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ın taviz vermesini talep 
eden bir anlayışa karşı olduklarını dile getirmiştir. “Hep siz verin. 
Kuzey Kıbrıs versin. Kusura bakmayın. Geleceksin masada oturaca-
ğız, karşılıklı menfaat esasına göre bu sorunu çözeceksek çözelim” 
ifadelerini kullanan Erdoğan, Kıbrıs sorununun çözülmesi halinde 
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Türkiye ve Yunanistan arasında Ege sorunları da dâhil diğer sorunla-
rın daha kolay çözülebileceğine işaret etmiştir.4 Daha sonra açıklama 
yapan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Başbakan Erdoğan’ın 
ifadeleriyle paralel olarak 2004 yılındaki Kıbrıs görüşmeleri ve re-
ferandumuna göndermede bulunarak bu sürecin Türkiye tarafının 
güçlü bir barış perspektifine sahip olduğunu kanıtladığının altını 
çizmiştir.5 

Türkiye cephesinde yaşanan tartışmalara rağmen, Yunanistan 
Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’taki mevcudiyetini “işgal” olarak tanımla-
maya devam etmiştir.6 Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gri-
goris Delavekuras, KKTC’de düzenlenen ve Türkiye aleyhine açılan 
pankartlarla gündeme gelen mitinglere ilişkin yaptığı açıklamada 
“eylemlerin işgal kesiminde var olan gerçekleri yansıttığını, süregel-
mekte olan işgalin bir ürünü olduğunu” ileri sürmüştür. Bu bölge-
deki rahatsızlığın “işgalden” kaynaklandığını savunan Delavekuras, 
“Türkiye’nin nihayet Kıbrıs’a nefes aldırması ve tüm Kıbrıs halkının 
AB’nin nimetlerinden yararlanması için Kıbrıs Türk tarafının müza-
kerelere yapıcı bir ruhla katılabilmesi” gerektiğini belirtmiştir.

Temmuz ayında Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yıldönümü nedeniyle 
Erdoğan’ın yaptığı konuşmayla KKTC’deki çözümsüzlük nedeniyle 
AB’yi suçlaması Kıbrıs meselesini yeniden Türkiye ve Yunanistan 
arasında bir tartışma konusu haline getirmiştir. Yunanistan Dışiş-
leri Bakanı Stavros Lambrinidis, Erdoğan’ı “Ada’daki sorunun çözü-
müne yardımcı olmamakla” suçlarken, Erdoğan’ın Kıbrıs’ı ziyareti-
nin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin iki toplumun liderleri-
ni Cenevre’ye davet ettiği döneme denk geldiğini ve bunun süreci 
olumsuz etkilediğini belirtmiştir. 7

Yine Ağustos ayında Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Akdeniz’de pet-
rol arayacağını duyurmasıyla Kıbrıs iki ülke ilişkileri bağlamında 
bir kez daha gündemi işgal etmiştir. Kıbrıs tarafının petrol arama 
faaliyetlerinde Türkiye’nin ilişkilerinin gerginleştiği İsrail’le işbirli-
ğine gitmesi ve Kıbrıs sorununa çözüm bulunmadan bu adımların 
atılması Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ı sert şekilde eleştirmesine neden 
olmuştur. Türkiye’nin bu tepkisi üzerine parlamento komisyonun-
da yaptığı konuşmada Yunanistan Savunma Bakanı Panos Beglitis 
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“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de uluslararası deniz hukukundan kaynak-
lanan haklarını koruyabilecek durumdayız. Savunma doktrinimi-
zin kalbinde daima Kıbrıs vardır. Gerekli olduğunda bu ilkelerimizi 
koruyacağız” ifadelerini kullanmıştır.8 Yunanistan Dışişleri Bakanı 
Stavros Lambrinidis da Polonya’da düzenlenen AB Dışişleri Bakan-
ları toplantısında “Türkiye’nin davranışı uluslararası hukuka aykırı. 
Bu tavır Doğu Akdeniz’de istikrarsızlığa neden oluyor” açıklamasın-
da bulunmuştur.9 

Yunanistan Başbakanı Papandreu da yaptığı açıklamada Kıb-
rıs Rum Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölge, “ya da boru 
hatlarıyla ilgili araştırma ve anlaşma yapması ve sahip olduğu doğal 
kaynakları değerlendirebilmesinin egemenlik hakkı olduğunu” be-
lirterek bunun “sadece Yunanistan’ın değil, aynı zamanda AB’nin de 
tezi” olduğunun altını çizmiştir.10 Akdeniz’deki doğalgaz ve petrol 
arama tartışmaları kapsamında Türkiye’nin KKTC ile Kıta Sahanlığı 
Sınırlandırma Anlaşması yaparak Rum kesiminin arama sahasını sı-
nırlandırmasına Yunanistan tarafı karşı çıkmış ve Yunanistan Dışiş-
leri Bakanlığı Sözcüsü Delavekuras böyle bir anlaşmanın “geçersiz 
ve anlamsız” olduğunu ileri sürmüştür. Ona göre, böyle bir anlaşma, 
Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’nin “doğal zenginliğini değerlendirmesi 
konusundaki apaçık egemenlik hakkı uygulamasıyla hiçbir şekilde” 
bağdaşmamaktadır.11 Kıbrıs ekseninde yaşanan doğalgaz ve petrol 
arama konusundaki gerilimler bazı yorumcular tarafından “Kıbrıs’la 
tırmanma istidadı içeren sürtüşme, batıdaki komşumuz Yunanistan 
ile ilişkinin de sorunlu hale gelebileceğini, en azından olabileceği-
nin altında kalacağının işaretlerini veriyor” şeklinde yorumlanırken, 
“komşularla sıfır sorun” politikasını da tartışmaya açmıştır.12 Üstelik 
Kıbrıs Rum Yönetimi’nin İsrail’le birlikte hareket etmesi ve bu birlik-
teliğe Yunanistan’ın dâhil edilme çabaları bölgedeki gerginliği daha da 
artırmıştır.13 Bu bağlamda Yunanistan Savunma Bakanı Panos Begli-
tis, Kıbrıs’ın İsrail ile olan işbirliğini desteklediğini ifade etmiştir.14

Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği

Bahar Rumelili’nin isabetle vurguladığı gibi 1990’ların ortalarına 
kadar Türkiye ile arasındaki güvenlik problemlerini “dışlayıcı” bir 
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zeminde çözme politikası güden Yunanistan, bu tarihten itibaren ve 
özellikle 1996’da kurulan Costas Smitis hükümeti ile birlikte söz ko-
nusu problemlerin çözümünü Türkiye’nin Avrupalılaşmasında gör-
meye başlamıştır.15 Bu politika değişikliği 1999 Helsinki Zirvesi’nde 
AB’nin Türkiye’ye aday statüsü vermesi ile kurumsal bir zemine 
otururken, yine 1999 yılında yaşanan İzmit ve Atina depremleri iki 
ülkeyi daha da yakınlaştırmıştır. Georges Papanderu ve İsmail Cem 
gibi ılımlı iki dışişleri bakanı da söz konusu politika değişim süre-
cine katkıda bulunmuş ve 2000’li yıllara girildiğinde Yunanistan 
Türkiye’nin AB üyeliğinin en önemli destekçilerinden biri olmuştur. 
Türkiye’nin AB üyeliğini destekleyen bu politikası 2000’lerin ilk on 
yılı boyunca devam etmiş ve yeni on yıla da değişmeden girmiştir. 

6 Ocak 2011’de Yunanistan Başbakanı Erzurum’da düzenlenen 
3. Büyükelçiler Konferansı’da Türkiye’nin AB üyeliğinin “herkesin 
menfaatine” olduğunu belirtmesine rağmen, bu süreçte Kıbrıs me-
selesinin önemli rol oynadığını ve “Türkiye’nin işgali devam ettiği 
sürece AB üyeliğinin olmayacağını” dile getirmiştir.16 Türkiye’nin 
AB üyeliği ile Kıbrıs arasında doğrudan bir bağ kurulması Türkiye 
tarafını rahatsız etse de, daha sonra Dışişleri Bakanı Davutoğlu Mart 
ayında gerçekleştirdiği Atina ziyareti sırasında Yunanistan’ın AB 
konusunda Türkiye’ye yönelik desteğinden dolayı Atina hükümeti-
ne müteşekkir olduklarını belirtmiştir. Yunanistan Dışişleri Bakanı 
Dimitris Droutsas da bu bağlamda “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 
katılımı konusunda Yunanistan’ın çok net bir tavrı söz konusudur. 
Türkiye’nin tam ortaklığı bizim ilk baştan beri desteklediğimiz ve 
savunduğumuz bir konudur. Bu konuda Yunan tarafının başka bir 
ortaklığı ve ilişkiyi desteklemesi söz konusu değildir” açıklamasın-
da bulunmuştur. Ona göre, Atina hükümetinin vizyonu, “Türkiye, 
Yunanistan ve Kıbrıs’ın AB üyesi olarak çıkarlarını korumak için 
Brüksel’de işbirliği yapmalarıdır”.17

Davutoğlu ve Droutsas arasında gerçekleşen görüşmede 
Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde yaşadığı vize meselesi de gündeme 
gelmiş ve Yunanistan bu noktada Ankara’yı desteklediğini açıklamış-
tır. Bu bağlamda Droutsas, “Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği ül-
kelerinde serbest dolaşımını sağlamak üzere vize kolaylıkları sağla-
manın çok önemli bir husus olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Za-
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ten yeşil pasaport sahiplerine kolaylıkla verilen uzun vadeli vize şu 
anda geçerli ve tabii ki Yunanistan’ı ziyaret eden Türk turist sayısının 
geçen yaz artmasının bir sebebi de budur” ifadelerini kullanmıştır.18 
İkili görüşmenin en önemli maddesinin vize konusu olduğunu be-
lirten Davutoğlu da bu konuda temel muhataplarının “Avrupa Birliği 
üyesi ve bize sınırdaş ülkeler olması nedeniyle Yunanistan ve Bulga-
ristan” olduğunu ve bu nedenle Yunanistan’ın desteğini çok önem-
li bulduklarını dile getirmiştir.19 Davutoğlu’na göre, vize serbestisi 
özellikle Yunanistan’la ilişkileri geliştirme ve Doğu Akdeniz’de ser-
best hareket sağlanması potansiyelleri taşıdığı için Türkiye’nin ısrar 
ettiği bir konu olmuştur. 

Öte yandan Stavros Lambrinidis ve Stavros Dimas’ın dışişle-
ri bakanlığı görevlerinde bulunduğu 2011 yılının ikinci yarısında 
ise Türkiye’nin AB üyeliğine yönelik Yunanistan tarafından gelen 
eleştirilerin arttığı söylenebilir. İlk olarak Lambrinidis, Başbakan 
Erdoğan’ın Kıbrıs’ın gelecek yıl (2012) Temmuz ayında üstlenece-
ği AB başkanlığından önce Kıbrıs sorununa çözüm bulunmaması 
durumunda Ankara’nın Birliğe üyelik müzakerelerini donduracağı 
yolundaki uyarılarını eleştirmiş ve “Türkiye Avrupa Birliği’nin na-
sıl çalıştığına karar veremez, nasıl çalıştığını sorgulayamaz. Kıbrıs 
hâlihazırda Polonya ve Danimarka ile birlikte AB Üçlüsü’nün bir 
parçasıdır” ifadelerini kullanmıştır.20 İkinci olarak Dimas da Aralık 
ayında yaptığı bir açıklamada Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği nok-
tasında yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve limanlarını Rum 
gemilerine açılması noktasında Ankara Protokolü’nü uygulamadığı-
nı dile getirmiştir.21

Batı Trakya ve Azınlıklar

1923 Lozan Anlaşması Türkiye ve Yunanistan arasında nüfus de-
ğişimini öngörürken Batı Trakya’daki Müslümanlar bu değişimin dı-
şında kalmış ve Cumhuriyet tarihi boyunca belli aralıklarla iki ülke 
arasındaki ilişkilerde gündeme gelmiştir. Lozan’daki bu istisnaya 
rağmen Türkiye kendisini buradaki Müslüman azınlığın hamisi ola-
rak görmüştür. Türkiye’nin Batı Trakya konusunda resmi politikası 
Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun ağzından şu ifadelerle açıklanmıştır: 
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“Batı Trakya Türk Azınlığı’nın temel hak ve özgürlüklerden ve ikili 
ve çok taraflı anlaşmalarla teminat altına alınmış olan azınlık hak-
larından çağdaş standartlarda yararlanabilmelerine ilişkin beklenti-
miz de sürmekte ve konu Yunanlı muhataplarımız nezdinde takip 
edilmektedir”. Yine Davutoğlu’na göre, “Yunanistan makamlarının 
çeşitli sorunların aşılması yönünde olumlu yaklaşımlar içinde bu-
lundukları memnuniyetle” gözlemlenmekte olsa da, Türkiye “Batı 
Trakya Türk Azınlığı’nın sorunlarını ikili ve çok taraflı platformlarda 
gündeme getirmeye devam” edecektir. Davutoğlu ayrıca Batı Trak-
ya konusundaki çabaların yanı sıra, Türkiye’nin “Rodos ve İstanköy 
adalarında yaşayan soydaşların azınlık haklarından yararlandırılma-
ları yönündeki çabalarını” da devam ettireceğini açıklamıştır.22

Erzurum’da düzenlenen 3. Büyükelçiler Konferansı’da Erdoğan, 
Batı Trakya meselesine değinerek buradaki müftülerin atanma süre-
ci konusunda Papandreu’ya eleştirilerini yöneltmiştir. Seçilmiş müf-
tülerin atamalarının yapılmadığına işaret ettikten sonra, Türkiye’de 
“Patriğin devlet tarafından atanması ne kadar doğru değilse, Batı 
Trakya’da da bizim müftümüzün atanması doğru değildir” ifadele-
rini kullanmıştır.23 Bu eleştirilerden bir süre sonra 19 Şubat’ta Pa-
pandreu Batı Trakya’ya bir ziyaret gerçekleştirmiş ve bölgede ya-
şayan “Türklerin yıllarca ayrımcı muameleye maruz kaldığını” be-
lirttikten sonra bir dizi vaatte bulunmuştur. Buna göre, “ehliyet sı-
navlarında Yunancanın yanı sıra Türkçe de mülâkat yapılabilecek, 
vatandaşa devletle ilgili işlerinde yardımcı olan ‘Vatandaşa Hizmet 
Merkezleri’ne Türkçe bilen eleman alınacak, Batı Trakya’daki Türk 
okullarına öğretmen yetiştiren Selanik’teki Özel Pedagoji Akade-
misi Selanik Üniversitesi’ne bağlanacak…, Batı Trakya Türk vakıf-
ları yönetimi için seçim yapılması için süreci başlatılacak ve cami 
onarımı ile yeni cami inşası için bürokratik engeller kaldırılacaktır”. 
Erdoğan’ın Erzurum’daki görüşmede şikâyet ettiği Müftülük konu-
sunda net bir tavır açıklamayan Papanderu bu konuda “Her görüşü 
dinlemeye hazır olduğunu” söylemekle yetinmiştir.24

Fakat Papandreu hükümeti daha sonra müftülük meselesini çöz-
me konusunda yeşil ışık yakmış ve bu konuda hazırlanan tasarıyı 
basına aksettirmiştir. Buna göre, ilk aşamada “Batı Trakya’da Gü-
mülcine, İskeçe ve Dimetoka kentlerinde yaşayan Müslüman Türk 
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azınlığın ileri gelen din adamları arasından en fazla 50’şer kişilik 
Müftü Seçmen Kurulu” oluşturulacaktır. Daha sonra “kendi seçim 
bölgelerindeki müftülükler için adaylıklarını koymak isteyenler, 
bölge valiliklerine başvuracak, müftü adaylarının listeleri, Müftü 
Seçmen Kurulu’na sunulacak, seçmen Kurulu’ndaki din adamları 
arasında yapılacak oylamalarla yüzde 50’yi geçen adaylar, aday ol-
dukları seçim bölgesinde müftü olmaya hak kazanacaktır”. Yapılacak 
oylamalarda yüzde 50’yi geçemeyen ancak yüzde 50’ye en yakın olan 
iki müftü adayı 2’nci tur oylamasına katılacak ve oylama sonuçları 
Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanacak ve Cumhurbaşkanlığı ta-
rafından tasdik edilecektir”.25 Müftülerin bu şekilde seçilmesi 1990 
yılında itibaren devam eden ve Türk azınlık tarafından kabul edil-
meyen müftülerin Yunanistan hükümeti tarafından atanması uygu-
laması da çözüme kavuşacaktı. Fakat gerek Papandreu hükümetinin 
değişmesi gerekse yaşanan ekonomik kriz söz konusu gelişmenin 
gündemden kalkmasına neden olmuştur.

Öte yandan Ağustos ayında Türkiye hükümetinin azınlık vakıf-
larının mallarını iade etme kararı alması Yunanistan cephesinde 
olumlu karşılanmış, Başbakan Papandreu yaptığı açıklamada bunu 
“atılan olumlu bir adım olarak” tanımlarken, Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Grigoris Delavekouras da bu adımın “geçmişte yapılan bazı 
doğru olmayan eylemleri de düzeltebilecek pozitif bir adım” olduğu-
nu belirtmiştir.26 Fakat Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun azın-
lık vakıfları ile ilgili mütekabileyet talebi, diğer bir ifadeyle benzer 
uygulamanın Yunanistan’daki Türk azınlık için de hayata geçirilmesi 
yönündeki açıklaması Atina cephesinde kabul görmemiştir. Dela-
vekouras bu konuda yaptığı açıklamada “insan haklarıyla ilgili tüm 
sözleşme ve anlaşmalarda mütekabiliyet olmadığı açıkça belirtil-
mektedir. İnsan haklarını korumak devletlerin vatandaşlarına karşı 
yükümlülüğüdür. Yunanistan da vatandaşlarını ilgilendiren konuları 
kimseyle görüşmez” ifadelerini kullanmıştır.27 

Ege Sorunları
Tarihsel olarak iki ülke arasında uzun bir geçmişe sahip olan 

Ege sorunları, 2011 yılı boyunca belli tartışmalar ekseninde günde-
me gelse de, kurumsal anlamda iki bağlamda görüşülmeye devam 
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etmiştir. Bunlardan ilki “2002 yılında başlatılan ve tüm Ege sorun-
larının çözümü için kapsamlı bir çerçeve üzerinde mutabakata va-
rılmasını amaçlayan istikşafi görüşmelerdir”. Türkiye Dışişleri Ba-
kanlığı verilerine göre 2011 sonuna kadar “52 tur görüşme yapılmış 
olup, 2010’dan itibaren görüşmelere yeni ivme kazandırılmıştır”. Ege 
sorunları konusunda ikinci diyalog kanalı ise Güven Arttırıcı Ön-
lemler süreci olmuştur. Bu süreçte yine Türkiye Dışişleri Bakanlığı 
verilerine göre 2011 yılı sonuna kadar 29 önlem kabul edilmiştir. 
Dışişleri Bakanı Davutoğlu’na göre, “bu önlemler Ege’de istenmeyen 
gerginliklerin önlenmesi için bir nevi sigorta niteliği taşımakta olup, 
aynı zamanda iki ülke askeri makamlarının birbirlerini daha iyi ta-
nımalarına ve işbirliği yapmalarına imkân sağlamaktadır”.28 Fakat bu 
iki diyalog kanalına rağmen, iki ülke Ege sorunları bağlamında 2011 
yılı boyunca birkaç kez karşı karşıya gelmiştir.

İlk olarak Yunanistan Başbakanı Papandreu Erzurum’daki 3. Bü-
yükelçiler Konferansı’da Türkiye’ye ait sekiz savaş uçağının küçük bir 
Yunan adası üzerinde uçuş yaptığını dile getirerek, Türkiye tarafını 
“Bunun anlamı neydi? Türkiye neyi ispatlamak istiyor? Bu hareket-
ler, Türkiye’nin Ege’deki durumunu değiştirmeyecektir.” sözleriyle 
eleştirmiştir.29 Yine aynı konuşmasında bu tür hareketlerin devam 
etmesi halinde iki ülke arasında gerginliğin devam edeceğinin altını 
çizen Papandreu, “Türkiye gerçekten barış istiyorsa bu hareketlerin 
durması gerekir” ifadelerini kullanmıştır. Yine benzer bir şekilde 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Mart ayında gerçekleştirdiği 
Yunanistan ziyareti sırasında da Ege’deki sorunlar gündeme gelmiş-
tir. Ziyaret öncesinde Yunanistan’ın Kathimerini gazetesine demeç 
veren Davutoğlu, “uluslararası hukuka göre her ülkenin olduğu gibi, 
Türkiye’nin de ticari ve savaş gemilerinin Ege’de serbestçe seyretme 
hakkı bulunduğunu” dile getirmiş ve “Yunanistan’ın bu konuda-
ki itirazlarını anlamakta zorluk çektiğini” vurgulamıştır. Ona göre, 
“Türkiye’nin ticari ve savaş gemilerinin Ege’de seyretme özgürlüğü… 
açık denizler için olduğu kadar, karasuları için de geçerlidir. Karasu-
larıyla ilgili olarak, uluslararası hukukta ‘masum geçiş’ ilkesi açıkça 
belirtilmiştir ve milli yorumlara yer bırakmamaktadır”.30 

Davutoğlu aynı demecinde Ege sorunları üzerinde uzmanlardan 
oluşan komitelerin gerçekleştirdiği istikşafi görüşmelerin uzun sü-
reden beri devam ettiğini belirtmiş ve bu görüşmelerin Ege’de kalı-
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cı barışı mümkün kılabileceğini dile getirmiştir. Meis Adası’nın bu 
görüşmelere dâhil edilmemesi gerektiğini belirten Davutoğlu, bu 
adanın Akdeniz’de yer aldığını ve buna ilişkin “Türkiye’nin, ulusla-
rarası hukuk ve Lahey Adalet Divanı da dâhil olmak üzere, uluslara-
rası mahkemeler içtihadı ile uyumlu, geçerli hukuki ve siyasi tezleri 
bulunduğunu” söylemiştir.31 Fakat Davutoğlu’nun Yunan gazetesine 
verdiği bu demece Yunanistan tarafından kısa süre içinde karşılık 
gelmiş ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Meis Adası konusunda ken-
di görüşlerinin farklı olduğunu açıklamıştır. Davutoğlu’nun ziyare-
ti esnasında da bu görüşünü tekrarlayan Yunanistan tarafı Dışişleri 
Bakanı Dimitris Druças’ın ağzından “Meis’in, On iki Adalara ait ol-
duğunu ve bu konudaki her türlü itirazın hiçbir dayanağı bulunma-
dığını” dile getirmiştir.32

Meis adasına ilişkin iki ülke arasındaki görüş farklılıkları bu 
karşılıklı açıklamalarla sınırlı kalmadı ve 2011 yılı boyunca bel-
li aralıklarla gündeme geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Stavros 
Lambrinidis Eylül ayında Yunanistan’ın Elefterotipiya gazetesine 
verdiği demeçte Kıbrıs Rum kesiminin Akdeniz’de yaptığı petrol 
aramaları ile yeniden gündeme gelen Meis adası konusunda adanın 
“Yunanistan’ın herhangi bir bölgesinden hiçbir farkı bulunmadığını 
ve deniz hukukuna göre, tüm adalar için öngörülen bütün haklara 
sahip olduğunu” belirtmiştir.33 Meis’in deniz alanları ile ilgili, Deniz 
Hukuku’nun tüm adalar için öngördüğü aynı haklara sahip olduğun-
dan hareketle Lambrinidis, bu adanın da iki ülke arasında yapılan 
Ege’deki kıta sahanlığının belirlenmesine ilişkin görüşmelere dâhil 
edilmesi gerektiğini tekrarlamıştır.

Ege üzerindeki askeri uçuşlar yılsonuna doğru yeniden gündeme 
gelmiş ve Türkiye, Aralık 2011 itibariyle Datça yarımadası üzerinden 
yapılan askeri uçuşları “ihlal” olarak değerlendirerek bunların kayıtla-
rını tutmaya başlamıştır.34 Buna göre Aralık ayı boyunca Genelkurmay 
Başkanlığı internet sitesinde 7 savaş uçağının hava sahası ihlalinde bu-
lunduğu açıklanmış ve gerekli işlemlerin yapılması için bunlar Dışiş-
leri Bakanlığı’na bildirilmiştir.35 Sivil uçaklara karşı gündeme gelme-
yen bu uygulamada Türkiye’nin temel tezi FIR Hattı (Uçuş Malumat 
Bölgeleri) uygulamasının (Ege Denizi üzerindeki FIR hattı sorum-
luluğu Türkiye’nin kabul etmemesi üzerine 1952’de Uluslararası Sivil 
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Havacılık Örgütü tarafından Yunanistan’a verilmiştir) 1944 Chicago 
Sözleşmesi gereğince sadece sivil uçuşlara uygulanabileceği olmuştur. 
Dolayısıyla, Türkiye tarafına göre askeri hava araçları hava koridoru-
nu kullandığını ilgili hava trafik otoritesine bildirimde bulunmak zo-
rundadır.36 Datça üzerindeki hava sahasının askeri uçaklar tarafından 
ihlalinin yanı sıra Türkiye, Ege’de uçan askeri uçaklarına karşı taciz 
yapıldığını ve yine Ege’de neredeyse tamamı Yunanistan’a ait savaş 
uçaklarının hava sahası ihlalleri gerçekleştirdiğini de iddia etmektedir.

Diğer Siyasi Konular

İki ülke arasındaki ilişkilerde 2010 yılından devralınan önem-
li konuların başında Trakya sınırına kaçak göçmenlerin geçişinin 
engellenmesi amacıyla duvar inşa edilmesi gelmektedir. Yunanis-
tan Kamu Düzeni Bakanı Hristos Papuçis, 2010’un son gününde 
“Yunanistan’ın, yasadışı göçmen konusunda büyük sorun yaşadığı-
nı” belirttikten sonra, “hükümetin bu sorunla başa çıkabilmek için, 
ülkedeki tüm yasadışı göçmenleri sınır dışı ederek, yeni göçmen-
lerin girişinin engellenmesi için kara sınırlarında bir set oluştur-
mayı kararlaştırdığını” açıklamıştı.37 Özellikle kendi kara sınırının 
Avrupa’ya giriş kapısı olması nedeniyle Yunanistan önemli ölçüde bir 
kaçak göçmen krizi yaşamıştır ve diğer Avrupa ülkelerinde yakala-
nan kaçak göçmenlerin Avrupa’ya ilk girdikleri yer olan Yunanistan’a 
gönderilmesi Atina’nın üzerindeki göçmen yükünü daha da ağırlaş-
tırmıştır. Bunun Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilere yönelik 
bir adım olmadığı ise her iki ülke hükümetleri tarafından açık bir 
şekilde dile getirilmiştir.

Papandreu Erzurum ziyareti sırasında bir gazetecinin “İki ülke 
ilişkilerinin iyi hale gelmesinden bahsediyorsunuz. Ancak iki ülke 
arasında duvar örme projesi var. İki komşu kapısının arasına duvar 
örmekle ilişkilerin artırılması çelişki değil mi?” sorusuna duvarın 
Türkiye halkı ile ilgili olmadığı ve üstelik kararın Türkiye ile istişare 
edilerek alındığı cevabını vermiştir. Aynı şekilde Erdoğan da, “Bura-
daki olay, Türkiye karşı olan bir şey değil. Yunanistan’daki 1 milyon 
kaçak göçmenden 500 bini son iki yıl içinde bu yollarla gitmiş” ifade-
lerini kullanarak duvar konusunun kaçak göçmenlerle ilgili olduğu-
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nun altını çizmiştir.38 Fakat bu açıklamalara rağmen, gerek Türkiye 
gerekse Yunanistan basınında sınır boyunca kazılan hendeğin Türk 
tanklarının geçişini imkânsız kılacağı gündeme getirilmiştir.39 Fakat 
bu tartışma politik aktörlerin gündemine gelmemiş ve kısa süre için-
de gündem dışında kalmıştır.

2011 yılının son günlerinde iki ülke arasında yaşanan dikkat çe-
kici gelişmelerden biri de Türkiye’nin eski başbakanlarından Mesut 
Yılmaz’ın Tansu Çiller’in başbakan olduğu 1990’larda “Yunanistan’da 
orman yakmak devlet sırrıydı” şeklindeki açıklaması olmuştur.40 
Yunanistan’ın ilk tepkisi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Delavekuras’ın 
ağzından olmuş ve Delavekuras “Türk basını tarafından eski Başba-
kan Sayın Mesut Yılmaz’a atfedilen ve basına yansıyan bilgiler ciddi-
dir ve araştırılması gerekir. Yunan tarafı bu konuda Türkiye’nin yet-
kili makamlarınca bilgilendirilmeyi beklemektedir” ifadelerini kul-
lanmıştır.41 Yılmaz daha sonra yanlış anlaşıldığını belirtse de, Yuna-
nistan cephesinden Türkiye’ye yönelik eleştiriler ve tazminat talepleri 
devam etmiştir. Resmi düzlemde ise, Yunanistan Atina ve Ankara’da 
çifte diplomatik girişimde bulunarak birer notayla Türkiye’den izahat 
talep etmiştir.42 Davutoğlu ve Yunanistanlı meslektaşı Stavros Dimas 
arasındaki telefon görüşmesine de konu olan tartışma 2012 yılına 
sarkarak devam etmiştir.43

2011 yılında iki ülke ilişkileri bağlamında yaşanan bir başka geliş-
me ise Wikileaks’da 2009 yılına ilişkin yayımlanan belgeler olmuştur. 
İki ülke başbakanlarının 9 Ekim 2009’da İstanbul’daki görüşmelerin-
de ABD’nin Atina Büyükelçisi Daniel Speckhard’ın geçtiği kriptoya 
göre, Papandreu, Erdoğan’a “Eğer Ege adalarımızı istiyorsanız hiçbir 
zaman çözüm bulamayız. Ancak, Türkiye’nin ilgisi uluslararası su-
larda, hava sahasında, kıta sahanlığında ve denizaltı zenginliklerin-
de kendine imkânlar tanınması ise o zaman sorunlar halledilebilir” 
ifadelerini kullanmıştır. Büyükelçi yorumunda, adalar ve kayalıklar 
dışında Papandreu’nun her şeyi görüşmeye hazır olduğunu ve “bu-
nun da Atina’nın o güne kadarki tavrında değişiklik olduğu anlamı-
na geldiğini” belirtmiştir.44 Yine Wikileaks’in yayımladığı bir başka 
belgeye göre, 2009 yılında Eşek (Agathonissi) ile Bulamaç (Farma-
konissi) adaları iki ülke arasında ABD’nin de müdahil olduğu bir so-
runa dönüşmüş ve 12 Haziran 2009’da ABD Dışişleri Bakanı Hillary 
Clinton, Atina ve Ankara’ya telgraflar göndermiştir. Bu telgraflarda 
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Clinton Türkiye’yi tartışma konusu edilen adalar üzerinde uçmama-
ya, Yunanistan’ı da bir kaza olasılığını artıracak savunmacı tutum 
benimsememeye davet etmiştir.45

Wikileaks’ın yayımladığı bir başka belgede ise 2009 yılı Haziran 
ayında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Eşek ile Bulamaç 
adalarını Kardak ile kıyasladığı belirtilmiştir.46 ABD’li yetkililerin 
aktardığına göre Davutoğlu “bu kayalıklar üzerindeki egemenliğin 
Kardak gibi itiraz konusu olduğu” fikrini savunmaktadır. Yine bu 
belgelere göre, ABD’nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey bir telg-
rafında, “Yunanistan’ın Deniz Hukuku Sözleşmesi’nden kaynakla-
nan kıta sahanlığıyla ilgili taleplerinin aşırı olduğu”nu ifade ederek, 
“petrol ya da doğal gazın bulunması durumunda bunun Türkiye’nin 
Ege’deki haklarını talep etmesi için gerçek bir neden olacağı” yorum-
larında bulunmuştur.47

İkili ilişkiler bağlamında gündeme gelen bir başka konu da 
Makedonya’nın isim meselesi olmuştur. Yunanistan ve Makedon-
ya arasındaki Makedonya’nın ismine yönelik tartışmada Türkiye 
uzun süreden beri Üsküp yönetiminden yana aldığı tavrı 2011 yı-
lında da devam ettirmiştir. Erdoğan’ın 29-30 Eylül 2011 tarihlerin-
de Makedonya’ya yaptığı resmi ziyaret sırasında bu ülkenin NATO 
başta olmak üzere Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütün-
leşme politikası bağlamında Yunanistan’ın isim nedeniyle sorun çı-
karmasını eleştirmiştir. Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim 
sorununun Makedonya’nın söz konusu hedeflerini gerçekleştirmesi-
ne engel olmaması gerektiği yolundaki görüşü tekrar vurgulanmış-
tır.48 Erdoğan bu bağlamda “isim noktasındaki tavrımız tabii Tür-
kiye olarak bizim belli. İsim noktasındaki hakkı vazgeçilmezdir ve 
bu Makedonya’nın bu en tabii, en doğal bir anayasal hakkıdır. Bu 
süreci bizler zaten destekliyoruz, yanındayız. Yunanistan’ın tavrını, 
yaklaşımını ise anlaşılmaz buluyoruz. Doğru bulmuyoruz” ifadele-
rini kullanmıştır.49

Ekonomik İlişkiler

2011 yılına damgasını vuran gelişme Yunanistan’ın yaşadığı eko-
nomik kriz olmuştur. Gayri safi milli hâsıladaki büyüme oranı 2010 
ve 2011 yıllarında yaklaşık % -8 olan Yunanistan’da işsizlik oranı 
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2011 yılı itibariyle % 20’nin üzerine çıkmıştır. Söz konusu işsizlik 
rakamlarının gençler arasında % 45’in üzerinde olması da ülkede-
ki gerginliğin önemli ölçüde artmasına neden olmuştur. 2011’in ilk 
on ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla inşaat sektörünün 
yüzde 37,6 oranında küçülmesi ve özel sektöre yönelik banka kre-
dilerindeki 2011 yılının özellikle son üç ayında yaşanan % -3 civa-
rındaki göstergeler krizin boyutları hakkında bilgi vermektedir.50 Bu 
göstergelerin en önemli sonucu ise Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
ekonomik ilişkilerin önemli ölçüde değişmesi olmuştur.

Yunanistan’daki ekonomik krizin iki ülke ilişkilerindeki en 
önemli etkisi dış ticaret dengesinin yukarıdaki tabloda da görüldüğü 
gibi Türkiye aleyhine önemli ölçüde değişmesi olmuştur. Alım gücü 
düşen Yunanistan’ın Türkiye’den yaptığı alımlar 2008 yılından itiba-
ren hızla düşmeye başlamış ve 2008 yılında Türkiye’nin Yunanistan’a 
yönelik ihracatı 2,429 milyarın üzerinde iken, bu rakam 2011 yı-
lında 1,554 milyara kadar gerilemiştir. Buna karşılık Türkiye’nin 
Yunanistan’dan yaptığı alım ise aynı dönemde artış göstermiş ve 
2008 yılında Yunanistan’dan 1,155 milyar dolar ithalat gerçekleşir-
ken bu rakam 2011 yılında 2,568 milyar dolara kadar çıkmıştır.51 
Dolayısıyla Yunanistan’ın yaşadığı krizin en önemli etkisinin iki ülke 
arasındaki dış ticaret dengesi üzerinde olduğu söylenebilir. Krizden 
önce Türkiye lehine olan dış ticaret dengesi krizle birlikte ve özellikle 
2011 yılında önemli ölçüde Türkiye aleyhine bir görünüm almıştır.

Sonuç

2011 yılı boyunca Türkiye Yunanistan ilişkileri Yunanistan’ın ya-
şadığı ekonomik krizin gölgesinde kalmıştır. Fakat buna rağmen, iki 
ülke arasındaki kronikleşmiş sorunlar sıklıkla gündeme gelmiş ve 
tartışma konusu olmuştur. Azınlık hakları konusunda her iki ülke de 
karşılıklı olumlu adımlar atmasına rağmen, Ege sorunları konusun-
da özellikle yılsonuna doğru ilişkilerde gerginlik hâkim olmuştur. 
Ege sorunları bağlamında dikkat çekici bir ayrıntı ise Meis adasının 
statüsüne yönelik taraflar arasındaki görüş ayrılığıdır. Kıbrıs konu-
sunda ise geleneksel tartışmaların yanı sıra 2011 yılında Kıbrıs Rum 
Yönetimi’nin Akdeniz’de doğalgaz arama politikası Atina ve Ankara 
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arasında yeni bir tartışma başlatmıştır. İki ülke arasındaki dış ticaret 
dengesinin Türkiye aleyhine büyük ölçüde değişmiş olması da 2011 
yılının önemli ayrıntılarından biridir.

Kronoloji
6-7 Ocak Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu Üçüncü Büyükelçi-
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Balkanlar’ın istikrara kavuşması için tarihî, kültürel ve ekono-
mik bağların güçlü bir şekilde yeniden tesisini önceleyen Türk Dış 
Politikası, 2011 yılında bölgede izlediği proaktif politikalara devam 
etmiş ve özellikle Batı Balkanlar ile ilişkilerin dinamik bir seyir takip 
etmesi hususunda çaba sarf etmiştir. 2011 yılında Arap coğrafyasın-
da yaşananlar Türkiye’nin dış politika enerjisinin büyük kısmını bu 
bölgeye hasretmesine sebep olsa da Balkanlar’da bölgesel işbirliğini 
arttırmaya yönelik politikaları, bu yıl da Türk Dış Politikası’nın ön-
celikleri arasında yer almıştır. Bunun bir neticesidir ki, Uluslararası 
Güvenlik İşleri Merkezi’nce (International Security Affairs Center) 8 
Nisan 2011’de Belgrad’da gerçekleştirilen konferansta bazı katılımcı-
lar Türkiye’yi “dürüst arabulucu” olarak zikretmiş ve Türkiye’nin Batı 
Balkanlar’daki problemli alanları Batı’dan daha iyi tanıyor olduğu-
nun altını çizerek bölgede yaşanan sorunların çözümünde ne denli 
aktif rol oynayabileceğini vurgulamışlardır.1 

Son yıllarda, Balkan ülkelerini ortak bir vizyon etrafında birleş-
tirecek ve ülkeleri birlikte harekete yöneltecek “yeni bir çağı” inşa 
etmeye odaklanan Türk Dış Politikası bu dönemi yenilenme, işbirliği 
ve birlikte inşa etme süreci olarak ilan etmiştir. Hedefingeçmiş tar-
tışmaları bir kenara bırakıp 2015’leri ve hatta uzun vadeli bir pers-
pektifle 2050’lileri tasarlamak olduğu söz konusu dış politika vizyo-
nu, Balkanlar’da ortak kültürel, siyasi ve ekonomik bağları yeniden 
canlandırmayı, halkları birlikte hareket etmeye yöneltecek yeni bir 
ruhla bir işbirliği ortamı oluşturmayı ve geçmişte yaşanan çatışma-
ların üstesinden gelip aynı zamanda yeni yılların dayattığı meydan 
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okumalara cevap verecek bir inşa sürecine girmeyi hedeflemektedir. 
Olaylara kriz merkezli yönetim anlayışı yerine vizyon merkezli yö-
netim anlayışıyla yaklaşmayı hedefleyen ve etnik, dini ve mezhebi 
farklılıkları bir kenara bırakıp geleceğe odaklanmayı öngören bu 
bakış açısı, Balkanlar’da ortak değerleri ön plana çıkaracak değer te-
melli bir yaklaşım önermektedir.2

Türk dış politikasının dört ana ilke üzerine inşa ettiği Balkanlar 
Yaklaşımı öncelikle bölgesel aidiyet ve kuşatıcılığın altını çizmekte, 
Balkan bölgesinin yüzyıllardan beri bölgede yaşayan bütün etnik un-
surlarla birlikte var olmaya devam edeceğini belirtmektedir. Balkan 
coğrafyasında yaşayan halkların sadece yan yana var olan komşular 
değil, aynı zamanda tarihin onları birbirlerine sıkı sıkıya bağladığı 
sosyo-kültürel bağlarla bir aile haline gelen topluluklar olduğunu 
hatırlatan bu bakış açısı, bölgede bundan sonra da sorunlar yaşana-
bileceğini; ancak “aile ruhu” yaklaşımıyla krizlerin üstesinden gel-
menin mümkün olacağını belirtmektedir. Balkanlar’a yaklaşımda 
ikinci temel ilke ise bölgesel bütünleşmenin yeniden sağlanmasıdır. 
Ayrışmaların ön planda olduğu 20. yüzyıldan sonra 21. yüzyılda 
Balkan halklarını yeniden bir araya getirmek için çaba sarf edilmesi 
gerektiğini belirten bu yaklaşıma göre mikro ölçekli bütün bölünme-
lere rağmen makro ölçekli bir bütünleşmenin sağlanması için ikili, 
üçlü ve çoklu bütün politik diyalog mekanizmaları devreye sokulma-
lı; ekonomik, kültürel ve entelektüel bir bölgesel entegrasyon süreci 
için ülkeler arası etkileşimi artıracak her türlü faaliyete özel önem 
verilmelidir. Üçüncü temel ilke ise, geçmişten beri geniş Avrupa’nın 
bir parçası olmuş bu bölgenin yeniden Avrupa’yla bütünleşmesi için 
tüm Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği’ne giriş süreçlerinin destek-
lenmesini içermektedir. Özellikle getireceği ekonomik yük sebebiyle 
Avrupa Birliği’nin genişlemesine karşı çıkanların ikna edilmesi ge-
rektiğini belirten bu ilke uyarınca sürecin bir yük değil, Avrupa için 
bir kazanım olacağını gösterecek olan yine Balkan halkları ve bölge-
nin politika yapıcıları olacaktır. Dördüncü ilke ise Balkan halkları-
nın bölgesel ve küresel organizasyonlarda ortak bir duruş sergileme-
sinin gerekliliğini vurgulamaktadır. Söz konusu ilkeye göre NATO 
ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlarda intra-Balkan 
diyaloğunun önünü açacak yeni yapılanmalara gidilmesi ve bu tür 
kuruluşlarda yer almayan Balkan ülkelerini de üyelik sürecine dahil 
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edecek şekilde komşu Balkan ülkelerinin çaba göstermesi bölgesel 
bütünleşmeyi artırıcı bir rol oynayacaktır.3 

Son yıllarda Türkiye’nin özellikle Batı Balkanlar’a yönelik politi-
kasında artan dinamizm dikkat çekmekte, birkaç yıl öncesine kadar 
devam eden eski, değişmez dış politika parametrelerinin yerini es-
nek ve proaktif stratejiler almaktadır. Türkiye’nin ortak tarihi geç-
mişi kadar güncel meselelerin de Batı Balkanlar’ı onun doğal ilgi 
alanına ittiği, Türkiye’de yaşayan 10 milyondan fazla insanın köke-
ninin Batı Balkanlar’a dayanmasından açıkça anlaşılmaktadır. 20. 
yüzyılda yaşanan göç dalgaları, Türk kökenli olduğu kadar Slav kö-
kenli birçok insanı da Türkiye’ye yerleşmek zorunda bırakmış; Dı-
şişleri Bakanı Davutoğlu’nun altını çizdiği şekliyle bugün, Türkiye’de 
Bosna-Hersek’te yaşayandan daha çok Boşnak veya Kosova ve Ar-
navutluk’takinden daha çok Arnavut kökenli insanın yaşıyor olu-
şu, bölgede yaşanan sorunların kaçınılmaz olarak Türkiye’nin iç 
politikasını etkilemesine neden olmuştur. Davutoğlu’nun deyişiyle, 
“Balkanlar’da ne zaman bir kriz olsa, bölgedeki Boşnakların, Arna-
vutların, Türklerin veya Bulgarların dönüp baktıkları yer İstanbul 
olmaktadır; zira bu bize tarihin yüklediği bir misyondur.”4 

Bugün Batı Balkan ülkelerinin mücadele etmek zorunda kaldığı 
etnik gerilimler, sınır ihtilafları, organize suç ve yolsuzluklar, mülteci 
problemleri, kontrolsüz silah kullanımı, altyapı eksikliği veya politik 
ve ekonomik istikrarsızlık gibi problemlerle başa çıkabilmek için böl-
ge halklarına ciddi bir dış yardımın gerekliliği açıktır. Tarihî, coğrafî ve 
kültürel bağlarıyla Türkiye’nin Batı Balkanlar’daki etkisi, bölgesel so-
runların çözümünde onu ana adreslerden biri haline getirmekte; böl-
geyle olan doğal bağları ve yakınlığı Türkiye’yi, Batı Balkanlar’da dik-
katle takip edilen ülkelerin üst sırasına yükseltmektedir.5 Türkiye’nin 
bölge sorunlarının çözümü noktasında liderler düzeyindeki diyalog 
çabaları 2011 yılı boyunca devam etmiş; artan ekonomik yatırımlar 
ve çok kimlikli, çok kültürlü, çok dinli yaşama vurgu yapacak şekilde 
ortak bir bölgesel vizyon geliştirme çabaları, 2011 yılında önemli bir-
çok organizasyonun gerçekleşmesiyle neticelenmiştir.

Siyasi İlişkiler
Türk dış politikası son birkaç yıldır özel önem gösterdiği Balkan 

ülkelerinin aralarındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki aktif 
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politikalara 2011 yılında da devam etmiştir. Geçmişte birbirlerine 
husumet besleyen ülkelerin aynı masa etrafında toplanıp ortak me-
selelerini konuşur hale gelmesi için atılan adımlar bu yıl da devam 
etmiş, bu stratejinin 2011 yılındaki en önemli göstergesi, 26 Nisan’da 
Türkiye, Sırbistan ve Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlarının katılımıy-
la ikincisi gerçekleştirilen Üçlü Balkan Zirvesi olmuştur. Türkiye’nin 
inisiyatifiyle ilki 2010’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ev sahip-
liğinde İstanbul’da gerçekleştirilen Üçlü Balkan Zirvesi, Balkanlar’da 
kalıcı barış ve istikrar adına atılan en önemli adımlardan birisidir. 
Özellikle Sırbistan ile Bosna-Hersek arasındaki sorunların çözü-
münde önemli bir işlev görmesi planlanan zirvenin ilkinde ortak 
bir bildiriye imza atılması ve Bosna-Hersek’in toprak bütünlüğüne 
saygı duyulacağının belirtilmesi, zirvenin başarısını yansıtmakta-
dır. Sırbistan’ın ev sahipliği yaptığı ikinci zirvede iyi komşuluk iliş-
kilerinin altının yeniden çizilmesi ve hiçbir ülkenin başka ülkenin 
iç işlerine karışmaması konusunda bir prensip kararına varılması, 
Sırbistan ile Bosna-Hersek’in arasındaki sorunların giderilmesinde 
Türkiye’nin ne derece öncü bir rol üstlenebileceğini göstermesi açı-
sından hayli önemli olmuştur. İkinci Üçlü Zirve toplantısında ayrıca 
ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi ve önemli altyapı pro-
jelerinde ortaklıklar yapılması kararı alınmış; eğitim, kültür, bilim 
ve spor alanlarında sıkı işbirliğine gidilmesi kararlaştırılmıştır.6 Üçlü 
Balkan Zirvesi için Belgrad yakınlarındaki Karacorcevo kasabasının 
seçilmesi de Sırbistan’ın geçmiş defterleri kapatma isteği olarak yo-
rumlanmıştır; zira Karacorcevo 1991’de dönemin Sırbistan Lideri 
Miloşeviç ile Hırvatistan Lideri Tucman’ın bir araya gelerek Bosna-
Hersek’in paylaşılmasıyla ilgili planlar kurduğu yer olarak bilinmek-
tedir. Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyinin Sırp, Boşnak ve 
Hırvat her üç üyesinin de toplantıya katılmış olması, karşılıklı güven 
ortamının oluşturulması ve yerel liderlerin samimiyetlerini pekiştir-
meleri noktasında önemli bir işlev görmüştür. 

Türkiye’nin Balkanlar’da izlediği proaktif siyasetin en önemli gös-
tergelerinden biri, 2008 yılında Kosova’nın bağımsızlığını ilan etme-
sinden sonra Türkiye’nin bunu kabul eden ilk ülkelerden biri olması 
hasebiyle Sırbistan ile bozulan ilişkilerin 2009’dan itibaren yeni-
den düzelme sürecine girmesidir. Gerek Cumhurbaşkanı Abdullah 
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Gül’ün gerekse Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun açıklamaları, 
Türkiye’nin Balkanlar’da yeni ilişkiler çağında Sırbistan’ı “kilit ortak” 
olarak gördükleri üzerinedir.7 Türkiye-Sırbistan arasında artan iki-
li ilişkiler, 2011 Mart’ında Sırbistan Başbakanı Mirko Cvetkovic’in 
Türkiye’yi ziyareti ile stratejik ortaklığa doğru evrilen bir seyir takip 
etmiştir. Söz konusu ziyaret sırasında Cvetkovic, Sırbistan ve Tür-
kiye arasındaki iyi ilişkilerin Balkanlar’ın istikrarına yapacağı kat-
kının altını çizmiş; ziyaret sırasında imzalanan işbirliği anlaşmaları 
ve kurulan ekonomik bağlantılar da Balkanlar’ın istikrarı ve refahı 
için iki ülkenin iyi ilişkiler ve dayanışma odaklı politikalara devam 
edeceğini göstermiştir. 

Balkanlar’da kalıcı barışın tesisi için Bosna-Hersek’in toprak 
bütünlüğünün ve etnik zenginliği ile çok-kültürlülüğe dayalı yapı-
sının değişmeden kalması gerektiğine inanan Türkiye 2011 yılında 
da Bosna-Hersek’e yönelik etnik gruplar arası diyalog politikalarına 
devam etmiş ve Bosna-Hersek Balkanlar’da resmî düzeyde en çok 
ziyaret edilen ülkelerden biri olmuştur. Ekim 2010 seçimleri sonra-
sı Bosna-Hersek’te bir türlü kurulamayan entite düzeyindeki hükü-
met için 2011 yılı içerisinde Türkiye’nin taraflar arasında üstlendiği 
arabuluculuk politikası bunun iyi bir göstergesidir. Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu 29 Ocak 2011’de gerçekleştirdiği Bosna-Hersek 
ziyareti sırasında ilk defa Banyaluka’ya giderek ülkedeki iki entiteden 
biri olan Sırp Cumhuriyetinin Başbakanı Milorad Dodik ile görüş-
müştür. Toplantı sonrasında Türk tarafının uyarısı üzerine Bosna-
Hersek devlet bayrağının salona getirilmesi ise Bosna-Hersek Cum-
hurbaşkanlığı Üçlü Konseyi Başkanı Nebojsa Radmanovic’in tepki-
sini çekmiş; medyada, Davutoğlu’nun Radmanovic’le daha önce ya-
pılacağı açıklanan görüşmenin iptali, Radmanovic’in buna duyduğu 
tepkiye bağlanmıştır. Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun 2011 yılı Ra-
mazan Bayramını Bosna-Hersek’te geçirmeyi tercih etmesi de Türk 
dış politikasının Bosna-Hersek’e özel bir önem verdiğinin bir işare-
tidir. Davutoğlu’nun Bosna-Hersek’teki Avrupa Birliği Barış Gücü 
EUFOR’da görev alan Türk Birliklerini ziyareti sırasında bu gücün, 
barışın garantörlerinden biri olarak Bosna-Hersek’te bulunduğunu 
belirtmesi ve dost ve komşu Balkan ülkeleri yardım talep ettiği müd-
detçe Türkiye’nin Balkanlar’da aktif bir şekilde yer alacağının altını 
çizmesi, Türkiye’nin yeni Balkan vizyonunu yansıtmaktadır.
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Türkiye-Arnavutluk ilişkileri, 2011 yılında gerçekleşen üst düzey 
seyahatlerle yeni bir ivme kazanmıştır. 14. Avrasya Ekonomi Zirvesi 
için Nisan ayında İstanbul’a gelen Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ba-
mir Topi, Türkiye’ye yıl içerisindeki ikinci ziyaretini Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’ün daveti nedeniyle Ekim ayında gerçekleştirmiştir. 
Görüşmelerde Arnavutluk’un Balkanlar’da Türkiye’nin stratejik orta-
ğı olduğunun altı çizilmiş ve Türkiye ile Arnavutluk’un gücünü ortak 
tarih, kültür, beşeri bağlar ve değerlerden alan, müşterek vizyon ve 
hedefleri paylaşan iki ülke olduğu vurgulanmıştır.8 Arnavutluk’ta fa-
aliyet gösteren iki Türk üniversitesi ve çok sayıda Türk okulu da iliş-
kilerin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. İki ülke arasında sosyal, 
ekonomik ve politik bağların daha fazla güçlendirilmesi için çaba 
sarf edeceklerini belirten Bamir Topi’nin Ankara ziyaretleri sonrası 
İstanbul’da katıldığı Türk-Arnavut İş Konseyi Toplantısı, son yıllarda 
Türk işadamlarının Arnavutluk’ta özellikle enerji, turizm ve altya-
pı konularında artan yatırım faaliyetlerinin Arnavutluk tarafınca ne 
derece önemsendiğini göstermektedir. 

Öte yandan Batı Balkanlar’ın bağımsızlığını en son kazanan ül-
kesi Kosova’ya yönelik destek faaliyetleri 2011 yılında da devam et-
miştir. Başbakan Thaçi’nin 14-15 Mart 2011 tarihinde İstanbul’da 
düzenlenen Değişim Liderleri Zirvesi ve 9-13 Mayıs 2011 tarihinde 
İstanbul’da düzenlenen BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı’na ka-
tılmasının ardından, 14 Ekim 2011’de Başbakan Erdoğan Kosova’ya 
resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Buna ilaveten Temmuz ve Ağus-
tos ayında hükümetten beş bakanın Kosova’ya gerçekleştirdiği ziya-
retler, Türkiye’nin eğitim, turizm ve kültür alanında Kosova’ya vere-
ceği desteğin altının çizildiği ve ekonomik kalkınmasında öncü rol 
üstleneceğinin belirtildiği bir dizi toplantıyla neticelenmiştir.

Balkanlar’ın küçük ülkesi Karadağ’ın Türkiye’ye Cumhurbaşkan-
lığı düzeyinde ilk resmi ziyaretini 2011 yılında gerçekleştirmesi ve 
Kral Nikola’nın 120 yıl önce bu topraklara gerçekleştirdiği ziyaret-
ten beri ilk kez bir Karadağ Devlet Başkanının Türkiye’ye gelmesi, 
Türkiye’nin bölgede izlediği, Cumhurbaşkanlığı kurumunun da dış 
politikada etkin bir aktör olarak yer aldığı çok yönlü, dinamik ve 
proaktif politikaların bir yansıması olmuştur. Vujanovic’in bu zi-
yareti, Karadağ ile ikili ilişkileri arttırmanın yanı sıra, ilave işbirliği 



545

TÜRKİYE’NİN BALKANLAR POLİTİKASI 2011

fırsatlarının da gözden geçirildiği bir ortam hazırlamıştır. Nitekim 
Cumhurbaşkanı Vujanovic 2011 yılı sonlanmadan, 26 Ekim’de İzmir 
Ticaret Odası’nın davetlisi olarak bir kez daha Türkiye’ye gelmiş ve 
İzmir’in EXPO 2020 adaylığına destek olacaklarını belirtmiştir. Ka-
radağ ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında özellikle eğitim alanında 
giderek artan bir işbirliği söz konusudur; ayrıca kaçakçılık ve narko-
tik alanlarında Türkiye’den eğitim desteği almaktadır.9

2011 yılı Hırvatistan ile ilişkiler açısından da ilk ziyaretler yılı 
olmuştur. 13-15 Mart arasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 
davetlisi olarak Türkiye’ye ilk resmî ziyaretini gerçekleştiren Hırva-
tistan Cumhurbaşkanı Josipovic’in gündeminde ikili işbirliği proto-
kolleri mevcuttu. Türkiye ile Hırvatistan’ın Akdeniz’de, Balkanlar’da 
ve NATO’da önemli bir işbirliği içerisinde olduğu, bu ziyaret kap-
samında bir kez daha vurgulanmış ve AB üyeliğinde son aşamaya 
giren Hırvatistan’ın Türkiye’nin AB üyeliğini kuvvetle desteklediği-
nin altı çizilmiştir.10 Öte yandan Türkiye’nin sıkı ilişkiler içinde bu-
lunduğu Makedonya ile resmî temasları 2011 yılında artarak devam 
etmiştir. Türk şirketi TAV’ın Makedonya’daki havaalanlarının yeni-
den inşası için 200 milyon avroluk bir yatırım yapmasının ardından 
Mart başı itibarıyla Üsküp ve Ohri Havaalanları 20 yıllığına TAV 
yönetimine devredilmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen resmî zi-
yaretlerde Makedonya’nın Avrupa-Atlantik hattı ile bütünleşmesine 
Türkiye’nin verdiği destek bir kez daha tekrarlanmıştır. 2011’e yayı-
lan, Başbakan, Başbakan Yardımcılığı ve Bakanlık düzeyindeki res-
mi Makedonya ziyaretleri Türkiye’nin Makedonya’ya duyduğu yakın 
ilgiyi göstermektedir.

 Bulgaristan ile ilişkiler 2011 yılında dalgalı bir seyir izlemeye de-
vam etmiştir. Başbakan Borisov liderliğindeki hükümetin, ülkenin 
azınlıklardan kurtulması gerektiği yönünde bir siyaset benimseyen 
ATAKA Partisinin desteğiyle bir azınlık hükümeti kurmuş olması, 
ülkede zaman zaman Türkiye karşıtı çıkışlar yapılmasına sebep ol-
maktadır. Ekim’de gerçekleşen yerel seçimlerde Türkiye’de yaşayan 
Bulgaristan vatandaşlarının oy kullanmalarına hükümet tarafından 
engeller çıkarılması ve sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kul-
lanmalarına müsaade edilmesi, ilişkileri geren bir unsur olmuştur. 
Bununla birlikte Bulgaristan daha önceki yıllarda olduğu gibi 2011 
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yılında da Türkiye’nin AB üyeliğine verdiği desteği vurgulamıştır. 
Temmuz’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Bulgaristan’a gerçek-
leştirdiği üç günlük ziyaret kapsamında özellikle ekonomik işbirli-
ğini hedefleyen bir dizi görüşme ve 7-8 Eylül 2011 tarihlerinde Bul-
garistan Dışişleri Bakanının Türkiye’yi ziyaretleri, iki ülke arasında 
son yıllarda artan ticari ilişkilere yeni boyutlar kazandırmıştır. Öte 
yandan iki ülke ilişkilerindeki en önemli engel olan Bulgaristan’ın 
uyguladığı, hususi pasaportları da içeren vize sorunu sebebiyle 2011 
yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı 1,5 milyonu 
aşarken Türkiye’den Bulgaristan’a giden turist sayısı 30 bin seviyele-
rinde kalmıştır.11

2011 yılında ilişkilerin inişli-çıkışlı bir seyir takip ettiği diğer 
ülke de Yunanistan olmuştur. İlk yansımasını Yunanistan Baş-
bakanı Papandreu’nun 7 Ocak’ta Erzurum’daki Türk Büyükelçi-
ler Konferansı’nda yaptığı konuşmayla veren bu durum, iki ülke 
arasında özellikle ekonomik ilişkilerde yaşanan gelişmelere rağ-
men bazı temel sorunların hâlâ devam ettiğinin göstergesidir. 
Papandreu’nun Erzurum’daki toplantıya katılımı bir yandan iki 
ülke arasında yaşanan yakınlaşma sürecinin ne kadar yol aldığını 
ortaya koyarken öte yandan Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığını işgalci 
olarak gösterecek boyutta, tamamen iç siyaseti hedef alan konuş-
ması, sorunların çözümünde henüz sona yaklaşılmadığının haber-
cisi olmuştur.12 2011 yılında Yunanistan’ın Türkiye ile ilişkilerde 
zaman zaman popüler politikalara yönelmesi ve iki ülke arasında 
geçmişten gelen sorunları gündeme taşıması, ülkede yaşanan ciddi 
ekonomik krizle yakından alakalı olarak gerçekleşmiştir. Bu kap-
samda iki ülke arasındaki en temel sorunlar olan Kıbrıs sorunu ve 
Ege’deki kıta ve deniz sahanlığına yönelik sorunlar bu yıl da sık 
sık tartışmalara konu olmuş; özellikle Rumların Akdeniz’de petrol 
arama girişimleri ve Türkiye-İsrail arasında yaşanan gerilimlere 
paralel bir biçimde Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin İsrail’le yakın-
laşması, Türkiye-Yunanistan ikili ilişkilerini olumsuz etkilemiştir. 
Bununla birlikte iki ülke arasındaki resmî ziyaretler bu yıl da de-
vam etmiş ve Papandreu’nun ziyaretini, Mart başında Yunanistan’a 
giden ve Türk-Yunan işbirliğinin iki ülkenin ortak hedefi olduğunu 
vurgulayan Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun ziyareti takip etmiştir. 
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2011 yılının son çeyreğinde muhtelif alanlarda Bakanlar düzeyin-
de ziyaretler devam etmiş; Yunan Savunma Bakanının Güneydo-
ğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısına katılmak üzere Ekim 
ayı içerisinde Türkiye’yi ziyaretinin ardından 8. Yunan-Türk Tu-
rizm Forumuna katılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay’ın Yunanistan’ı ziyaretleri gerçekleşmiştir.13 

2011 yılında özellikle ekonomik alanda önemli işbirliklerine 
imza atılan ülkelerden biri de Romanya olmuştur. Hazar Denizi ve 
Kafkaslar’daki doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Na-
bucco Projesi kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız’ın 
Şubat ayında Romanya’ya gerçekleştirdiği ziyaret bunun önemli bir 
yansımasıdır. Romanya Devlet Başkanı Basescu’nun 12-13 Aralık 
2011’deki ziyareti ise, başta siyasi ve ticari-ekonomik alanlar olmak 
üzere her alanda ilişkilerin geliştirilmesini ve ortak bölgesel konular-
da işbirliğinin artırılmasını hedefleyen Stratejik Ortaklık Belgesi’nin 
imzalanmasıyla neticelenmiştir. Türkiye ile Romanya arasındaki 
stratejik ortaklığın ana gündem maddesi olduğu diğer iki ziyaret 
ise Nisan ve Aralık ayında Romanya Dışişleri Bakanı Baconschi’nin 
Türkiye’ye gelişiyle gerçekleşmiştir.14 

2011 yılında Türkiye’nin Balkanlar’daki lider rolünü sergileyen 
en önemli etkinliklerden biri, Amerikan Balkan Dernekleri Federas-
yonunun düzenlediği “Ortak Gelecek İçin Bir Vizyon” toplantısıydı. 
Altı Balkan ülkesi liderini bir araya getiren bu toplantı Türkiye’nin 
bölgesel işbirliği ve barış için sarf ettiği çabanın ve sağlam ikili ilişki-
ler kurma neticesinde kat ettiği yolun iyi bir göstergesiydi. 

Ekonomik İlişkiler

Devam eden küresel ekonomik krizin etkilerine rağmen 
Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle gerçekleştirdiği toplam ticaret hacmi 
2011 yılında bir önceki yıla göre 3 milyar dolar civarında bir artış 
göstermiş ve 17 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. Böylelikle, 
ekonomik krizin etkilerinin henüz yoğun olarak hissedilmeye baş-
lanmadığı 2008 yılında gerçekleşen 17 milyar dolar toplam ticaret 
hacmi rakamlarına yeniden dönülmüştür. 
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TABLO.1 TÜRKIYE-BALKAN ÜLKELERI 2001-2011 YILLARI ARASINDA  
TICARET HACMI (MILYON DOLAR)15

Ihracat Ithalat Toplam

2001 1.388 1.176 2.564

2002 1.804 1.516 3.320

2003 2.801 2.130 4.931

2004 3.828 3.367 7.195

2005 4.740 4.373 9.113

2006 6.636 5.568 12.204

2007 9.950 6.267 16.217

2008 10.857 6.805 17.662

2009 6.853 4.782 11.635

2010 7.156 7.246 14.402

2011 7.785 9.702 17.487

Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle yaklaşık 17,5 milyar dolarlık tica-
ret hacminde en büyük bölümü sırasıyla AB üyeleri Romanya, Yu-
nanistan ve Bulgaristan oluşturmaktadır. Türkiye’nin Batı Balkan 
ülkeleri ile olan ticaret hacmi henüz istenilen seviyelere ulaşamamış 
olmakla birlikte önceki yıllara göre artma eğilimi göstermektedir. 

TABLO 2. 2011 YILINDA BALKAN ÜLKELERIYLE OLAN  
TICARET HACMI (MILYON DOLAR)

 İhracat İthalat Toplam

Arnavutluk 271 126 397

Bosna -Hersek 269 90 359

Bulgaristan 1.623 2.475 4.098

Hırvatistan 242 311 553

Karadağ 27 15 42

Kosova 266 10 276

Makedonya 299 92 391

Romanya 2.879 3.801 6.680

Sırbistan 355 213 568

Yunanistan 1.554 2.569 4.123

Toplam 7.785 9.702 17.487



549

TÜRKİYE’NİN BALKANLAR POLİTİKASI 2011

TABLO 3. 2001-2011 YILLARI BALKAN ÜLKELERI-TÜRKIYE  
TICARET HACMININ ÜLKELER ARASI DAĞILIM (MILYON DOLAR)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Arnavutluk 77 84 119 177 207 227 319 343 278 328 397

Bosna-Hersek 33 49 71 111 143 160 466 597 279 296 359

Bulgaristan 693 888 1.311 1.853 2.369 3.231 4.012 3.992 2.506 3.200 4.098

Hırvatistan 47 52 103 153 254 275 433 435 328 460 553

Karadağ 0 0 0 0 0 9 20 49 32 33 42

Kosova 0 0 0 0 0 78 123 284 288 308 276

Makedonya 99 116 150 201 214 229 328 326 323 315 391

Romanya 873 1.229 1.829 2.935 4.071 5.019 6.757 7.535 4.474 6.048 6.680

Sırbistan 0 0 0 0 0 328 546 520 362 416 568

Yunanistan 742 902 1.348 1.765 1.855 2.648 3.213 3.581 2.765 2.998 4.123

Toplam 2.564 3.320 4.931 7.195 9.113 12.204 16.217 17.662 11.635 14.402 17.487

(İtalik: EFTA Anlaşmasına tabi olanlar; koyu renk: ikili serbest ticaret anlaşmaları)

2011 yılında Türkiye ile Sırbistan arasındaki ticaret hacmi 570 
milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir ve istenilen düzeyin olduk-
ça altındadır.16 Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK’in Sırbistan ile 
ilgili raporunda Türkiye’de imal edilen malların Sırbistan pazarın-
da sadece % 2’lik bir pazar sahip olduğu görülmektedir. Bunun en 
önemli sebebi geçmişte gerilen ilişkiler nedeniyle Türk işadamları-
nın Sırbistan’da yatırım yapmakta tereddüt etmeleridir. Ancak son 
birkaç yıldır artan siyasi ilişkiler, ekonomik ilişkilere de önemli kat-
kılarda bulunmuş; Türkiye’nin Sırbistan’a olan ihracatı 2010 yılında-
ki 306,4 milyon dolardan 2011 yılında % 16’lık bir artışla 355 milyon 
dolara yükselmiştir.17

Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki yakın ilişkilerin henüz eko-
nomik boyuta yansımadığı görülmektedir. Bunun en önemli nedeni 
iki entiteden oluşan ülkede uygulanan bağımsız yatırım ve vergilen-
dirme sistemlerinin karmaşıklığı sebebiyle Türk yatırımcıların böl-
geye gereken ilgiyi gösterememesidir. Yaklaşık 360 milyon dolar ci-
varında olan iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması Bosna-
Hersek’in içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan kurtulmasında 
önemli rol oynayacaktır. 2011 yılı içerisinde Türkiye’den yerel Sanayi 
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ve Ticaret Odalarının Bosna-Hersek’e yönelik ziyaretlerinde bir artış 
söz konusudur.18

Arnavutluk ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 400 milyon dolar 
civarındadır. Arnavutluk’ta ayrıca 1,5 milyar dolara yakın Türk yatı-
rımı bulunmakta, 100’e yakın firma bankacılık, telekomünikasyon, 
demir-çelik, madencilik, sağlık ve eğitim alanlarında faaliyet gös-
termektedir.19 Türkiye Arnavutluk’un en fazla ticaret yaptığı ülkeler 
arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Arnavutluk ile Türkiye ara-
sındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının yürürlüğe girmesi dolayısıyla 
Arnavut Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 1 Ağustos 2011 tarihinden 
itibaren Türkiye’den Arnavutluk’a ihraç edilecek mallara gümrük 
vergisi uygulamayacağını açıklamıştır. Türk mallarına gümrük ver-
gisinin kaldırılmasının iki ülke arasındaki ticaret hacmine önemli 
katkı sağlayacağı beklenmektedir.20

Kosova ile iş çevreleri, üniversiteler, belediyeler, valilikler ve sivil 
toplum örgütleri nezdinde sürdürülen temaslar 2011 yılında artarak 
devam etmiştir. Kosova’da ulaşım, bankacılık, sigorta, inşaat, sağlık 
ve eğitim alanlarında önemli Türk yatırımları mevcuttur.21 Karadağ 
ile ekonomik ilişkiler 2011 yılında gelişmek kaydetmekle birlikte ha-
len oldukça düşük oranlarda seyretmektedir. Karadağ’ın 650 binlik 
nüfusuyla küçük bir pazar oluşturması sebebiyle ikili ticari ve eko-
nomik ilişkiler istenilen düzeyde geliştirilememiştir. Bununla bir-
likte iki ülke arasında ihracatta değişik sanayi kollarında kullanılan 
makine ve cihazları, giyim eşyası ve aksesuarlar, elektrikli makine 
ve cihazlar, tekstil ürünleri, demir ve çelik ürünleri ile ithalatta ilk 
sırayı metal cevherlerinin aldığı bir ekonomik hareketlilik söz konu-
sudur.22 İzmir Ticaret Odası’nın Nisan 2011’de Karadağ’a gerçekleş-
tirdiği ziyarette özellikle Karadağ Bar Limanı ile ticari işbirliği konu-
sunda girişimlerde bulunulmuş ve Türk yatırımcı sayısının istenilen 
düzeyde olmadığı belirtilerek farklı sektörlerden işadamlarının böl-
geyi ziyaret etmelerinin önemi vurgulanmıştır.23 

Türkiye ile Hırvatistan arasında son yıllarda siyasi ikili ilişkilerde 
ciddi bir hareketlilik yaşanmasına karşın bunun henüz ticari ve eko-
nomik ilişkilere istenilen düzeyde yansıtılamadığı görülmektedir. Yıl 
içerisinde gerçekleştirilen ziyaretlerin önemli gündem maddelerini 
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ekonomi, ticaret, savunma ve kültür alanlarında iki ülke arsında atı-
lacak adımlar oluşturmuştur.24 Makedonya’da ise Türk şirketlerinin 
sayısı 100 civarında olup Türk yatırımlarının tutarı 180 milyon dolar 
civarına, iki ülke arasındaki ticaret hacmi ise 390 milyon dolar ci-
varına yükselmiştir. Geçen yıllara göre önemli bir artış göstermekle 
birlikte iki ülke ilişkilerinin hâlâ istenilen seviyelere ulaşamaması-
nın en önemli sebebi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu raporuna göre, 
Makedonya’nın uluslararası topluma entegrasyon konusunda ciddi 
intibak yasalarına ihtiyaç duyması sebebiyle yasaların ve mevzuatın 
sık sık değişmesi ve yaşanan iktidar değişiklikleri sırasında kamu bü-
rokrasisindeki kadroların neredeyse tamamının değişmesi sebebiyle 
devlette devamlılık konusunda sıkıntıların yaşanmasıdır. Makedon-
ya’daki havaalanlarının ihalesini bir Türk firmasının kazanması ve 
cam ambalajı ile alüminyum profil üretimi alanında faaliyet göster-
mek üzere Türk şirketlerinin bu ülkede yatırıma başlamaları son-
rasında Makedonya’daki toplam Türk yatırım tutarının orta vadede 
500 milyon dolara ulaşması beklenmektedir.25 

Bulgaristan ile Türkiye’nin ticari ilişkileri son yıllarda ciddi artış 
göstermiş; 2011 yılında Bulgaristan’daki toplam Türk yatırımları bir 
milyar dolar düzeyine ulaşırken, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 4,1 
milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye, Bulgaristan’ın dış 
ticaretinde ilk beş ülke arasında yer almaktadır. İki Türk sermayeli 
bankanın yanı sıra, yaklaşık 1.500 Türk şirketinin faaliyet gösterdiği 
Bulgaristan’da Türk yatırımları başlıca cam, bankacılık, turizm sek-
törü, tekstil, kimya, kâğıt ve alüminyum sahalarına yayılmıştır.26

Balkanlar’da Türkiye’nin ekonomik ilişkilerinin en yoğun olduğu 
ülke, 2011 yılında toplam ticaret hacminin 6,7 milyar dolar civarında 
seyrettiği Romanya’dır. Romanya’nın Balkanlar’daki en büyük ticaret 
ortağı olan Türkiye ile ekonomik ilişkilerinin bu derece gelişmesi ise, 
uzun süredir Romanya’da bulunan ve yerel çalışma şartlarına adapte 
olmuş çok sayıdaki Türk işadamı sayesinde olmuştur. Romanya’da 
çoğunluğu KOBİ statüsünde, bazıları ise orta ve büyük çaplı işletme 
olmak üzere 6 binden fazla Türk firması mevcuttur. Söz konusu fir-
malar toptan ve perakende ticaret, imalat ve hizmet işkollarını kap-
sayan oldukça geniş bir alana yayılmakta; tarımsal ürünler ve gıda 
maddeleri üretimi de dahil olmak üzere, imalat, inşaat, basın-yayın, 
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eğitim, internet hizmetleri, sağlık yatırımları ve bankacılık hizmetle-
ri gibi çok çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir.27

Kültürel İlişkiler

Son yıllarda Türkiye’nin yumuşak gücünü oluşturan kültür poli-
tikalarının bölgede etkin bir şekilde devreye sokulması 2011 yılın-
da artarak devam etmiştir. Bunun en önemli göstergelerinden biri, 
özellikle Balkan Savaşları’nın 100. yılına yaklaşırken düzenlenen ge-
niş katılımlı Balkan Forumları olmuştur. 2011 yılı içerisinde iki ayrı 
Balkan Forumuna ev sahipliği yapan Bursa’da Mart ayında Uludağ 
Üniversitesinin öncülüğünde I. Uluslararası Balkan Forumu gerçek-
leştirilmiş; Mayıs ayında gerçekleştirilen “Balkanlar’da Kalıcı Barışın 
Tesisi için Etkili Bir Enstrüman Olarak Medya” temalı Foruma ise on 
bir Balkan ülkesinden yüz elli, Türkiye’den ise elli olmak üzere top-
lam iki yüz akademisyen ve medya mensubu katılım göstermiştir.28 
Bir diğer önemli forum, Nisan ayı içerisinde Edirne’de gerçekleşti-
rilen IV. Uluslararası Balkan Forumu olmuş; “Kültür Diplomasisi” 
başlığını tartışmaya açan bu forumda yeni diplomaside öne çıkan 
kültür ve kültür öğeleri ile sivil toplum konuları detaylarıyla masa-
ya yatırılmıştır. Forumda çok kültürlü bir dünyadaki öğrenme ve 
etkileşim süreçlerinin hayati anlam taşıdığı üzerinde durulmuş ve 
Balkanlar’da iki aşamalı kültür diplomasinin önemine değinilmiş-
tir. Bu tarz yeni diplomasi, bir yandan diplomatik iletişim ağlarının 
güçlendirilmesi için çaba sarf ederken öte yandan kültürün bizatihi 
kendisinin ülkeler arasındaki iletişimde vazgeçilmez bir unsur ola-
rak inşasını hedeflemektedir.29 

Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında önemli bir hareketlilik eğitim 
alanında yaşanmakta; her yıl Balkan ülkelerinden çok sayıda öğrenci 
eğitim için Türkiye’ye gelmektedir. Türkiye son 2-3 yıldır eğitimin 
artık hem ülke tanıtımının hem de ekonominin bir parçası olduğu 
bilinciyle hareket etmekte; özellikle Balkan ülkelerinden Türkiye’ye 
gelen öğrencilere Türkiye’deki üniversitelerde artan eğitim desteği 
verilmektedir. Türkiye’nin Balkan coğrafyasındaki eğitim faaliyetleri 
de 2011 yılında devam etmiştir. Bosna-Hersek ve Arnavutluk’ta faa-
liyetlerine devam eden Türk üniversitelerinin yanı sıra 2009 yılından 
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beri gündemde olan Orta Doğu Teknik Üniversitesinin desteğiyle 
Kosova’nın Lipyan kentine Türkiye’nin Balkanlar’ın en büyük üni-
versitesini kurma girişiminde somut adımlar atılmış ve Lipyan Bele-
diyesi söz konusu proje için 400 hektarlık bir arazi tahsis etmiştir.30

Eğitim kadar diğer önemli bir hareketlilik turizm sektöründe 
gözlemlenmektedir. 2010 yılında Balkan ülkelerinden Türkiye’ye 
gelen turist sayısı 2.217.000 civarındayken 2011 yılında bu rakam 
3.074.000 civarına yükselmiştir. Coğrafi yakınlık ve bölgeyle ortak 
tarihi-kültürel miras göz önüne alındığında söz konusu rakamlar 
potansiyelin hayli altındadır; bununla birlikte, turizm sektöründe 
çift yönlü ciddi bir yükselişin olması, Türkiye’nin son zamanlarda 
yürüttüğü başarılı diplomatik atak ve komşularla sıfır sorun meka-
nizmasının toplumsal hayata izdüşümlerini yansıtmaktadır.

TABLO 4. 2011 YILINDA BALKANLAR’DAN GELEN TURIST SAYISI31

Ülke Sayı

Arnavutluk 53.141

Bosna-Hersek 56.522

Bulgaristan 1.491.561

Hırvatistan 41.959

Karadağ 13.793

Kosova 56.411

Makedonya 130.648

Romanya 390.248

Sırbistan 137.934

Yunanistan 702.017

Toplam 3.074.234

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA’nın Balkanlar’da res-
torasyondan eğitime, sağlıktan ekonomiye birçok alanda gösterdiği 
faaliyet de 2011 yılında devam etmiş; bu kapsamda Üsküp’te Mus-
tafa Paşa Camii, Kosova-Prizren’de Sinan Paşa Camii, Bosna-Her-
sek Skolac’da Selimiye Camii, Karadağ’da Tuzi Şehitliği, TİKA’nın 
Balkanlar’da 2011 yılı içerisinde restorasyonunu tamamladığı önem-
li camiler olmuştur.32
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Türkiye’nin son yıllarda sergilediği aktif kültür diplomasisinin bir 
diğer ayağını ise Türkiye’yi Türk dilini, kültürünü, tarihini ve sanatını 
dünyaya tanıtmak üzere 2009’da kurulan Yunus Emre Enstitüsü oluş-
turmaktadır. Enstitü bünyesinde Ağustos ayında Kosova’nın Priştine 
ve Prizren şehirlerinde, Kasım ayında ise Bükreş ve Köstence’de Yu-
nus Emre Türk Kültür Merkezlerinin açılmasıyla Yunus Emre Ensti-
tüsünün Balkanlar’daki merkez ve şube sayısı dokuza yükselmiştir.33 

2011 yılında Türkiye’nin Balkanlar’daki lider rolünü sergileyen 
en önemli etkinliklerden biri, Amerikan Balkan Dernekleri Fede-
rasyonunun düzenlediği “Ortak Gelecek İçin Bir Vizyon” toplantı-
sı olmuştur. Altı Balkan ülkesi liderini bir araya getiren bu toplantı 
Türkiye’nin bölgesel işbirliği ve barış için sarf ettiği çabanın ve sağ-
lam ikili ilişkiler kurma neticesinde kat ettiği yolun iyi bir göster-
gesidir. Son yıllarda Türkiye’nin yumuşak gücünü oluşturan kültür 
politikalarının bölgede etkin bir şekilde devreye sokulması medya 
sektörünü de hareketlendirmiştir. Bunun bir parçası olarak Türk 
dizileri ve televizyon programlarının Balkan ülkelerinde geniş bir 
izleyici kitlesine ulaştığı görülmektedir. Türk dizileri Bulgaristan, 
Makedonya, Sırbistan, Hırvatistan ve Kosova’da yüksek izlenme 
düzeylerine ulaşmış; izlenme oranları Amerikan ve Latin Amerika 
dizilerinin üzerine çıkarak Balkan ülkelerinde Türkiye’ye olan ilgi 
ve farkındalığa önemli katkılarda bulunmuştur. 2011 Şubat’ında ger-
çekleşen bir araştırmaya göre yurtdışından satın alınan Türk dizileri 
açısından Bulgaristan 27 rakamıyla Kazakistan’dan sonra ikinci sıra-
da gelmektedir ve onu, 23 diziyle Azerbaycan, 17 diziyle Makedonya 
ve 8 diziyle Yunanistan takip etmektedir.34 Bu yönüyle Türk dizileri 
bölgede eski dönemden kalma negatif Türkiye yaklaşımlarını ve ön-
yargıları yıkmaya ve Türkiye’nin gelişen yüzünü bölgeye yansıtmaya 
katkı sağlamaktadır.

Kronoloji
7-8 Şubat  Türkiye-Romanya Enerji Çalışma Grubu Toplantısı, Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve beraberindeki 
heyetin katılımıyla Bükreş’te gerçekleştirildi. 

1-3 Mart  Karadağ Cumhurbaşkanı Vujanoviç ülkemize ilk resmî zi-
yaretinde bulundu. Ziyaret kapsamında Vujanovic Cum-
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hurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mehmet Ali 
Şahin ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

8-11 Mart  Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Bakan sıfatıyla 
Yunanistan’a ilk kez gerçekleştirdiği resmi ziyareti çerçe-
vesinde Atina, Gümülcine, İskeçe, Kavala ve Selanik’te bir 
dizi programa katıldı.

10-11 Mart  Sırbistan Başbakanı Cvetkovic ülkemize bir ziyarette bu-
lundu. Ziyaret kapsamında güvenlik ve çevre alanlarında 
işbirliği anlaşmaları imzalandı ve İstanbul’da İş Konseyi 
düzenlendi.

14-15 Mart  Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Hırvatistan 
Cumhurbaşkanı Josipovic, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 
ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulundu.

6-8 Nisan  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan berabe-
rindeki heyetle Saraybosna 2. İşbirliği Konferansına katıldı. 

19-20 Nisan  Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Baconschi, Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun davetlisi olarak Türkiye’ye 
resmî bir ziyarette bulundu. 

26 Nisan  Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan Üçlü Balkan Zirvesi ikinci 
toplantısı, Sırbistan’ın Karacorcevo kentinde gerçekleştiril-
di. Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadic’in ev sahipliğinde 
yapılan zirveye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Bosna-
Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri Radmanovic, 
Komsic ve İzetbegovic katıldılar.

10-12 Temmuz  Türk-Bulgar İş Forumu sebebiyle Cumhurbaşkanı Abdul-
lah Gül Bulgaristan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

11 Ağustos  Kosova’da bulunan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 
mevkidaşı Hayredin Kuci ile görüşmede bulundu. 
Kosova’nın ekonomik kalkınmasında Türk müteahhitle-
rinin ve işadamlarının önemli rolü bu görüşmeler kapsa-
mında ele alındı. 

20 Ağustos  Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Pegasus Hava Yolları 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve Makedonya Ulaş-
tırma Bakanı Mile Janakieski Üsküp’te düzenlenen İzmir-
Üsküp uçuş hattı açılışına katıldılar. 

26-30 Ağustos  Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu son dönemde yaşanan 
gelişmeler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde buluna-
bilmek için Kosova ve Bosna-Hersek’i ziyaret etti. 

30 Ağustos  Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Ramazan Bayra-
mı tebriki dolayısı ile telefonla aradığı Başbakan Erdoğan’a 
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azınlık vakıflarının mallarının iadesine ilişkin karardan 
dolayı memnuniyetini dile getirdi.

9 Eylül Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 
Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadic’in açılışını yaptığı 
‘’Krizin Aşılması, AB Üyeliği Yoluna Doğru’’ konulu foru-
ma katıldı.

23 Eylül  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan New York’ta Amerika 
Balkan Dernekleri Federasyonu FEBA tarafından bu yıl 
üçüncüsü düzenlenen “Ortak Gelecek İçin Bir Vizyon” 
toplantısında bir konuşma yaptı. Toplantıya, Arnavutluk, 
Makedonya, Kosova ve Karadağ Başbakanları ile Bosna-
Hersek Bakanlar Kurulu Başkanı katıldı. 

26 Eylül  Akdeniz’deki sondaj kriziyle ilgili olarak Başbakan Erdo-
ğan ile Yunanistan Başbakanı Papandreu bir telefon görüş-
mesi gerçekleştirdi.

29 Eylül  Başbakan Tayyip Erdoğan TAV tarafından yeniden inşa 
edilen Üsküp Büyük İskender Havaalanı’nda incelemelerde 
bulunmak üzere Makedonya’ya gitti.

12 Ekim  Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topi Türkiye’ye bir zi-
yaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Topi İstanbul’da 
Türk-Arnavut İş Konseyi Toplantısına katıldı.

18 Ekim  Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Makedonya Türk De-
mokratik Partisini ziyaret etti. 

26 Ekim  Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic İzmir’e gerçekleş-
tirdiği ziyaret kapsamında Hırvatistan’ın EXPO’nun 2020 
yılında İzmir’de düzenlenmesine destek verdiğini belirtti.

16 Kasım  Bosna Hersek Parlamentosu İstihbarat ve Güvenlik Ajan-
sı Denetleme Ortak Komitesinden bir parlamento heyeti, 
TBMM’nin resmi konuğu olarak Türkiye’yi ziyaret etti.

12-13 Aralık  Romanya Devlet Başkanı Traian Basescu, 12-13 Aralık 
2011 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 
davetlisi olarak Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulundu.
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Giriş

Soğuk Savaş dönemi sonrasında Türk dış politikasında çatışma-
lar ve enerji alanındaki rekabet ile gündeme gelen Kafkasya’nın öne-
minde bir değişim olmasa da uluslararası alanda yaşanan gelişme-
ler ve Kafkasya’daki ülkelerin gerek birbirleriyle gerekse bölge dışı 
aktörlerle ilişkilerine paralel olarak Türkiye’nin izlediği politikada 
Kafkasya’nın aldığı pay değişmiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasını 
izleyen ilk yıllarda ortaya çıkan çatışmalar Türkiye’nin bölgeye yo-
ğunlaşmasını zorunlu kılmıştır. Bölge enerji kaynaklarının taşınma-
sında rol almak isteyen Türkiye, enerji alanındaki rekabette de en 
aktif ülkelerden birisi olmuştur. Dağlık Karabağ çatışması, Abhazya 
ve Güney Osetya sorunları ve Çeçenistan sorunu hem güvenlik ris-
ki oluşturmuş hem de Türk Dış Politikası yapıcılarının işini zorlaş-
tırmıştır. Türkiye uzun yıllar uzak kaldığı ve yeterli bilgi birikimine 
sahip olmadığı bir coğrafyada yeni bağımsızlığını kazanan ülkelerle 
yapıcı ilişkiler geliştirmeye çalıştı. Bu ülkelerden Azerbaycan Türki-
ye için etnik ve kültürel bağları ve sahip olduğu enerji kaynaklarıyla 
stratejik önemdeydi. Ancak Azerbaycan Dağlık Karabağ sorununda 
Ermeni kuvvetlerin topraklarını işgal etmeleri problemiyle karşılaş-
tı. Türkiye Ermenistan’ın bağımsızlığını tanımasına rağmen, Erme-
nistan yönetiminin soykırım iddialarının tanınmasını Ermenistan 
dış politikasının en önemli amaçlarından birisi haline getirmesin-
den, Türkiye ile olan sınırını açıkça tanımamasından ve Dağlık Ka-
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rabağ sorunundan dolayı bu ülkeyle normal diplomatik ilişkiler ku-
rulamamıştır. Üstelik Karabağ sorununda süren işgaller kapsamında 
Kelbecer’in işgali sonrası 1993 yılında Türkiye Ermenistan ile olan 
kara sınırını da kapatmıştır. Türkiye’nin Kafkasya’daki bir diğer kom-
şusu Gürcistan ise bağımsızlığından itibaren Abhazya, Güney Oset-
ya ve Acaristan sorunlarıyla ve bunlarla bağlantılı iç karışıklıklarla 
mücadele etti. 

Türkiye, Rusya ile hem siyasi etki sahası kazanmak hem de enerji 
alanında söz sahibi olmak için bir rekabetin içine girdi. Ancak bir 
yandan da doğal gaz alımı konusunda Rusya ile önemli anlaşmalar 
yapıldı. Türkiye Rusya Federasyonu’nun toprak bütünlüğünü savun-
masına rağmen Çeçenistan’daki çatışmalar iki ülke ilişkilerini olum-
suz şekilde etkiledi. Yine Rusya’nın Dağlık Karabağ savaşında Erme-
nistan tarafında olması da bir başka gerginlik noktasıydı. 

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrası oluşan ortam, Kafkasya’yı 
yeniden güvenlik boyutuyla ön plana çıkartmıştır. Sonrasında 
Türkiye’nin dış politikasında enerji boyutunun ötesine pek geçeme-
yen Kafkasya, 2008 yılında Rusya-Gürcistan çatışmasıyla yeniden 
hareketlenmiştir. Bir yandan petrol ve doğal gaz boru hatlarının ge-
çiş güzergâhında bulunan Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü savunan 
Türkiye, diğer yandan Rusya ile de ilişkilerini bozmak istememiş 
ve çatışma başladığında Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu adı 
altında bir öneride bulunmuştur. Türkiye-Ermenistan ilişkilerin-
deki gelişmeler ve iki ülke arasında protokollerin imzalanması da 
Türkiye’nin Kafkasya politikasında 2008 sonrasında gündemdeki ge-
lişmelerdi. Ermenistan Anayasa Mahkemesi 2010 yılında protokol-
leri Ermenistan Anayasasına uygun bulurken yaptığı yorumla pro-
tokollerin içini boşaltmış ve Ermenistan yönetiminin protokollerin 
yürürlülüğünü durdurmasıyla süreç dondurulmuştur. 

2011 yılı ise Türkiye’nin Kafkasya politikası bakımından hareketli 
bir yıl olmamıştır. Uluslararası politikada Arap Baharı olarak adlan-
dırılan gelişmeler ve özellikle de Suriye sorunu Türk dış politikasında 
ana konular olmuştur. Ortadoğu’ya odaklanmış olan dış politikada 
Kafkasya 2011 yılında geri planda kalsa da önceki yıllardan kalan ko-
nular ve zaman zaman onlara ilişkin olarak ortaya çıkan gelişmeler 
Türk dış politikası açısından Kafkasya bağlamında dikkat çekmiştir. 



563

TÜRKİYE’NİN KAFKASYA POLİTİKASI 2011

Kafkasya’da 2011 Yılı Gelişmeleri 

Kafkasya Sovyetler Birliği’nin dağılmasından itibaren enerji kay-
naklarının uluslararası pazarlara taşınması ve çatışmalarla gündeme 
gelmiştir. 2011 yılı içerisinde de 1990’lardan beri devam eden bu 
konular önemini korumuştur. Dağlık Karabağ, Kafkasya’da etkileri 
ve sonuçları bakımından en ciddi sorun olmaya devam etmekte-
dir. Sorun 1988 yılında çatışma boyutuyla ortaya çıkmış, Sovyetler 
Birliği’nin dağılması ve Azerbaycan ile Ermenistan’ın bağımsızlığıyla 
birlikte bölgesel bir nitelik kazanmıştır. Ateşkes anlaşması 1994 yılın-
da imzalanmasına rağmen taraflar arasında barış anlaşması yapıla-
mamıştır. Azerbaycan topraklarının yaklaşık % 20’si işgal altındadır 
ve ülke içinde göç etmek durumunda kalmış 1 milyona yakın Azeri 
mülteci yerlerine dönmeyi beklemektedir. AGİT Minsk Grubu’nun 
soruna çözüm bulmak için yaptığı girişimler ve bölge ülkelerinin ça-
baları yeterli olmamıştır. Kasım 2007’de AGİT Madrid Zirvesi’nde 
ileri sürülen Madrid prensipleri ve bunlara atıfta bulunan Kasım 
2008 Moskova Deklarasyonu süreç içerisinde atılmış önemli ancak 
yetersiz adımlardır. Moskova Deklarasyonunda tarafların sorunu çö-
zerken uluslararası hukukun temel prensip ve normlarını ve bu doğ-
rultuda alınmış karar ve dokümanlarını temel almaları istenmekte-
dir. Dağlık Karabağ sorunu ile ilgili tüm kabul edilmiş dökümanlar 
Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne vurgu yaptığından bu deklaras-
yonun, çözümü Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünde gördüğü şek-
linde yorumlanabilir. Diğer taraftan Moskova Deklarasyonu’nun 
politik çözüme vurgu yapması, görüşmelerden sonuç alınmadığı 
takdirde Azerbaycan’ın güç kullanabileceği argümanını kabul etme-
diği anlamına gelmektedir. Ayrıca Moskova görüşmelerinde Dağlık 
Karabağ temsilcisinin olmaması Dağlık Karabağ’ın taraf olarak ka-
bul edilmediğini göstermektedir.1 

Ancak Moskova Deklarasyonu sonrasında çözüm konusunda 
oluşan olumlu atmosfere rağmen 2011 çözüm yolunda verimli bir yıl 
olmamıştır. Karabağ sorunu ile ilgili 2011 yılındaki önemli bir top-
lantı 24 Haziran’da Kazan’da yapılmıştır. Azerbaycan, Ermenistan ve 
Rusya Devlet Başkanlarının bir araya geldiği zirvede tarafların AGİT 
Minsk Grubu tarafından sorunun çözümü için ortaya konan ilkeler-
de anlaşamamalarına, Rusya Devlet Başkanı Medvedev tepki göster-
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miştir. Medvedev üç yıl içinde yapılan dokuzuncu başarısız zirvenin 
ardından bundan sonra tarafları ancak sorunun çözümündeki temel 
prensipler konusunda anlaşmaya varmaları halinde bir araya getire-
ceğini ifade etmiştir.2

Kafkasya’da etkileri 2011 yılına da uzanan bir diğer sorun Abhaz-
ya ve Güney Osetya sorunlarıdır. Gürcistan’ın bağımsızlığından iti-
baren ortaya çıkan bu sorunlar ateşkese rağmen çözülemeyip “don-
durulmuş çatışma” durumunda beklerken Ağustos 2008’de Rusya 
ile Gürcistan arasında sıcak bir çatışmaya neden olmuştur. Böylece 
Abhazya ve Güney Osetya sorunlarının etkileri Kafkasya’yı da aş-
mış, küresel bir nitelik göstermiştir. Bölge ülkelerinin birbirleri ve 
Rusya ile ve Rusya’nın da Batı ile ilişkilerini etkileyen çatışmanın 
en çarpıcı değerlendirmesini dönemin ABD Dışişleri Bakanı Con-
dolezza Rice Rusya’nın Gürcistan’a müdahalesini Sovyetlerin 1968 
yılında Çekoslovakya’yı işgaline benzeterek yapmıştır.3 Medvedev 
ile Sarkozy arasında yapılan görüşme sonucu ortaya çıkan altı mad-
delik İlkeler Deklarasyonu’na rağmen Rusya’nın, Abhazya ve Güney 
Osetya’nın bağımsızlıklarını tanıması, Rusya-Batı ilişkilerinde etki-
leri 2011 yılında da devam eden bir süreci başlatmıştır.

Rusya’nın Gürcistan’a müdahalesini cesaretlendiren unsur olarak 
Nisan 2008 NATO Bükreş Zirvesi’nde Gürcistan’ın Üyelik Eylem 
Planına dâhil edilmemesi gösterilmiştir. Rusya Batı’nın Gürcistan’ı 
desteklemesine rağmen bu ülke için askeri bir yükümlülük altına 
girmeyeceği sonucuna varmıştır. Ancak Gürcistan ile NATO’nun iş-
birliği, üyelik perspektifi verilmese de, 2011 yılında da devam etmiş-
tir. Eylül 2008’de kurulan NATO-Gürcistan Komisyonu toplantıları 
NATO’nun Gürcistan’ın toprak bütünlüğüne vurgu yaptığı platform 
haline gelmiştir. NATO-Gürcistan Komisyonu’nun Nisan 2011 top-
lantısında ABD Dışişleri Bakanı Clinton, Rusya’yı ateşkes antlaş-
masının şartlarına uyup kuvvetlerini çatışma öncesi pozisyonlarına 
çekmesini istemiştir. NATO Genel Sekreteri Rasmussen toplantının 
açılış konuşmasında NATO önderliğinde Afganistan’da görev yapan 
ISAF’a katkılarından dolayı NATO üyeleri adına Gürcistan’a teşek-
kür etmiştir.4 

Rusya’nın Güney Osetya ve Abhazya politikasında ise 2011 yılın-
da bir değişiklik olmamıştır. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Rusya’nın 
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Güney Osetya ve Abhazya’yı Gürcistan’ın saldırı olasılığından her za-
man korumaya hazır olduğunu ifade etmiştir. Ancak 2011 yılında 
Gürcistan’ın, Rusya’nın Dünya Ticaret Örgütü’ne üyeliğine karşı ve-
tosunu kaldırması için iki ülke arasında yoğun görüşmeler yapılmış-
tır. Sonuçta Kasım 2011’de Rusya ile Gürcistan arasında Gürcistan’ın, 
Rusya’nın Dünya Ticaret Örgütü’ne üyeliği önündeki vetosunu kal-
dıran anlaşma imzalanmıştır. Rusya ile Abhazya ve Güney Osetya 
arasındaki ticarette gümrük kontrollerinin bağımsız bir şirket tara-
fından yapılmasını Rusya kabul etmiştir.5

Rusya-Gürcistan ilişkilerindeki gelişmeler Türkiye’nin Kafkasya 
politikasını doğrudan ilgilendirmektedir. Türkiye için enerji hatları-
nın geçiş güzergâhında bulunan Gürcistan’ın istikrarı önemlidir. Diğer 
taraftan enerji alanında Rusya’ya olan bağımlılık ve artan ticaret hac-
mi Rusya’ya yönelik dikkatli politikaları gerekli kılmaktadır. Gürcistan 
nedeniyle Rusya-ABD ilişkilerinde zaman zaman yaşanan gerginlik-
ler de Türkiye tarafından izlenmektedir. ABD’de Senato’nun aldığı ve 
Rusya’nın en kısa zamanda kuvvetlerini Abhazya ve Güney Osetya’dan 
çekmesini isteyen kararına Rusya Devlet Başkanı tepki göstermiştir.6 

Kafkasya’da enerji alanındaki gelişmeler de 2011 yılında 
Türkiye’nin ve diğer bölge ülkelerinin politikasında önemli bir yer 
tutmuştur. Özellikle Avrupa ülkeleri Nabucco projesinin hayata ge-
çirilmesi için Türkiye ile Rusya ve Azerbaycan arasında enerji görüş-
melerini dikkatle takip ederken, 2011 yılında Türkiye ile Rusya ara-
sında Güney Akım hattı konusunda anlaşmanın sağlanması, Türkiye 
ile Azerbaycan arasında Trans-Anadolu doğal gaz boru hattı projesi 
anlaşmasının imzalanması Nabucco üzerinde soru işaretlerine yol 
açmıştır. Rusya’nın Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatında Ukrayna’yı by-
pass etmek istemesi ve kendisini dışlayan Nabucco projesini engelle-
me veya en azından mümkün olduğu kadar geciktirme stratejisi Gü-
ney Akım’a ağırlık verilmesine yol açmıştır. Azerbaycan’ın da Ağustos 
2008’i izleyen süreçte Rusya ile yakınlaşma çabası ve bu çerçevede 
Rusya ile doğal gaz satışı üzerine anlaşma imzalaması enerji alanın-
da Rusya’nın elini güçlendirmiştir. Rusya Güney Akım ile istediğini 
alırken, Trans-Anadolu Azerbaycan’ın Rusya karşısında elini güçlen-
dirmiştir. Diğer taraftan Güney Akım’da Türkiye ile anlaşan Rusya’nın 
Trans-Anadolu hattını tehdit olarak algılamayacağı söylenebilir.
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Türkiye’nin 2011 yılında üç güney Kafkasya Cumhuriyeti olan 
Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile ilişkileri ve Rusya ile Kaf-
kasya’daki sorunlar ve enerji alanındaki gelişmeler Kafkasya politika-
sındaki ana konular olmuştur.

Türkiye-Azerbaycan İlişkileri
Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde Dağlık Karabağ sorunu ile 

Azerbaycan petrol ve doğal gazının uluslararası pazarlara taşınması 
sürekli gündemdedir. Türkiye’nin Kafkasya politikasında doğal müt-
tefiki olarak gördüğü Azerbaycan’ın topraklarının yaklaşık % 20’sinin 
Karabağ savaşında işgal edilmesi hem güvenlik hem de Azerbaycan 
enerji kaynaklarının uluslararası pazarlara taşınmasında sorunlara 
yol açmıştır. Türkiye her zaman diplomatik anlamda Azerbaycan’a 
tam destek vermiş ve 1993 yılında Ermeni kuvvetlerin Kelbecer’i iş-
gali üzerine de Ermenistan ile olan kara sınırını kapatmıştır. Dağlık 
Karabağ sorununda 1994 yılındaki ateşkes antlaşması sonrasındaki 
gelişmeler Azerbaycan ile ilişkilerde iki ülkeyi yakınlaştırıcı bir rol 
oynamıştır. Ancak 10 Ekim 2009’da Türkiye’nin Ermenistan ile pro-
tokoller imzalaması ve bu protokollerde Karabağ sorununun açık bir 
şekilde yer almaması Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde gerilime ne-
den olmuştur. Türkiye en yetkili ağızlardan, bizzat başbakan tarafın-
dan daha protokoller imzalanmadan açık bir şekilde Karabağ sorunu 
çözülmeden Ermenistan ile olan sınırın açılmayacağı ifade etmiştir. 
Fakat Türkiye’nin Ermenistan ile Karabağ sorununun masada olma-
dığı bir protokol sürecini başlatması bile sorun oluşturmuştur. 

2010 yılında iki ülke arasındaki ilişkilerde protokollerin imzalan-
ması sonrasında başlayan düzelme süreci, 2011 yılında da devam et-
miştir. 7 Haziran 2010’da iki ülke arasında imzalanan doğal gaz satışı ve 
taşıma antlaşması, 17 Temmuz 2010’da Azerbaycan gazının Türkiye’den 
transit ücreti olmadan Nahcivan’a ulaştırılmasına ilişkin anlaşma ve 17 
Ağustos 2010’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Azerbaycan ziyare-
tinde ifadesini bulan süreç 2011’de de devam etmiştir.7

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde 2011 yılında doğal gaz ve ikili 
ticaret ana konular olmuştur. 2011 yılında Türkiye’nin Azerbaycan’a 
ihracatı 2 milyar doları aşmıştır. Türkiye, Azerbaycan ile ticaretin-
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de 2011 yılında 1 milyar 800 milyon dolar fazla vermiştir.8 Türkiye 
Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ilk toplan-
tısını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev’in başkan-
lıklarında 25 Ekim 2011’de yapmıştır. Toplantı sonrasında iki ülke 
arasında enerji alanında dev projeler açıklanmıştır.9 Enerji alanında 
en önemli adım iki ülke arasında imzalanan Trans-Anadolu doğal 
gaz boru antlaşması olmuştur. Antlaşmaya göre Azerbaycan gazı 
Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınacaktır. Hattın kapasitesinin yıllık 
24 milyar metre küpe kadar çıkarılması planlanmaktadır. Bu hatta 
Azerbaycan’daki Şah Deniz 2 sahasında verilecek gazın 6 milyar met-
re küpünü Türkiye kullanacaktır. Kalan gaz Avrupa’ya taşınacaktır. 
Burada gaz Türkiye-Yunanistan-İtalya hattı, Trans Adriyatik hattı 
veya Nabucco hattı ile Avrupa içlerine ulaştırılabilir. Trans-Anadolu 
hattının maliyeti 5 milyar doları bulacaktır. Azerbaycan projede % 
80, Türkiye ise % 20 hisseye sahip olacaktır. 

Türkiye’nin kullanacağı doğal gazın dışındaki miktarın hangi 
hattan taşınacağı konusu doğal gazın sahibi Azerbaycan’a politik an-
lamda da pazarlık imkânı vermektedir. Azerbaycan Dağlık Karabağ 
sorununun çözümünde doğal gazı daha etkin olarak kullanabile-
cektir. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın Başkanı Rovnag 
Abdullayev, Türkiye ile Azerbaycan’ın anlaştıkları projeleri başarıyla 
gerçekleştirdikleri ve Trans-Anadolu’nun da bunun bir örneği olaca-
ğını ifade etmektedir. Burada Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı 
ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı projelerinin başarıyla 
tamamlanmış olmasının Trans-Anadolu’ya da referans olacağı ifade 
edilebilir.10 

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinde 2011 yılındaki en önemli adım 
olan Trans-Anadolu hattı Türkiye’nin doğal gazda elini bir ölçüde ra-
hatlatacaktır. Türkiye en fazla doğal gazı Rusya’dan almaktadır. İran’dan 
da % 20-30 oranında bir gaz alımı vardır. Ancak İran kış aylarında 
kendi ihtiyacının artması, basınç düşmesi gibi çeşitli gerekçelerle gazı 
kesmektedir. İran’ın doğal gazı bir baskı aracı olarak kullanması ihti-
maline karşı Türkiye’nin kaynak çeşitliliğini artırması gereklidir. Aynı 
durum Rusya’dan alınan gaz için de geçerlidir. Bu ülkelerin birbirleri-
ni dengeleyeceği bir yapı Türkiye için önemlidir. Nitekim İran’ın do-
ğal gazı kestiği dönemlerde açık, Rusya’nın Mavi Akıma verdiği gazla 
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karşılanmaktadır. Azerbaycan’dan alınan gaz miktarının artırılması ve 
bunun yanı sıra Türkmenistan, Irak ve Katar gibi alternatiflere yönlen-
mesi Türkiye’nin gaz alımını çeşitlendirecektir.11

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde ekonomik boyutta bir diğer 
gelişme ise Petkim’in Aliağa kompleksinde kurulacak olan Star ra-
finerisinin temelinin atılmasıdır. Yılda 10 milyon ton petrol işleme 
kapasitesine sahip olacak olan rafineri 5 milyar dolarlık yatırımla tek 
noktaya yapılan en büyük yatırım olma özelliği taşımaktadır. Rafi-
neri inşa aşamasında 10 bin kişiye, 2015 yılında devreye girdiğinde 
ise 1000 kişiye istihdam sağlayacaktır. SOCAR Turkey Energy AŞ ta-
rafından yapılacak olan rafinerinin 25 Ekim 2011 tarihindeki temel 
atma töreninde Başbakan Erdoğan Türkiye-Azerbaycan kardeşliği-
ne vurgu yaparken, terörle mücadeleden, Karabağ sorununa kadar 
geniş bir yelpazede iki ülke arasındaki işbirliğine vurgu yapmıştır. 
Başbakan Erdoğan, “Kıbrıs meselesinde, Karabağ meselesinde, 
Kafkasya’nın huzura kavuşmasında, terör meselesinde Azerbaycan’la 
aynı yöne bakıyor, ortak hedef ve idealleri paylaşıyoruz. Karabağ’daki 
işgal, benim Azeri kardeşlerimin yüreğini ne kadar dağlıyorsa, bili-
niz ki her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yüreğini de o kadar 
dağlıyor… Biz Tek Millet, İki Devlet olduğumuz kadar aynı zaman-
da tek yüreğiz. İşte onun için Karabağ’da işgal sona erinceye kadar 
Azerbaycan’la omuz omuza mücadele vermeye devam edeceğiz.”12 
demiştir. Tören esnasında oluşan atmosfer Türkiye ile Azerbaycan 
ilişkilerinde Türkiye’nin Ermenistan ile protokoller imzalaması süre-
cinde yaşanan gerginliğin ortadan kalktığını ve yeniden “İki Devlet 
Bir Millet” söyleminin hayata geçirildiğini göstermiştir.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde gerek ekonomik gerekse politik 
alanda 2011 yılındaki gelişmelerin Azerbaycan’ın uluslararası alan-
daki etkinliğinin artmasıyla da bağlantısı vardır. Azerbaycan enerji 
sektöründe dışarıda yatırımlar yapabilmeye ve enerji kartını Av-
rupa ile ilişkilerinde kullanmaya başlamıştır. Bunun yanı sıra hem 
Ermeni soykırım iddiaları hem de Karabağ sorununda Avrupa ve 
Amerika’da lobi faaliyetlerinde bulunan Azerbaycan, bu konularda 
Türkiye ile birlikte daha etkin hareket etmeye başlamıştır. Azerbay-
can BM Güvenlik Konseyi’ne de BM Genel Kurul’undaki 193 ülke-
den 155’inin oyunu alarak seçilmeyi başarmıştır. Azerbaycan Fransa 
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Senatosu’na gelen Ermeni iddiaları ile ilgili tasarıya karşı aktif lobi 
faaliyetinde bulunmuştur. Azerbaycan Hocalı katliamının duyurul-
ması ile ilgili de çeşitli ülkelerde çalışmalarda bulunmuştur. Nitekim 
Saraybosna’da Hocalı katliamını simgeleyen bir anıt açılmıştır.13

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde Azerbaycan’ın bağımsızlığın-
dan beri en önemli konular olan Karabağ sorunu ve enerji iki ül-
keyi yakınlaştıran unsurlar olmuştur. Karabağ sorununun çözümü 
konusunda Türkiye’nin yapabilecekleri sınırlıdır. Ermenistan sürece 
Türkiye’nin dâhil olmasını istememektedir. Türkiye Ermenistan ile 
olan kara sınırını kapalı tutarak ve diplomatik alanda işgalin sona 
erdirilmesi için çaba harcayarak Azerbaycan’a destek vermektedir. 
AGİT Minsk Grubu’nun işlevsizliği ve Fransa’nın Grubun eşbaşkan-
larından birisi olarak tarafsızlığını kaybettiği ve ayrılması gerektiği 
Türkiye ve Azerbaycan’ın görüş birliğinde olduğu konulardır. Azer-
baycan Kafkasya’da Türkiye açısından en önemli ülkedir. Sahip oldu-
ğu enerji kaynakları ve iki ülke arasında Azerbaycan’ın bağımsızlı-
ğından itibaren kurulan yakın bağlar Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini 
özel kılmaktadır.

Türkiye-Ermenistan İlişkileri

Türkiye’nin Kafkasya politikasında Ermenistan sorunlu bir ülke 
olmaya devam etmektedir. Türkiye’nin Ermenistan’ın bağımsızlığı-
nı tanımasına rağmen iki ülke arasında normal diplomatik ilişkiler 
kurulamamıştır. Ermenistan’ın Türkiye’nin bu ülke ile ilişkilerini 
düzeltmek için attığı adımlara cevap vermediği gibi, Karabağ soru-
nunda çatışmaların sürdüğü yıllarda yeni işgallere devam etmesi ve 
ateşkes sonrasında da uzlaşmaz bir tutum takınması normalleşmeyi 
engellemiştir. Türkiye, Ermenistan’ın Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatına üyeliğini desteklemiş, bu ülkeye insani yardımda bulun-
muştur. Ancak Ermeni kuvvetlerin ilerlemeye devam etmesi ve Ni-
san 1993’de Kelbecer’i de işgal etmesi karşısında Türkiye kara sınırını 
kapatmıştır. Ermenistan’ın Bağımsızlık Bildirgesi’nde “soykırımın” 
uluslararası alanda tanınmasını en önemli dış politika amacı olarak 
vurgulaması ve bildirgede yer alan “Batı Ermenistan” ifadesi prob-
lemli konulardır.14
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Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi için ABD ve Av-
rupa da çaba göstermektedir. Özellikle Ağustos 2008 Rusya-Gürcis-
tan Savaşından sonra bu yönde daha fazla baskı olmuştur. Rusya’nın 
Gürcistan’a karşı askeri güç kullanması karşısında Kafkasya’da 
Rusya’nın müttefiki konumunda olan Ermenistan’ın Batı’ya entegre 
edilmesi düşüncesiyle, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleş-
mesi için yoğun çaba sarf edilmiştir. Türkiye ile Ermenistan arasında 
yol haritasının açıklanmasıyla başlayan süreç 10 Ekim 2009 tarihin-
de protokollerin imzalanmasına yol açmıştır. Protokollerle iki ülke 
arasında diplomatik ilişkiler kurulacaktır. Taraflar toprak bütünlüğü 
ve sınırların dokunulmazlığı ilkelerine saygılı olacaklarını taahhüt 
etmişlerdir. İki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin proto-
kol ile sınırın, protokolün yürürlüğe girmesinden sonra iki ay içinde 
açılması kararlaştırılmıştır. Protokolün dikkat çekici maddelerinden 
birisi de Türk, Ermeni ve aynı zamanda İsviçreli ve diğer uluslararası 
uzmanların yer alacağı tarihsel boyuta ilişkin alt komisyonun kurul-
masının ifade edilmesidir.15 

Türkiye ve Ermenistan arasındaki protokoller büyük beklentilere 
rağmen tarafların maddelere bakışlarındaki farklılıklar nedeniyle yü-
rütülememiştir. Protokollerin yürürlüğe girmesi için iki ülkede de sü-
reç başlatılmıştır. Ermenistan’da Anayasa Mahkemesi yaptığı inceleme-
de protokolleri Ermenistan Anayasası’na uygun bulmuş ancak yaptığı 
yorumla protokollerin içini boşaltmıştır. Türkiye için protokollerde en 
önemli olan hususlardan birisi, Tarih Alt Komisyonu’nun kurulmasıy-
dı; Bu komisyonda soykırım iddiaları tartışılacaktı. Ermenistan Ana-
yasa Mahkemesi protokollerin uygulanmasının Ermenistan Anayasası 
ve Bağımsızlık Bildirgesiyle çelişmeyeceğini ifade etmiştir. Ermenistan 
Bağımsızlık Bildirgesi’nin Ermenistan’a “soykırım” ın tanınması görevi-
ni verdiği düşünüldüğünde Ermenistan Anayasa Mahkemesi’nin yoru-
mu tarih alt komisyonunu anlamsızlaştırmaktadır.16

Sonuçta protokollerle ilgili süreç Ermenistan tarafından durdu-
rulmuştur.17 Ermenistan protokolleri Karabağ sorununda avantaj 
sağlamak için kullanmak istemiştir. Protokollerde Karabağ soru-
nundan doğrudan bahsedilmemiş olması ve bu yüzden Türkiye ile 
Azerbaycan ilişkilerinin bozulması, Ermenistan’ın stratejisine uy-
gundu. Diğer yandan, Ermenistan özellikle de diasporanın baskısıy-
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la soykırım iddialarının tartışılmasına hiçbir zaman yanaşmamıştır. 
Uluslararası alanda soykırım iddiaları ile ilgili olarak Türk tarafıyla 
açık bir tartışmaya girmenin zemin kaybına yol açacağı düşüncesi 
Ermenistan ve diasporanın tartışmaktan kaçmasına yol açmaktadır. 
Ermenistan’da protokollerle ilgili oluşan bir kanı da Türkiye’nin sü-
reci özellikle ABD Kongresi’ne gelen soykırım iddiaları ile ilgili karar 
tasarılarını engellemek ve ABD Başkanı’nın 24 Nisan konuşmasında 
soykırım demesini engellemek için kullandığıdır. Taraflar arasındaki 
bakış açısı farklılığı sürecin durmasına yol açmıştır.18 

Türkiye-Ermenistan arasında protokollerle ilgili süreç durmuş 
olsa da iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini isteyen ABD’nin çaba-
ları devam etmiştir. ABD yönetiminin Türkiye-Ermenistan ilişkile-
rinin normalleşmesini istemesinin iki ana nedeni vardır. Bir tanesi 
Ermenistan’ın Batıya yaklaşmasının sağlanması ve giderek Rusya’nın 
etkisinden çıkarılması, diğer neden ise içeride Ermeni diasporası-
nın faaliyetlerine karşı yönetimin elinin güçlendirilmesidir. ABD 
yönetimi Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi halinde 
ABD başkanına yönelen soykırım iddialarını tanıma ve 24 Nisan 
konuşmasında soykırım kelimesini telfuz ettirme baskısının azala-
cağını düşünmektedir. En azından Türkiye ve Ermenistan arasında 
işleyen bir normalleşme süreci olursa “ABD Başkanı ve yönetimin 
bu süreci bozmamak için soykırım iddialarını gündeme taşımıyo-
ruz” deme fırsatı olacaktır. Ancak ABD yönetiminin dikkatinden ka-
çan veya görmezlikten geldiği konu Karabağ sorununun çözümüyle 
Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinin birbiriyle ilgili 
olduğudur. Türkiye-Ermenistan sınırının açılmasıyla Ermenistan’ın 
Batıya entegre olabileceği ABD yönetimi tarafından ifade edilmekte-
dir. Türkiye Ermenistan ile olan sınırını Karabağ sorunundan dolayı 
kapatmıştır. Dolayısıyla en azından taraflar arasında sorunun çözü-
mü için bir anlaşma sağlanmadıkça Türkiye’nin sınırı açması çelişkili 
olacaktır. Ayrıca böyle bir durum Türkiye için Ermenistan’dan kat 
kat önemli bir ülke olan Azerbaycan ile ilişkilerini bozacaktır. Bu ne-
denle Karabağ sorunu çözülmeden Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin 
normalleşmesini beklemek gerçekçi değildir.19

Ermenistan tarafından protokollerle ilgili sürecin yürümeme-
si karşısında yapılan Türkiye’yi suçlayıcı açıklamalar ve her fırsatta 
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soykırım iddiaları dâhil ikili ilişkilerde sorun oluşturan konuların 
2011 yılı boyunca gündeme getirilmesi de Türkiye-Ermenistan iliş-
kilerinde protokollere giden süreci başlatan yol haritasından önce-
ki döneme dönüldüğünün işaretidir. Ermenistan Devlet Başkanı 
Sarkisyan’ın Ocak 2011’de Kıbrıs Rum Kesimi’ne yaptığı ziyarette 
Türkiye’yi protokollerle ilgili olarak tutarsızlık ve çelişkili açıkla-
malarda bulunmakla suçlamasının yanı sıra Türkiye’nin dış politi-
kasını Yeni Osmanlıcı olarak nitelendirip Osmanlı İmparatorluğu-
nu karalaması Sarkisyan ile görüşmelerin devamının güç olacağını 
göstermektedir. Nitekim Kıbrıs Rum Kesiminde yaptığı konuşmada 
Sarkisyan, Osmanlı İmparatorluğu’nun halkları kendisine bağlamak 
için katliam ve baskıda bulunduğunu ileri sürmüştür. Türkiye’nin 
komşularla sıfır sorun politikasını da eleştiren Sarkisyan bu politi-
kanın tüm komşuların Türkiye’ye boyun eğmesi ve Türkiye’nin ön 
şartlarını kabul etmesi anlamına geldiğini belirtmiştir.20

ABD’nin 2011 yılı boyunca devam eden Türkiye-Ermenistan iliş-
kilerinin normalleşmesi çabasına karşın, Fransa’nın Ermenistan ile 
olan diyaloğu ve Sarkozy’nin Kafkasya ziyareti, Türkiye-Ermenistan 
ilişkilerine ve Kafkasya’da barış ve güvenliğe zarar verici nitelikte-
dir. Sarkozy, Kafkasya ziyaretinde Ermenistan’a öncelik vererek bir 
tercihte bulunmuştur. Ayrıca, gerek Karabağ sorununa gerekse soy-
kırım iddialarına yönelik tavrıyla zaten üzerinde soru işaretlerinin 
olduğu tarafsızlığını kaybetmiştir. Bu ortamda Fransa’nın AGİT 
Minsk Grubu eşbaşkanlığından çekilmesi gerekir. Ermenistan’ın 
Fransa’nın da desteğiyle soykırım iddialarıyla ilgili tasarılar konu-
sunda Diaspora’yla yaptığı işbirliği Türkiye ile olası diyalog kanalları-
nı kapatmaktadır.21 Sarkisyan’ın Aralık 2011’deki Fransa temasların-
da Marsilya’da yaptığı konuşmada soykırım iddialarını Türkiye’nin 
kabul etmesi gerektiğiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada Sarkozy’nin 
Kafkasya temaslarındaki tutumu ve verdiği mesajlar etkili olmuştur.22

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde 2011 yılında verilen mesajlar ve 
protokollerle ilgili sürecin durmuş olduğunun açıkça ortaya çıkma-
sı, yeni bir yaklaşım ve Karabağ sorununun çözümünde bir ilerleme 
olmadan bir daha iki ülke arasında yol haritasının açıklandığı döne-
me benzer gelişmelerin olmayacağını göstermiştir. ABD yönetimi-
nin iki ülke ilişkilerini normalleştirme yolundaki çabasına rağmen 
ABD’deki diaspora başta olmak üzere Ermeni diasporasının faaliyet-
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leri ve Ermenistan üzerindeki etkisi ve Fransa’nın Ermenistan’ı Kara-
bağ sorunu ve soykırım iddiaları konusunda daha radikal bir çizgiye 
itmesi Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde normalleşme sürecini çok 
zorlaştırmaktadır. 

Türkiye-Gürcistan İlişkileri
Türkiye-Gürcistan ilişkileri Gürcistan’ın iç sorunları, enerji kay-

naklarının taşınmasındaki rolü ve Rusya ile ilişkileri bağlamındaki 
gelişmelerden etkilenmiştir. Bağımsızlığını kazandığı günden itiba-
ren toprak bütünlüğünü koruma problemi yaşayan Gürcistan, Tür-
kiye ve Azerbaycan tarafından Azerbaycan doğal gaz ve petrolünün 
Türkiye’ye ulaştırılacağı transit ülke olarak seçilmiştir. Bu durum 
petrol ve doğal gazdan faydalanmayı bekleyen ülkelerin Gürcistan’ın 
istikrarını önemsemesi sonucunu doğurmuştur. Toprak bütünlüğü 
sorununun “dondurulmuş çatışmalar” olarak kalması enerji pro-
jelerinin yürürlüğe konulmasını sağlamıştır. Ancak Ağustos 2008 
Rusya-Gürcistan çatışması “dondurulmuş çatışmaların” bu şekilde 
kalamayacağını ve her an sıcak bir çatışmaya dönüşebileceğini gös-
termiştir. Türkiye bir yandan Gürcistan’ın istikrarını enerji kaynak-
larındaki transit ülke konumu nedeniyle önemserken, diğer yandan 
Rusya ile gelişen ilişkilerinden dolayı Ağustos 2008 çatışması sıra-
sında politika geliştirmekte zorlanmıştır. Çatışma sırasında Kafkasya 
İstikrar ve İşbirliği Platformunu öneren Türkiye, Rusya karşısında 
sert bir tutum takınamamıştır.23 Rusya’nın Gürcistan’a müdahalesi 
ve sonrasında Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlıklarını ta-
nıması ve bu süreçte Batı’nın Gürcistan’a yeterli destek verememesi 
Kafkasya’da kısa vadede Rusya’ya avantaj sağlamıştır. Azerbaycan ve 
Ermenistan’ın da Rusya politikalarını gözden geçirmelerine neden 
olan Ağustos 2008 sonrası süreçte Saakaşvili yönetimiyle Türkiye 
tıpkı Batılı müttefikleri gibi ilişkileri daha da geliştirmeye çalışmıştır. 
Bu çerçevede en önemli gelişme 10 Aralık 2011 tarihinden itibaren 
iki ülke arasında kimlik kartıyla geçiş imkânının sağlanmasıdır. Bu 
geçişin başladığı tarihten 23 Aralık 2011’e kadar olan 12 günlük sü-
rede toplam 20 bin kişinin karşılıklı geçişi sağlanmıştır.24 

Rusya-Gürcistan ilişkilerindeki gelişmeler hem Türkiye-Gürcis-
tan ilişkilerini hem de genel olarak Türkiye’nin Kafkasya politikası-
nı etkilemiştir. Gürcistan Parlamentosu 19 Nisan 2011’de Rusya’nın 
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Gürcistan topraklarını kullanarak Ermenistan’daki askeri üssüne 
malzeme göndermesini içeren anlaşmanın yenilenmemesine karar 
verdi. Bu durumun Ermenistan üzerinde doğrudan etkisinin olabi-
leceği ve Ermenistan-Rusya askeri ilişkilerinde kriz durumlarında 
karşılaşılabilecek olası sorunları ortaya çıkardığı tartışmaları yapıl-
mıştır.25 Gürcistan ayrıca Mayıs 2011’de Çerkezlere Çarlık Rusya’sı 
tarafından 19. Yüzyılda yapılan göç ve katliamların soykırım oldu-
ğunu açıklamıştır.26 Rusya’nın Abhazya ve Güney Osetya politikasın-
da bir değişme olmaması ve Gürcistan ile Rusya arasındaki gergin-
liklere rağmen Rusya’nın Dünya Ticaret Örgütü’ne üyeliği önünde 
Gürcistan’ın vetosunu kaldıran anlaşma imzalanabilmiştir.27 Gür-
cistan-Rusya ilişkilerindeki gerginlikler, Abhazya ve Güney Osetya 
sorunlarının seyri Türkiye’nin Gürcistan politikasını oluşturma-
sında dikkate alınmaktadır. Türkiye, Rusya’nın Abhazya ve Güney 
Osetya’nın bağımsızlıkları konusundaki ısrarcı tutumu ve Türki-
ye’deki diasporanın varlığı gibi faktörleri dikkate alarak Abhazya’yı 
tanımaksızın Abhazya ile teması sürdürme politikası izlemektedir.28

Türkiye’nin Gürcistan ile ilişkileri 2011 yılında da ilerlemiş ve iki 
ülke vatandaşları sadece kimlik kartlarıyla geçiş imkânına sahip ol-
muştur. İki ülke arasındaki ticaret hacmi de 2011 yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 32 oranında artarak 1,4 milyar dolar olarak gerçek-
leşmiştir.29 Azerbaycan ile Türkiye arasında enerji alanında gelişen 
ilişkiler Gürcistan’ın hem Türkiye hem de Azerbaycan için önemini 
artırmaktadır. Türkiye’nin Kafkasya politikasında Gürcistan ile iliş-
kiler aynı zamanda Abhazya ile olan bağları anlamında da hassas 
bir konudur. Türkiye’nin tarihsel ve kültürel olarak Kuzey Kafkasya 
ile özel bağları vardır. Ancak bu bağlara rağmen realist bir anlayışla 
Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü savunmuştur. Ancak Abhazya’nın 
durumuyla ilgili gelişmelere ve Gürcistan’ın Abhazya’ya bakışında 
farklılaşma olmasına bağlı olarak Türkiye ile Abhazya arasında yeni 
bir ilişki geliştirilebilir.

Sonuç
Türkiye’nin Kafkasya politikasında 2011 yılında enerji alanındaki 

gelişmeler önemli bir yer tutarken, bunun bir sonucu olarak Azer-
baycan ile ilişkilerin geliştiği görülmektedir. İzmir’de 5 milyar dolar-
lık rafineri yatırımı ve Trans-Anadolu doğal gaz boru hattı projesi 
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2011’e damgasını vurmuştur. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde ise 
protokollerle ilgili sürecin tamamen durduğunun teyit edildiği ve iki 
ülke arasında yol haritasının açıklandığı dönemin öncesine gelindiği 
görülmektedir. ABD yönetiminin ısrarcı tutumuna rağmen, Ermeni 
diasporası ve Ermenistan yönetiminin Karabağ sorunu ve soykırım 
iddiaları konusunda değişmeyen çizgisi Türkiye ve Ermenistan ara-
sındaki sürecin canlanmasını engellemiştir. Türkiye-Ermenistan iliş-
kilerinin normalleşmesinin Karabağ sorunundan ayrı düşünülme-
yeceği açıktır. Ancak Karabağ sorununu çözmek üzere görevli olan 
AGİT Minsk Grubu işlevsel değildir ve yapısının değiştirilmesi ge-
reklidir. Türkiye-Gürcistan ilişkilerinde ise kimlik kartlarıyla geçişe 
imkân veren düzenlemenin yapılması ve iki ülke arasındaki ticaret 
hacminin artması 2011 yılının gelişmeleridir. 

Kafkasya bölgedeki “dondurulmuş çatışmalar” ve enerji kay-
naklarının uluslararası pazarlara ulaştırılması Türkiye’nin dış po-
litikasında her zaman önemli olmuştur. Bölgenin Türk-Rus ilişki-
lerine etki eden boyutu sebebiyle de Türk dış politikasında ayrıca 
analiz edilmesi gerekmektedir. 2011 yılında ise Arap Baharı olarak 
adlandırılan gelişmelerin etkisiyle Ortadoğu’nun ön plana çıkması 
Türkiye’nin dış politikasında Kafkasya’nın geri planda kalmasına yol 
açmıştır. Ancak Türkiye açısından hem bugün hem de gelecek açı-
sından en hayati projelerin temelleri de yine Kafkasya politikasıyla 
bağlı bir süreç sonucunda atılmıştır. Ortadoğu’daki istikrarsızlığın 
Kafkasya’dan daha fazla olması enerji alanında Kafkasya kaynakları-
na yönelimi artırmıştır. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Bakü-
Tiflis-Erzurum doğal boru hattı Türkiye’nin Kafkasya politikasının 
ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin başarılı örnekleridir. 2011 yılın-
da bunlara bir de Trans-Anadolu’nun eklenmesi konusunda anlaşma 
sağlanmıştır. Tüm bunlar Kafkasya’nın Türk dış politikasında öne-
mini sürdüreceğini göstermektedir.
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Giriş
Bu makalede Türkiye’nin 2011 yılı boyunca izlemiş olduğu Orta 

Asya politikası incelenmektedir. Türkiye’nin 1991 yılında Orta Asya 
ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından itibaren geliştirdiği 
dış politika yönelimleri arasında önemli bir yeri olan Orta Asya böl-
gesi, hem ikili hem de çoklu ilişkiler açısından dış politikanın ana 
gündem maddelerinden biri olmaya devam etmektedir.1 Bu bölüm-
den de anlaşılacağı üzere 2011 senesi Türkiye açısından Orta Asya’da 
geçirdiği en parlak zaman dilimlerinden biri olmamıştır. Ancak 
Türkiye’nin yakın çevresinde cereyan eden sıcak hadiseler göz önüne 
alındığında bunun sebepleri daha net anlaşılabilir. Her şeye rağmen 
karşılıklı ziyaretler devam etmiş, çoğu Orta Asya ülkesi ile diyalog 
kanalları açık kalmıştır. Bu dönemde Kırgızistan ve Kazakistan ile 
zaten oldukça sıcak ve yakın olan ilişkilerde ilerleme kaydedilmiş-
tir. Türkmenistan ile mesafeli ancak ekonomik temelleri sağlam olan 
ilişkiler aynı seviyede seyretmiş, Özbekistan ile en düşük seviyede 
devam eden ilişkilerde herhangi bir değişiklik yaşanmamıştır. 

20. Yılında Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye’nin Bölgeyi 
Stratejik Yeniden Okuması

2011 yılı Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ve onu oluşturan on 
beş cumhuriyetin bağımsızlıklarını kazanmalarının 20. yıldönümü 
idi. Bu amaçla tüm Orta Asya ülkelerinde bağımsızlığın 20. yılı kut-
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lamaları görkemli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Türkiye 
başta olmak üzere bağımsızlıkların 20. yılı konulu onlarca konferans, 
çalıştay ve toplantı düzenlenmiştir. Bunlardan biri de 5 Ekim 2011 
tarihinde Ankara’da düzenlenen “Bağımsızlıklarının 20. Yılında 
Türk Cumhuriyetleri” konulu konferanstı. Dışişleri Bakanı Prof. Dr. 
Ahmet Davutoğlu’nun bu konferansta yapmış olduğu konuşma Türk 
Dış Politikası’nın Orta Asya boyutunu ve bakış açılarını açıklayan 
bir manifesto niteliği taşımaktaydı. Bu konuşmasında Davutoğlu şu 
konulara değiniyordu: 

20 yılın bir muhasebesini üç büyük dönüşümün üç düzlemi bağla-
mında sizlere arz etmek istiyorum: Birincisi coğrafi temelli büyük 
jeopolitik dönüşüm; ikincisi tarihi temelli büyük jeo-kültürel dönü-
şüm; üçüncüsü de demografi ve ekonomik faktörlerle desteklenmiş 
büyük jeo-ekonomik dönüşüm. Bu dönüşümler 1989’da çift kutuplu 
yapının dağılması sonrasında en büyük etkilerini üç ana coğrafyada 
gösterdi: Balkanlar ve Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya.2

Ortaya koyulan bu üç dönüşüm (jeopolitik, jeokültürel ve jeoe-
konomik) halen devam etmektedir. Türkiye de bu dönüşüm süreçle-
ri içinde önemli aktörlerden biridir. Davutoğlu’nun bakış açısından 
bakıldığında yirmi yıl önce Orta Asya’da başlayan jeopolitik yeniden 
yapılanma halen sürmektedir. Konuşmasında Orta Asya’nın geçmişte 
iki türlü kaderi paylaştığını, ya büyük imparatorlukların doğum ala-
nı olduğunu (Cengiz ve Timur imparatorlukları gibi) ya da emperyal 
güçlerin yönetimine geçtiğini işaret eden Davutoğlu bu coğrafyanın 
dünyada denizlere en uzak coğrafya olduğunu belirtmiştir.3 Bu açıdan 
da Orta Asya henüz oluşmakta olan bir jeopolitik alandır. Ancak je-
opolitiğin yanında onunla eşit ağırlıklı başka dönüşümler de vardır. 
Bölgede tarihi kültürel arka plan ile jeokültürel bir hafıza doğmuştur. 
“Orta Asya kökenli göç hareketlerinin hem kendilerinin Orta Asya’da 
büyük şehirler, medeniyetler kurduğunu… büyük medeniyetlere be-
şiklik ettiğini… hem de çevredeki büyük medeniyet havzalarını et-
kilediğini görürüz… Rus steplerini etkileyen büyük bir kültürel ha-
reketliliğin merkezidir Orta Asya. Orta Asya bu anlamda edilgen bir 
coğrafya değildir; etkendir, belirleyicidir ve yönlendiricidir.”4

O zaman diyebiliriz ki, Davutoğlu’nun vizyonu içinde Orta Asya 
(tarihi Türkistan) yine eski tarihi merkez konumuna hızla ilerlemek-
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tedir. Tarihi İpek Yolu yerini Okyanuslar ötesi Deniz Yollarına bı-
raktıktan sonra uzun bir dönem dünya merkezlerinden kopan bölge 
yeniden kültürel bir yeniden doğuş yaşamaktadır; ve bu kültürel ye-
niden doğuş çevre coğrafyasına ilham olacak niteliktedir. Artık Orta 
Asya’da “ortak bir dil, ortak kavramlar, ortak şehir kültürleri doğu-
yor… Astana’nın doğması Orta Asya’da bir kültürel uyanışın işare-
tidir. Aşkabat’ın, Bakü’nün bugün ışıltılı şehirler haline dönüşmesi 
yeni bir kültürel bütünlüğün habercisidir.”5 Ancak Davutoğlu’nun 
üzerine en fazla vurgu yaptığı dönüşüm, içinde aynı zamanda önem-
li tehditler (veya Davutoğlu’nun tabiri ile meydan okumalar) barın-
dıran jeoekonomik bir dönüşümdür:

Üçüncü büyük dönüşüm, demografiyi barındıran ve demografik 
meydan okumaları da kendi bünyesinde barındıran jeoekonomik 
dönüşümdür. Bu coğrafyaya baktığımızda okyanuslarla arasındaki 
o geniş uzaklığı kısaltan İpek Yolu’nun ekonomiye hâkim olduğu-
nu biliriz klasik dönemlerde… Sovyetler döneminde Orta Asya’nın 
hemen hemen tümü periferal ekonomiye dönüşmüştür… Şimdi 
yeni bir dönüşümün eşiğindeyiz. Tekrar İpek Yolu’nu bu sefer ge-
niş tren ağlarıyla, ulaşım hatlarıyla, enerji koridorlarıyla, doğalgaz 
boru hatlarıyla yeniden uyandırmanın çabası içinde olmalıyız. Bu 
büyük jeoekonomik dönüşümün bence en büyük meydan okuma-
sı da demografik meydan okumadır. Orta Asya’daki bağımsız Türk 
Cumhuriyetleri’nin geniş coğrafyasında çok az insan yaşamakta-
dır… Bugün Kazakistan Avrupa Birliği’nin toplam yüzölçümü ka-
dardır… ama Avrupa Birliği’nin on beşte biri… bir nüfusa sahiptir… 
Hindistan’da, Çin’de yoğunlaşan nüfusa kıyaslandığında geniş bir 
coğrafyada demografik bir meydan okuma vardır.6

Bu yüzden Davutoğlu’na göre bölgenin en önemli eksikliği nü-
fustur. Nüfus yoğun komşu bölgeler olan Hindistan alt kıtası ve Çin 
ile komşuluk eden bölge nüfus bakımından çok zayıftır. Yani bölge 
jeoekonomik açıdan demiryolları, karayolları, enerji boru hatları ile 
dünyanın tüm merkezlerine bağlansa dahi bu zayıflığı demografik 
bir kırılganlık olarak devam edecektir. Nüfusun haklı bir şekilde 
stratejik bir unsur olarak, özellikle ekonomik sahada, ortaya çıktığı 
çağımızda Türk dış politikasının bu konudaki vurgusu bir yıldan az 
bir süre sonra Başbakan Erdoğan’ın Kazakistan gezisinde dile getir-
diği beş çocuk yapma çağrısı ile tam olarak ete ve kemiğe bürünecek-
tir. Bu değerlendirmelerin ardından sonra Davutoğlu 2011 yılında 
Türk Dünyası ve Orta Asya’yı şu şekilde okumaktadır: 
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Birincisi her şeyden önce bütün ulus devletler kendi ulusal egemen-
liklerini tahkim ettiler. Ve toprak bütünlüklerini tahkim ettiler. Dev-
let kurumlarını güçlendirdiler ve artık devlet yapıları itibariyle kim-
senin üzerinde şüphe götürmeyeceği bir egemenlik alanı kurdular… 
İkincisi… devletlerin gelişimi şehirlerin gelişimine bağlıdır. Şehir-
ler yeniden yapılandırılmışlardır, yepyeni şehirler kurulmuştur… 
Üçüncüsü ekonomik avantajlar kullanılarak, ekonomik bağımsızlık, 
ulusal ekonomiler oluşturulma çabalarına girişilmiştir ve ciddi ölçü-
de bu konuda mesafe alınmıştır.7

O yüzden Orta Asya ülkelerinin bağımsızlıkları artık geri dönü-
lemeyecek şekilde perçinlenmiştir. Karabağ meselesi dışında Türk 
dünyası genelinde toprak bütünlüğü ile ilgili bir sorun kalmamış-
tır. Özellikle Kazakistan ve Kırgızistan’ın Çin Halk Cumhuriyeti ile 
olan sınırlarını nihai anlaşmalarla belirlemeleri sonrasında bu ko-
nuda büyük bir rahatlama yaşanmıştır. Devlet yapıları oturtulmuş 
ve ekonomik sistemleri dünya ekonomik sistemi içindeki yerlerini 
almıştır. Burada bir parantez açarak şunu söylemek gerekir ki, tüm 
Orta Asya devletleri, özellikle 1990’lı yıllar boyunca posta teşkilatla-
rından uluslararası telefon altyapılarının kurulmasına, diplomatları-
nın eğitiminden tarım reformlarına, turizm altyapısı yatırımlarına, 
eğitim sistemlerinin modernleştirilmesine, silahlı kuvvetler reform-
larına kadar binlerce başlık altında Türkiye’nin öncülüğünde ve kat-
kıları ile mevcut durumu gerçekleştirmişlerdir. Bunlara ek olarak 
Davutoğlu’na göre her Orta Asya ülkesinin yeni dünya düzeninde 
kendine has avantajları bulunmaktadır:

Azerbaycan, Orta Asya coğrafyasını Avrupa’ya doğru bağlayan Kaf-
kasya ve Hazar kıyısındaki coğrafi avantaja sahiptir… Özbekistan… 
nüfus bakımından diğer ülkelere göre daha yoğun bir nüfusa sahip 
olmanın avantajını taşımaktadır. Kazakistan çok geniş bir bağlan-
tı coğrafyasının üzerinde oturmaktadır. Kazakistan ihmal edilerek 
herhangi bir Avrasya politikasını hiçbir ülke geliştiremez… Türk-
menistan, zengin doğal kaynakları ve buna göre daha az nüfusu ile 
neredeyse İsviçre ölçeğine yakın zamanda ulaşabilecek bir refah dü-
zeyine gelebilecek bir ülkedir. Kırgızistan bütün bu coğrafyanın ge-
çiş jeopolitiğini oluşturan ve bir kilit ülke konumunu taşıyan, Rusya, 
Çin ve bütün Asya ülkelerinin ilişkilerinin merkezi konumuna sahip 
olan bir ülkedir.8

Bu jeopolitik okuma klasik anlamda biz nasıl Rus dış politika de-
ğişimlerini Kozırev Doktrini veya Putin Konsepti olarak nitelendiriyor 
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isek, aynı şekilde Davutoğlu Doktrini olarak isimlendirilebilir. Burada 
her ülkenin stratejik konumuna atfedilen avantajlar ve “meydan okuma-
lar” bulunsa da genel bir değerlendirme çerçevesinde iyimser bir tahlilin 
ortaya konulduğunu söylemek yanlış olmaz. Davutoğlu bu tespitlerin 
ardından potansiyel sorun alanlarını da şu şekilde ortaya koymuştur: 

Birincisi ulus devletlerin teritoryal sınır kimlikleri ile Orta Asya’da 
yaşayan yerel kimlikler arasında geçişgenlik mevcuttur ve bunun ge-
tirdiği birçok meydan okuma vardır… Fergana Vadisi bu anlamda 
en hassas bölgeyi oluşturuyor… bütün bu kardeş devletlerin yapma-
sı gereken ulus devlet vatandaşlık kimliği ile etnik yerel kimlikler 
arasında bir uyum çalışması yapılması ve karşılıklı olarak bir tabiri 
caiz ise zımni bir barış kültürü yaygınlaştırılarak bu halklar arasın-
daki kültürün sürmesine çaba göstermek…9 [İkincisi ise] tahkim 
edilen ulusal egemenliğin milli egemenlik alanının daha güçlü de-
mokratik kurumlarla takviye edilmesidir… artık demokrasi kültürü 
evrensel bir kültürdür. Tarihin akışı nasıl soğuk savaş döneminde 
Sovyetleri tarih dışına itmişse tarihin akışı demokrasi yönündeki 
akışı da bu demokratik yapılanmalara intibak edemeyen devletleri 
ciddi meydan okumalarla karşı karşıya bırakacaktır.10

Bu noktada Davutoğlu iki önemli soruna dikkat çekmektedir. Bi-
rincisi Stalinist milliyetler siyasetinin Orta Asya bölgesindeki mirası 
olan sınırların etnik kimliklere göre belirlenmemiş olmasıdır. Yani 
etnik sorunlardır. Fergana Vadisi merkezli olmak üzere ama orası 
ile sınırlı kalmayan bir biçimde tüm Orta Asya ülkelerinin komşu 
olan ülkelerde etnik azınlıklarının bulunduğu gerçeğidir. Bu gerçek-
liğin de zaman zaman kanlı etnik çatışmalara (2010 Oş hadiseleri 
örneğinde olduğu üzere) dönüşebilmesi olasılığıdır. İkinci önemli 
potansiyel sorun ise demokratikleşme[me]dir. Davutoğlu her ne ka-
dar mümkün olan en diplomatik yoldan bu sorunu dile getirmiş olsa 
da demokrasi kültürünün evrenselliğine yaptığı vurgu ile açık ve net 
bir mesaj vermiştir. Orta Asya ülkelerinin bağımsızlıkla geçen yirmi 
yıla rağmen demokratikleşme yolunda aldıkları veya alamadıkları 
mesafenin onlara kısa vadede önemli bir tehdit olarak geri dönece-
ği konusundaki uyarı burada çok açık bir biçimde dile getirilmiştir. 
Son olarak da bölgesel bütünleşmeye dikkati çeken Davutoğlu, Orta 
Asya bütünleşmesinin önemine vurgu yapmıştır:

Bölgesel düzlem tam bir etkileşim alanı oluşturur. Yani hiçbir ulus 
devlet… bir diğerinden bağımsız olarak ekonomik siyasal kültürel 
bakımdan güçlü olamaz… ulusal ekonomilerin hiçbir şekilde böl-
gesel ekonomik bütünleşmenin dışında kullanılmayacağı açıktır.11
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Orta Asya Bütünleşmesi siyaseti 1992-2004 yılları arasında tüm 
Orta Asya devletlerinin en önemli projelerinden biri olmuştu. Bu 
amaçla 1990’lı yıllarda Orta Asya Ekonomik Birliği, Merkezi Asya 
İşbirliği Teşkilatı ve benzeri isimler ile adlandırılan zirve toplantıları 
sıklıkla yapılırdı. Orta Asya bölgesinde bütünleşmenin 1990’lı yıl-
lardaki iki lokomotifi Kazakistan ve Özbekistan olmuştur. Hatta bu 
dönemde Özbekistan “Türkistan Ortak Evimiz” olarak adlandırdığı 
kapsamlı bir dış politika programı dahi oluşturmuştur. Bölgenin iki 
güçlü ülkesi Özbekistan ile Kazakistan’ın farklı modellerle ilerleme-
leri, birinin ekonomik liberalizm, diğerinin ise güvenlik gerekçeleri 
ile kapalı bir sistemde devam etmesi sebebiyle ortak çalışma zemin-
leri zaman içinde zayıflamıştır. 

 Özellikle 2001 sonrası hızlı bir biçimde Avrasya bütünleşmesi 
yolunda ilerleyen Kazakistan ve Kırgızistan’ın Orta Asya bütünleş-
mesi projesini bir yana bıraktıkları düşünülmüştü. Fakat durum 
bundan biraz daha farklıydı. Afganistan kaynaklı terör tehdidi 
sonrasında bölgesel stratejisini gözden geçiren Özbekistan, Orta 
Asya’nın merkez ülkesi olarak konumunu değiştirmişti. Öncelikle-
ri bölgesel bütünleşmeden ulusal güvenliğe indirgenmişti. Halen de 
bu konumunu devam ettiren Özbekistan bölgesel hegemonluk ama-
cında olmadığını en bariz bir biçimde 2010 yılında Kırgızistan’ın Oş 
bölgesindeki hadiselere (Kırgız-Özbek çatışmalarına) müdahale et-
meyerek göstermiştir. Genel kanı olan Kazakistan’ın tamamı ile ken-
dini Avrasya bütünleşme süreçlerine adadığı kanısının aksine, 2005 
Şubat ayında Nazarbayev’in ulusa sesleniş konuşmasında bölgesel 
entegrasyona yaptığı kuvvetli atıf hala hatırlardadır.Nazarbayev hem 
o konuşmasında hem de daha sonra pek çok farklı platformda Orta 
Asya bölgesinde bir güç birliği kurulmaması durumunda tarihte ya-
şanan acı olayların tekrar edebileceğini, bölgenin yeniden emperyal 
güçlerin mücadele alanına dönüşebileceğini defaatle ifade etmiştir. 

Çok Taraflı İlişkiler
Çok taraflı ilişkilerde ise 2011 yılı boyunca sayısı çok fazla olma-

yan bir dizi gelişmeler yaşanmıştır. Yılın belki de ilk ortak platformu 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin Kültür Bakanlarının 12-
15 Mart 2011 tarihleri arasında Afganistan’ın başkenti Kabil’de ger-
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çekleştirmiş oldukları zirve toplantısıdır.12 Ekonomik İşbirliği Teşki-
latı uzun zamandır Türk ve üye ülke dış politikalarında ihmal edilen 
ve 1990’lı yıllardaki parlaklığını taşımayan bir başlıktır. O yüzden 
böyle bir kıpırdanmanın olması olumlu karşılanabilir. 

Türk zirvelerinin kurumsallaşmış hali olan Türk Dili Konuşan 
Ülkeler İşbirliği Konseyi (TDİK) de 2011 Ekim ayında Kazakistan’ın 
eski başkenti Almatı şehrinde toplanmıştır. Zirve toplantısından bir 
ay önce Kazakistan’ın Liter gazetesine bir demeç veren TDİK Genel 
Sekreteri Büyükelçi Halil Akıncı, Türk Cumhuriyetleri’nin bağım-
sızlıklarını kazanmalarının 20. yıldönümüne denk gelen bu zirvede 
Türkçe Konuşan Ülkeler Bölgesel İş Konseyi kurulacağını haber ver-
mişti. Zirve toplantısında Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Gül ve Dışişleri 
Bakanı Davutoğlu’nun temsil edeceğini söyleyen Akıncı kurulacak 
olan iş konseyinin Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan 
cumhurbaşkanlarının imzaları ile oluşacağını bildirmekteydi.13 Bu 
açıklamanın ardından zirveye Türkiye adına Başbakan Erdoğan’ın 
katılacağı açıklanmıştı.14 Ancak bu açıklamanın ertesi günü olan 19 
Ekim 2011 günü Hakkâri Çukurca’da PKK teröristlerinin 24 Türk 
askerini şehit ettikleri saldırı sebebi ile Türkiye bu zirve toplantısın-
da Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ seviyesinde temsil edilebil-
miştir. Bozdağ 20 Ekim günü Kazakistan’a varmış, çeşitli temaslar 
ve açılışların ardından Türk Konseyi toplantısında Türkiye’yi temsil 
etmiştir.15 Böylece bu zirve toplantısı Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev’in ev sahipliğinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Otunbayeva ve Türkiye’yi temsilen Baş-
bakan yardımcısı Bekir Bozdağ ile TDİK Genel Sekreteri Büyükelçi 
Halil Akıncı’nın katılımı ile gerçekleşmiştir. Türk Cumhuriyetleri 
arasında ilk defa yakın ekonomik işbirliği oluşturma teması ile top-
lanan bu zirvede Türkiye’nin en yetkili makamlar tarafından temsil 
edilememiş olması zirvenin önemine de önemli bir gölge düşürmüş-
tür. Bu zirve toplantısı aynı zamanda daha yeni kurulmuş olan Türk 
Konseyi’nin de ilk toplantısı niteliği taşımaktaydı. Bu yüzden Türk 
Konseyi’nin üzücü bir hadise sebebi ile iyi bir başlangıç yapamamış 
olduğunun altını çizmek gerekir.

Türk Konseyi toplantısının iki önemli boyutunu vurgulamak ge-
rekir. Birincisi tüm katılımcıların Türkiye’de yaşanan terör saldırısı 
sebebiyle PKK terörünü lanetlemesidir. Bunu açılış konuşmasın-
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da Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev özellikle belirtmiştir.16 
İkincisi ise Karabağ konusunda net ve açık bir tavır konulmasıdır. 
Bozdağ’ın da konuşmasında dile getirdiği bu konu Türk Zirvelerinin 
artık en net ve açık ilan ettiği ve Azerbaycan’a destek olduğu bir başlık 
haline gelmiştir. Bu ilk konsey toplantısında “Ekonomik İşbirliği’nin 
Geliştirilmesi İçin Almatı Deklarasyonu” imza olunmuş ve 2. Konsey 
Zirve toplantısının bir sonraki yıl “Eğitim, Bilim ve Kültürel İşbirli-
ği” gündemi ile toplanması kararlaştırılmıştır.17

Türk Konseyi zirvesinin hemen ardından, iki gün sonra 23 Ekim 
2011’de meydana gelen Van depremi tüm Orta Asya ülkelerinde bü-
yük üzüntü ile karşılanmış, baş sağlığı mesajlarının ardından yardım 
uçakları Orta Asya ülkelerinin yardımlarını hızlı bir biçimde Van’a 
ulaştırmışlardır.

Türkiye aynı zamanda Kasım 2011’de Rusya’nın St. Petersburg 
şehrinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü Başbakanlar Zirvesi sı-
rasında diyalog ortağı olmayı bekliyordu.18 Ancak bu kararı Devlet 
Başkanları Zirvesi’ne bırakan bu toplantı sonucunda, Türkiye’nin 
Şanghay İşbirliği Örgütü Diyalog Ortaklığı statüsü Haziran 2012’de 
üye ülkelerin Cumhurbaşkanları tarafından onaylanmıştır. 

Kazakistan ile İlişkiler
Ankara’ya büyükelçi olarak geldiğinden bu yana yoğun bir çalış-

ma programı uygulayan Kazakistan’ın eski Eğitim Bakanı Canseyit 
Tüymebayev 2011 yılının başında düzenlenen bir konferansta yaptı-
ğı konuşmada son iki yılda (2009-2011) Türkiye ve Kazakistan Cum-
hurbaşkanlarının altı defa, dışişleri bakanlarının on defa bir araya 
geldiklerini bildirmiştir.19 Bu rakam gerçekten iki ülke arasındaki 
ilişkilerin yoğunluğunu ve yakınlığını göstermesi açısından önemli-
dir. Avrupa gibi birlik olmuş bölgelerde dahi, istisnalar dışında, ülke 
yönetimleri arasında bu derece yakın ikili ilişkiler görmek zordur. 

2011 yılındaki ilk yüksek seviyeli ziyaret TBMM’nin o zamanki 
başkanı Mehmet Ali Şahin’in Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamen-
terler Asamblesi (TürkPA)’nın 2. Genel Kurul toplantısına katılmak 
amacı ile 29 Nisan 2011 günü Kazakistan’ın başkenti Astana’ya yap-
mış olduğu ziyarettir.20 Daha ziyade çoklu ilişkiler bağlamında ele 
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alınması gereken bu ziyaret esnasında Şahin, Kazakistan Meclis Baş-
kanı ile de temaslarda bulunmuştur. Kazakistan 2010’da olduğu üze-
re 2011’de de çok sayıda uluslararası toplantıya ev sahipliği yapmış-
tır. Kazak yetkililer bu diplomatik aktifliği hem ülkenin uluslararası 
arenada görünürlüğünü arttırmak hem de Kazakistan’ı hızla dünya 
gündeminin üst sıralarına taşımak amaçları ile kullanmaktadırlar. 

Kazakistan’da 3 Nisan 2011 tarihinde yapılan erken cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinin ardından oluşturulan kabinede dışişleri bakan-
lığı görevine getirilen Yercan Kazıkhanov’un ilk resmi ziyaretini 
Türkiye’ye yapması Türk yetkililer tarafından takdirle karşılanmıştır. 
3 Ağustos 2011 tarihinde Türkiye’yi ziyaret eden Kazakistan Dışişleri 
Bakanı Yercan Kazıkhanov ile ortak bir basın toplantısı yapan Dışiş-
leri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu bu basın toplantısında Türk 
Kazak ilişkilerinin gelişimi hakkında önemli açıklamalarda bulun-
muştur. Davutoğlu’na göre, Kazakistan:

… Asya’da Güven Arttırıcı Önlemler teşkilatı CICA-AİGK [Asya’da 
İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı]’nın dönem başkanlı-
ğını üstlenmişti. Geçen sene biz devir aldık. Daha sonra AGİT dönem 
başkanlığını üstlendiler. Bu sene İslam Konferansı Örgütü Dışişleri 
Bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı… İki bakanlık arasında 2012-
2013 ortak çalışma programı ve diplomatik kadroların yetiştirilmesi-
ne yönelik faaliyetler önem taşıyor… 10 milyar dolarlık ticaret hacmi 
hedeflemiştik. 2009’daki küresel krizde dış ticaretimiz 3 milyar dolar-
dan 1.7 milyar dolara düştü. Bu sene toparladık. Geçen sene 3.2 milyar 
dolardı. Bu sene ilk altı ayda 2 milyar doları geçtik. Bu sene sonuna 
kadar ise 4 milyar doları geçip 5 milyar dolara yaklaşmayı ve 10 milyar 
dolarlık hedefi en kısa zamanda gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Tür-
kiye Kazakistan’da 4. yatırımcı ülke konumunda… Türk şirketlerinin 
Kazakistan’da üstlendiği taahhütler 14 milyar dolara yaklaştı.21

Davutoğlu bu konuşmasında Kazakistan’ın giderek artan uluslara-
rası rolüne dikkati çekmektedir. Kazakistan’ın İslam Konferansı Ör-
gütü içinde artan faaliyetleri de aslında bu teşkilat içinde Türkiye’nin 
artan ağırlığına delalet etmektedir. Nitekim hemen tüm uluslararası 
örgütlerde Türkiye ve Orta Asya ülkeleri çoğunlukla birlikte hareket 
etmişlerdir. Arap Baharı sonrası bu durum nasıl devam edeceğini in-
celemek enteresan bir araştırma konusu olabilir. Davutoğlu başta ol-
mak üzere Türk yetkililerin her fırsatta artan ticaret hacmine dikkati 
çekmeleri de özellikle yakın zamana kadar daha ziyade kardeşlik slo-
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ganları ile devam eden ilişkilerdeki geri dönülmez somut bağları ifade 
etmesi açısından önemlidir. Davutoğlu’na göre Türkiye ve Kazakistan:

… ortak bir Asya stratejisi konusunda birlikte çalışma kararlığındadır… 
CICA’da dönem başkanlığını üstlenmemiz sonrasında bunu daha da 
derinleştirmiştik… İslam Konferansı Örgütü’nde Kazakistan Dönem 
Başkanlığı’na her türlü desteği vereceğiz. Kazakistan bu sene Türk Dün-
yası İşbirliği Konseyi’nin dönem başkanlığı ve ev sahipliğini yapacak… 
Kazakistan’ın 2017-2018 BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğini destek-
liyoruz… 2015-2016 dönemi için biz de adayız.22

Buradan Türkiye’nin Asya stratejisi konusunda Kazakistan’ı bir 
sacayağı olarak gördüğünü ve bu stratejisini Kazakistan ile birlikte 
geliştirdiğini anlıyoruz. Yukarıda bahsi geçtiği üzere Türkçe konuşan 
ülkelerin çoğunun uluslararası platformda benzer tepkiler gösterme-
leri ve benzer pozisyonlar almaları oldukça doğal bir olaydır. Ancak 
bu tabii duruşların İKÖ veya EİT gibi platformlarda orta ve uzun 
vadede nasıl bir sonuca yol açacağını da hesaplamakta ve gereken 
hazırlıkları şimdiden yapmakta da fayda vardır. 

Kazakistan 2010 yılındaki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
dönem başkanlığı görevini bırakmasının ardından Haziran 2011’de 
İslam Konferansı Örgütü’nün dönem başkanlığını devralmıştır. Bun-
dan hemen önce 7-9 Haziran 2011 tarihlerinde Kazakistan’da 7. Dün-
ya İslami Ekonomik Forumu gerçekleşmişti. Zaman Gazetesi’nde 
yaptığı bir yorumda Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev bu ini-
siyatif hakkında şunları belirtmekteydi: 

Kazakistan İKÖ’nün genç üyelerinden biridir. Fakat bu İKÖ için-
de işbirliği için büyük potansiyel görmemizi engellemez. Ümmetin 
toplam ekonomik potansiyeli bitmez tükenmezdir. Ve biz, her üye 
ülkenin çıkarları için ekonomik işbirliği, karşılıklı yardım ve kalkın-
manın teşvik edilmesi konusunda gerçekten etkili mekanizmaların 
ortaya çıkarılması için çabalarımızı birleştirmeliyiz. Benim görüşü-
me göre, her şeyden önce, bizim örgütümüzün temel bir ilkesi olarak 
İslami dayanışma etkili ticaret ve yatırım, teknolojik, sosyal ve diğer 
programlarda kendini göstermelidir. Ticari ve ekonomik ilişkilerin 
genişletilmesi, transit taşımacılık potansiyelinin geliştirilmesi, böl-
geler arası pazarların yaratılması ve uluslararası iş dünyasının küre-
sel ekonomiye İslam dünyasının daha fazla entegrasyonu için İKÖ 
üyesi ülkelerin ortak çabaları örgütümüzün omurgası olmalıdır.23
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Kazakistan 2011 yılı itibarı ile Türk şirketlerinin ve eğitim ku-
rumlarının en rahat faaliyet gösterdikleri Orta Asya ülkesi olma ko-
numunu sürdürmüş, Türkiye ile en fazla ticaret yapan bölge ülkesi-
dir. Van depremine ilk reaksiyon gösteren ülkelerden biri olan Ka-
zakistan önce en yetkili ağızlarından Türkiye’ye başsağlığı dilemiş,24 
ardından da Acil Durumlar Bakanlığı aracılığı ile Van’a bir uçak do-
lusu battaniye, çadır, ısıtıcı ve beş ton gıda maddesi yollamıştır.25  

Özbekistan ile İlişkiler

Türkiye’nin uzunca bir süredir bir türlü yakın ilişkiler kuramadığı 
Orta Asya ülkesi olma özelliğini taşıyan Özbekistan ile 2011 yılı bo-
yunca da bir iyileşme yaşandığı gözlemlenememiştir. Türkiye-Özbe-
kistan ilişkilerinde ilk kırılma 1990’lı yıllarda Özbek muhalefetinin 
Türkiye’deki faaliyetleri ve Özbekistan’ın Türkiye’deki öğrencilerini 
geri çekmesi ile yaşanmıştır. Bunun ardından gelen en büyük kırılma 
ise 2005 yılında vuku bulan Andican hadiseleri sırasında yaşanan bü-
yük can kaybının ardından Türkiye’nin 2005-2007 yılları arasında Bir-
leşmiş Milletler’de yapılan oylamalarda Özbekistan aleyhine oy kul-
lanması ile gelmiştir. Bu durum Özbekistan’ın ABD’ye tahsis ettiği Ha-
nabad üssünün kapatılması ve Batılı ülkeler tarafından Özbekistan’a 
yönelik yaptırımların uygulamaya konulması ile devam etmiştir. Bu 
süreçte Türkiye, Batı dünyası ile birlikte hareket etmiştir. Ancak özel-
likle 2010 sonrası Özbekistan ile ilişkilerini yeniden ısıtan ABD, AB ve 
Batı dünyası bu konuda Türkiye’nin önüne geçmişler, Türkiye bir türlü 
bir fırsat bularak ilişkilerde yeni bir başlangıç yapamamıştır.

Bu sıkıntılı ilişkiler yumağı sıklıkla Özbekistan’daki Türk Okulla-
rı ve şirketlerine de yansımıştır. Uzun zamandır büyük zorluklar ile 
faaliyetlerini sürdüren Özbekistan’daki son Türk Okulu da 2011 yılı-
nın ilk ayında faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştır. Taşkent’te 
faaliyet gösteren Uluslararası Taşkent Uluğbek Okulu 2011 yılının 
ilk günü yaptığı bir açıklama ile “okulda çalışanların vize, uçak bileti, 
konaklama, sağlık hizmetleri ve maaşları konusundaki artan prob-
lemlere” çözüm bulamamaktan dolayı kapandığını ilan etmiştir.26 
Özbekistan’da 1990’lı yıllardan bu yana hem iş dünyası hem de eği-
tim dünyası açısından konverte (yerel para biriminin uluslar arası bir 
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para birimine-ABD Doları veya Euro gibi- ve yurtdışına gönderil-
mesi) konusunda yaşanan problemler bilinmektedir. Velilerin veya 
müşterilerin Özbek Somu ile yaptıkları ödemelerin Merkez Bankası 
tarafından Dolara çevrilmesindeki sıkıntılar sebebi ile bir türlü ras-
yonel iş modelleri kurulamamaktadır. Bu nedenlerle 2011 yılında 
Özbekistan’daki çeşitli Türk iş yerleri de faaliyetlerine son vermek 
durumunda kalmışlardır. 

2011 yılında Özbekistan’ın Türkiye Büyükelçisi Ulfat Kadirov’un 
basına yapmış olduğu iyimser açıklamalar dışında ikili ilişkilerde 
önemli bir gelişme olmamıştır. Kadirov açıklamalarında Türkiye’nin 
Özbekistan için örnek bir ülke olduğunu, Özbekistan’daki 600’den 
fazla Türk-Özbek şirketi ile 100’den fazla Türk şirketinin Özbek eko-
nomisine büyük katkılarda bulunduğunu açıklamıştır.27 Bir önceki 
2010 yılında olduğu üzere Türkiye-Özbekistan ilişkileri minimum 
düzeyde, daha ziyade TİKA gibi kuruluşların karşılıklı teknik yar-
dım ve kalkınma işbirliği projeleri kapsamında devam etmiştir.28

Amerika Birleşik devletleri 2014 yılında Afganistan’daki askerle-
rini çekeceğini açıklamıştır. 2001 yılında askerlerini güneyden Pa-
kistan, kuzeyden ise Özbekistan üzerinden Afganistan’a sokan ABD 
asker çekme süreci içinde Pakistan ile anlaşamamıştır. Pakistan ile 
devam eden gerginlikler Özbekistan’ı ABD, geri çekilme stratejisin-
de çok önemli bir yere koymaktadır. Bu yüzden, 2011 yılı boyunca 
yüksek seviyeli ABD heyetleri sürekli Özbekistan’ı ziyaret ederek iliş-
kileri düzeltme yolları aramışlardır. Bunlara çeşitli Avrupa heyetleri 
de eşlik etmiştir. İlerideki süreçte Batı ile ilişkilerinde hızlı bir iyileş-
me olması muhtemel Özbekistan ile Türkiye de hızla çeşitli kanallar 
kurmak mecburiyetindedir. Bölgenin en büyük nüfuslu ülkesi olan 
Özbekistan’ın silahlı kuvvetleri de Orta Asya bölgesinde tam anlamı 
ile operasyonel olan tek silahlı kuvvetlerdir. 

Kırgızistan ile İlişkiler
Türkiye’nin 2011 yılı boyunca en yoğun ilişkiler içinde oldu-

ğu Orta Asya ülkesi 2010 yılında olduğu gibi Kırgızistan olmuştur. 
Bunun en önemli sebebi ise 2011 yılının Kırgızistan için büyük bir 
dönüşüm yılı olması ve bu dönüşümde Türkiye’nin yakın desteği-
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nin ve katkısının bulunmasıdır. 2010 yılından itibaren parlamenter 
demokrasiye geçişi başlatan Kırgızistan 30 Ekim 2011’deki Cumhur-
başkanlığı seçimleri ertesinde artık tam teşekküllü bir parlamenter 
demokrasi ülkesi olmuştur.

Türkiye 2011 yılının Şubat ayının ilk günlerinde Başbakan 
Erdoğan’ın kalabalık bir işadamı heyeti ile Kırgızistan’a, tabiri yerin-
de ise bir çıkarma yapması ile Kırgızistan politikasını başlatmıştır. 
Ziyaretin başlayacağı gün Zaman’a bir mülakat veren o dönemdeki 
Kırgız Başbakanı Almazbek Atambayev Türkiye’ye yönelik çok sıcak 
mesajlar vermekteydi. Bu mülakatın ana hatları şu şekildedir: 

Türkiye isterse iki ülke arasındaki vize sınırlamasını üç aya çıkarabi-
leceğimiz gibi tamamen de kaldırabiliriz. Kırgız devleti, kardeş ülke 
Türkiye’den gelecek hiçbir talebe kayıtsız kalmayacak… Rusya’nın 
Kazakistan ve Belarus’la oluşturduğu Gümrük Birliği’ne… girmeyi 
düşünüyoruz. Ben yakın gelecekte böyle bir birliğe Türkiye’nin de 
girmesini isterim… Türk Birliği’nin kurulabileceğini düşünüyo-
rum… Ben Rusya’nın Türkiye’ye bakış açısının AB’den daha yakın 
olduğunu düşünüyorum… Türk Birliği’nin yanı sıra ortak dil ve al-
fabenin de gerçekleşeceği inancını taşıyorum. Olması gerektiğini de 
düşünüyorum… Uluslararası yapılan tüm anlaşmalara ve anlaşma 
yükümlülüklerine, beğensek de beğenmesek de, istesek de istemesek 
de sadık kalacağız. Bu durum Manas Üssü için de geçerli.29

Bu açıklamaların kısa bir analizi yapıldığında, Şubat 2011 itibarı 
ile Atambayev’in Türkiye ile ilişkilerde ikili ve çoklu boyutta Türk 
Birliği ve Avrasya İşbirliği açılarına ağırlık verdiğini görmekteyiz. 
Yani aslında Atambayev altını koyu hatlarla çizerek Türkiye ve Rusya 
ile olan ilişkilerin birbirlerine alternatif değil birbirlerini tamamla-
yıcı dış politika seçenekleri olduğunu düşünmektedir. Nitekim yu-
karıda bahsedilen Gümrük Birliği’ne Türkiye’nin de girmesini arzu 
etmesinin temelinde de bu düşünce yatmaktadır. Yani Atambayev 
için Türk Birliği ile Avrasya Birliği bir arada gerçekleşebilecek iki 
ayrı dış politika seçeneğidir ki bunun oldukça iyimser bir tavır oldu-
ğunu söyleyebiliriz. 

Başbakan Erdoğan bu Bişkek ziyaretine Devlet bakanları Zafer 
Çağlayan, Faruk Çelik, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve Sa-
nayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ile katılmıştır. Ziyaret, 2 Şubat 
2011 tarihinde Başbakan Erdoğan’a Kırgızistan’ın en yüksek nişanı 
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olan Danaker Devlet Nişanı’nın Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva 
tarafından takdimi ile başlamıştır. Aynı gün Kırgız Başbakan Atam-
bayev ile ortak basın toplantısı yapan Erdoğan iki ülke arasında Yük-
sek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurma kararı aldıklarını ve bu 
konseyin ilk toplantısının Mart ayı içinde yapılacağını duyurmuş-
tur.30 Aynı gün Kırgızistan Meclis Başkanı Ahmetbek Keldibekov ile 
görüşen Erdoğan Kırgızistan Parlamentosu Jogorku Keneş (Yüksek 
Meclis)’de de Kırgız parlamentere hitap etmiştir: 

Bişkek ile İstanbul, Çin ile Adriyatik arasında, tarihi İpek Yolu’nda, 
sadece mallar taşınmamış, bilim ve hikmet, atalarımızın heybeleriy-
le dünyaya ışık tutmuştur…2010 yılında gerçekleşen halk hareketi, 
Kırgızistan’da yeni bir dönemi başlatmıştır. Bütün geçiş dönemleri 
sancılıdır… Oş ve Celalabad’da [2010] yaşanan sancılar, en az sizler 
kadar Türk halkını da derinden etkilemiş ve üzmüştür… acı olayla-
rın tekrar yaşanmamasını, samimi, kalıcı bir diyalog ortamının tesis 
edilmesini yürekten arzuluyoruz…31

Bu konuşma Erdoğan’ın Kırgızistan’ı yakından izlediğine işaret 
eden bir konuşmadır. Özellikle geçiş dönemi ve Oş olayları ile ilgili 
vurguları Türkiye’nin Kırgızistan’daki tüm stratejik süreçlerin içinde 
bulunduğunun ve bulunma isteğinin bir göstergesidir. Aynı konuş-
masında Erdoğan Kırgızistan’ın Orta Asya ve eski Sovyet coğrafya-
sında ilk olarak denenen parlamenter demokrasiye geçtiğine işaretle 
bu sistemin dünyanın tüm ileri demokrasilerinde kullanılagelen bir 
sistem olduğunu vurgulamıştır:

Türkiye olarak, demokratikleşme tecrübemizi, kardeş Kırgız devletiyle 
her fırsatta paylaşacağımızı, Kırgızistan’a her aşamada samimi destek 
vermeye devam edeceğimizi bilmenizi isterim. Türkiye çok partili sis-
teme 1946 yılında, yani 65 yıl önce geçti. 65 yıl boyunca sorunlar yaşa-
dığımız, kesintiler yaşadığımız, zorlu süreçlerden geçtiğimiz dönemler 
oldu. Ancak, özellikle son 8 yılda gerçekleştirdiğimiz cesur reformların 
da sayesinde, bugün ileri demokratik standartlara daha fazla yaklaşmış 
bir Türkiye inşa ettik.32

Bu noktada Erdoğan o dönemde yeni şekil almaya ve Arap Ba-
harı ile kendini göstermeye başlayan yeni Türk Dış Politikası’nın da 
ilk işaretlerini vermiştir. Ortadoğu bölgesinde olduğu üzere Türk 
Dünyası ve Avrasya’da da “Türkiye demokratikleşmenin lokomoti-
fi olacak ve demokratikleşen rejimlere ve ülkelere en yakın desteği 
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sağlayacaktır” mesajını bu satırlarda net bir biçimde görmek müm-
kündür. Aynı gün Türkiye-Kırgızistan İş Forumu’nda konuşan Erdo-
ğan burada da benzer mesajlar vermeye devam etmiştir. Parlamenter 
sistemin ekonomik kalkınmaya büyük katkı sağlayacağını belirten 
Erdoğan, 2010 yılında Türkiye’nin yaptığı 10 milyon dolarlık hibe-
ye ek olarak 2011 yılında da bir 10 milyon dolarlık daha hibe ya-
pılacağının haberini burada verir. Buradaki konuşmasında Erdoğan 
ekonomik kalkınmanın iki anahtarının olduğunu, bunlardan birinin 
güven diğerinin ise istikrar olduğunu belirtir. Ardından da bu ikisini 
de sağlamak için Türkiye’de çete ve mafyalar ile çetin bir mücadele 
geçirdikten sonra güven ve istikrarı sağlayabildiklerini söyler. He-
men ardından da Kırgız Başbakan Atambayev konuşmasında Kırgı-
zistan’daki Türk iş adamalarının sorunlarına dikkat çekerken mafya 
ve çetelere karşı büyük bir mücadeleyi başlattıklarının altını çizer.33

Aynı ziyaret kapsamında Manas Üniversitesi’ni de ziyaret eden 
Erdoğan bu üniversitenin iki ülke arasındaki ilişkilerdeki önemli 
rolüne dikkati çeken bir dizi açıklamalarda da bulunmuştur. Diğer 
taraftan Kırgız Savunma Bakanı Abibilla Kudayberdiyev ile bir araya 
gelen Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül de Türkiye’nin Kırgız Si-
lahlı Kuvvetlerine bir milyon dolarlık bir yardımda bulunmasını gö-
rüşmekteydi.34 Bu ziyaretin yapıldığı dönemde Mısır’daki hadiseler 
ise gittikçe sıcak bir hal almaya başlamıştı ve Türkiye tahliye işlemle-
rine başlamıştı. Çoğu öğrencilerden oluşan 121 Kırgızistan vatandaşı 
THY’ye bağlı bir uçak ile 9 Şubat tarihinde Kahire’den tahliye edile-
rek Bişkek’e ulaştırıldılar.35 Bundan sonra yine Libya’daki tahliye sü-
recinde de Kırgız vatandaşları Türkiye tarafından tahliye edilmiştir.36

Eylül 2011’de Türkiye’yi Ziyaret eden Kırgızistan Meclis Başka-
nı Ahmetbek Keldibekov henüz Türkiye’ye gelmeden Türk basınına 
verdiği demeçlerde Türkiye’yi geçiş sürecindeki Kırgızistan’ın model 
aldığı ülke olarak ilan etmiştir.37 Türkiye ziyaretinin ilk ayağında 
Meclis Başkanı Cemil Çiçek ile bir araya gelen Keldibekov, 2012-13 
döneminde BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine aday olan Kır-
gızistan için açık destek garantisi almıştır. Buna karşılık da Cemil 
Çiçek Keldibekov’dan Türkiye’nin 2015-16 BM Güvenlik Konseyi 
geçici üyeliği adaylığı ve 2011-15 UNESCO yönetim kurulu adaylık-
ları için destek istedi.38 Bu ziyaretin bir ay sonrasında meydana gelen 
Van depreminde de kısıtlı imkânlarına rağmen ilk yardıma koşan 
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ülkelerden biri Kırgızistan olmuştur. Depremin hemen ardından acil 
durumlar bakanlığı tarafından hazırlanan bir uçak dolusu kışlık kı-
yafet, çadır, battaniye, un, su, şeker ve kuru fasulye Erzurum’a ulaştı-
rılmış oradan da depremzedelere verilmek üzere Van’a taşınmıştır.39

2011 yılı hem Kırgızistan hem de Türkiye için farklı seçimlerinin 
yapıldığı bir yıl olmasına rağmen bütün bu yoğunluk içinde dahi iki-
li ilişkiler yakın ve yoğun bir seyir izlemiştir. 30 Ekim 2011 tarihin-
de Kırgızistan’da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi olan 
Sosyal demokrat Parti lideri ve Başbakan Almazbek Atambayev’in 
yemin törenine Türkiye’nin Cumhurbaşkanı düzeyinde katılması 
bunun bir başka örneğidir. 30 Kasım 2011 günü Kırgızistan’a giden 
Cumhurbaşkanı Gül önce Kırgızistan (geçiş dönemi) Cumhurbaş-
kanı Roza Otunbayeva ile görüşerek Otunbayeva’ı 2010 yılından iti-
baren geçiş sürecini çok başarılı bir biçimde tamamladığı için tebrik 
etmiştir.40 Gül’ün Bişkek’e vardığı gün de Resmi Gazete Türkiye’nin 
Kırgızistan’a verdiği 10 milyon dolarlık hibe anlaşmasını yayınlaya-
rak hayata geçirdi. 1 Aralık 2011 tarihinde yemin ederek Cumhur-
başkanlığı görevini devralan Almazbek Atambayev’in yemin töreni 
önemli bir diplomatik buluşmayı da yansıtmaktaydı. Konuşmasın-
da Atambayev dört ülkeye, sırası ile Türkiye, Rusya, Kazakistan ve 
Özbekistan’a ayrı ayrı teşekkür etti.41 Yemin törenine Türkiye ve 
Gürcistan’ın Cumhurbaşkanı seviyesinde katılması da iki ülkenin 
parlamenter demokrasiye verdikleri desteğin bir yansıması olarak 
kabul edilmelidir. Yemin töreninin hemen ardından başlayan Gül-
Atambayev görüşmesi sırasında da Türkiye’nin Kırgızistan’ın yak-
laşık 51 milyon dolarlık borcunu silmesi yönündeki anlaşma imza 
edildi.42 Bu anlaşmayı Türkiye adına Bişkek Büyükelçisi Nejat Ak-
çal, Kırgızistan adına ise Maliye Bakanı Malis Mambatjanov imzala-
mıştır. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı idaresinin Aralık ayı sonunda 
yaptığı açıklamaya göre de Atambayev’in ilk resmi ziyaretinin Ocak 
ayının ilk yarında Türkiye’ye yapılacağı duyurulmuştur.43 

Tacikistan ile İlişkiler
Tacikistan Türkiye’nin Orta Asya bölgesinde en az düzeyde iliş-

kiler içinde bulunduğu bölge ülkesidir. Bunun birkaç sebebi vardır. 
Birincisi Taciklerin başka bir dil ailesi olan Farsçanın doğu diyalekti-
ğini konuşuyor olmasıdır. Bu sebeple Türk küçük ve orta ölçekli giri-
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şimciler için bir dil engeli oluşturmaktadır. Diğer Orta Asya ülkele-
rinde olduğu üzere birkaç hafta veya ay içinde yerel dili öğrenmeleri 
ve yerel piyasada tutunmaları o kadar kolay olmamaktadır. İkinci 
olarak ülkenin 1992-1997 arasında yaşamış olduğu iç savaş sırasında 
ve sonrasında Rusya ile çok fazla yakınlaşmış olması ve deyim yerin-
de ise oldukça kapalı bir ekonomik ve siyasi sisteme sahip olmasıdır. 
Bu ve daha birçok tali nedenden ötürü Türkiye ile Tacikistan’ın iliş-
kileri hiçbir zaman arzu edilen düzeye ulaşamamıştır.

Tacikistan ile olan ilişkilerde 2011 yılı önemli bir krizle başlamış-
tır. 2011 yılının ilk ayında Tacikistan, ticaret yapmak üzere ülkede 
bulunan Doğu Türkistan kökenli Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı 
olan üç Uygur Türkü’nü gözaltına alarak Çin Halk Cumhuriyeti’ne 
teslim etmiştir. Bu hadiseden sonra da bu üç vatandaştan haber alı-
namamıştır. Bu hadise sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı al-
mış Uygur Türkleri arasında değil aynı zamanda Türkiye’de mülteci 
olarak bulunan tüm bireyler tarafından da korku ile karşılanmış bir 
gelişme olmuştur. Mazlumder tarafından gündeme taşınan konu 
2011 yılı boyunca çözüme ulaştırılmaya çalışılmıştır.44 Bu konuda 
Türkiye’nin ne gibi girişimlerde bulunduğu veya Tacikistan’a nasıl 
bir cevap verildiği halen kamuoyunca bilmemektedir. 

Tacikistan’ın 2011 yılının başından itibaren Türkiye’den talepleri-
nin başında 1996 yılında imzalanan eğitim anlaşmasının yenilenme-
si gelmiştir. İki ülke milli eğitim bakanlıkları yetkilileri bu amaç ile 
Şubat 2011 de Duşanbe’de bir araya gelerek Türkiye’de eğitim görecek 
olan Tacik öğrenci kontenjanının artırılması yönünde bir protokol 
imzalamışlardır.45

Türkiye Tacikistan’ın dış ticaretinde 2009 yılında 4. büyük ortak 
iken bu 2010 yılında 3. Büyük ortaklığa yükselmiştir.46 Bunun hemen 
ardından 2011 yılının Ocak ayı itibarı ile de Türkiye, Tacikistan’ın dış 
ticaretinde birinci sıraya yerleşmiştir. Türkiye 83,7 milyon dolarlık 
(Ocak 2011 ayı sadece) ticaret hacmi ile son beş yıldır sürekli birinci 
konumda olan Rusya’yı geçmeyi başarmıştır.47 

Türkmenistan ile İlişkiler

Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ikili ilişkiler 21 Şubat 2011 
günü Cumhurbaşkanı Gül’ün Türkmenistan’ın Bayrak Bayramı ve-
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silesi ile Devlet Başkanı Berdimuhammedov’a bir kutlama mesajı 
yollaması ile başlamıştır.48 Bunun ardından iki lider 9 Mart 2011 ta-
rihinde bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldıkları bir telefon 
görüşmesi gerçekleştirdiler. Bu görüşmede Türkmenistan’da faaliyet 
gösteren 600’ü aşkın Türk şirketlerinin sorunları da ele alındı.49 Yılın 
en yüksek düzeyli görüşmesi ise 30 Mayıs 2011 tarihinde Cumhur-
başkanı Gül’ün Türkmenistan’a düzenlediği çalışma ziyareti oldu. 
Bu Abdullah Gül’ün son dört yıl içindeki dördüncü Türkmenistan 
ziyareti olmaktaydı. Gül, bu ziyaretinde Hazar Denizi kıyısındaki 
Türkmenbaşı şehrinde Türkmenistan lideri Berdimuhammedov ile 
iki saate yakın bir toplantı yaparak ikili ilişkileri detayları ile görüş-
müştür. Bunlara ilaveten de Nabucco konusunda Türkmenistan’ın 
yapabileceği katkıların görüşüldüğü bu toplantıda ticaret hacminin 
1,5 milyar dolara ulaşmasından duyulan memnuniyet iki tarafça da 
dile getirilmiştir.50 Bu günübirlik ziyarette Gül’e Devlet Bakanı Zafer 
Çağlayan’ın refakat etmesi Gül’ün Berdimuhammedov ile ağırlıklı 
olarak Türk şirketlerinin sorunları hakkında görüşmüş olabileceği 
konusunda yorumlara sebep olmuştur. 

Her ne kadar Ağustos 2011’de Türkmenistan’daki Türk Okulları Türk-
men yetkililer tarafından kapatılmış olsa da bu gelişmenin ikili ilişkilere 
doğrudan bir tesiri olduğunu söylemek çok kolay değildir. Özellikle de 
faaliyetlerine devam eden Türk şirketlerinin durumları göz önüne alın-
dığında bu konunun ilişkileri koparacak bir seviyeye getirilmemesi için 
Türk tarafının da özel bir gayret sarf ettiği düşünülebilir. 

Diğer tüm Orta Asya Devletleri gibi Türkmenistan da 2011 Van 
depreminin ardından üzüntülerini bildiren ve Türkiye’nin yardımı-
na koşan ilk ülkelerden biri olmuştur. Devlet Başkanı Berdimuham-
medov Cumhurbaşkanı Gül’ü telefonla arayarak başsağlığı dilekleri-
ni iletirken Türkmenistan eş zamanlı olarak Türkiye’ye un ve kışlık 
giysi yardımı göndermiştir.51 Bunun ardından 21 Aralık günü Türk-
men tarafının isteği üzerine Cumhurbaşkanı Gül ile Devlet Başkanı 
Berdimuhammedov arasında bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele 
alan bir başka telefon görüşmesi yapılmıştır.52

Sonuç: 2011 Yılının Bir Muhasebesi
2011 yılı Orta Asya ülkelerinin Sovyetler Birliği’nden bağımsız-

lıklarını kazanmalarının 20. yıldönümü idi. O yüzden çeşitli plat-
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formlarda pek çok muhasebe yapıldı ve 2012 yılında da yapılmaya 
devam ediyor. Bunlardan belki de en ilginci Prof. Dr. Davutoğlu’nun 
20. yıl sebebi ile düzenlenen bir konferansta yapmış olduğu konuş-
maydı. Bu konuşmanın analizi zaten yazının ilk bölümünde bu-
lunmaktadır. Ancak konuşmanın özü nitelindeki iki hususa sonuç 
bölümünde bir defa daha atıfta bulunmakta fayda vardır. Dışişleri 
bakanının üzerinde durduğu birinci tehdit Orta Asya’nın zayıf de-
mografik yapısıdır. Nüfus-yoğun Hint alt kıtası ile Çin’e komşuluğu 
sebebi ile bu bir dezavantajdır. İkinci ama daha önemli olan husus 
ise demokratikleşmeye yapmış olduğu net ve ağırlıklı vurgudur. Ni-
tekim Başbakan Erdoğan’ın Kırgızistan ziyareti sırasında da ön plana 
çıkan vurgulardan biri yine demokratikleşme ihtiyacı olmuştur. Bu 
sebeple Türkiye’nin Arap Baharı ile yeniden şekillendirdiği dış poli-
tikasındaki değer-demokrasi vurgusunu Orta Asya’ya da teşmil ettiği 
sonucuna varabiliriz. Ancak bu yönelimin Türkmenistan ve Kaza-
kistan gibi Türkiye’nin bölgedeki önemli ticari ortakları için doğu-
racağı sonuçları ve yaratacağı tepkileri tespit etmek için birkaç yıl 
beklememiz gerekecektir.

Türk İşbirliği Konseyi’nin ilk zirve toplantısı 2011 yılının Ekim 
ayında Kazakistan’ın eski başkenti Almatı’da toplanmıştır. Bundan 
hemen bir gün önce Hakkâri Çukurca’da gerçekleşen terör saldırısı 
ve şehitler sebebi ile Türkiye bu çok önemli zirvede Başbakan Yar-
dımcısı seviyesinde temsil edilmiştir. Bu da tabii olarak Türk Konse-
yi için çok parlak bir başlangıç olmamıştır. Ancak zirve toplantısın-
dan çok geçmeden baş gösteren Van depremi Orta Asya ülkelerinin 
Türkiye ile büyük bir dayanışma göstermelerine vesile olmuştur. En 
fakir ve imkânsızlıklar içindeki Kırgızistan dahi hızla ve tam yerine 
gönderdiği yardımları ulaştırmıştır. Bu açıdan bakıldığında son 20 
yıl içinde Türkiye’nin bölge ülkelerine yaptığı yardımlar ve göstermiş 
olduğu dayanışma karşılıksız kalmamıştır. 

Türkiye 2011 yılı içerisinde iki Orta Asya ülkesi, Kazakistan ve 
Kırgızistan ile ilişkilerini arttırarak ve daha yüksek seviyelere taşıya-
rak devam ettirmiştir. Tacikistan ile zaten düşük düzeydeki ilişkiler 
üç Türk vatandaşının Çin’e teslim edilmesi ile gerilmiştir. Türkme-
nistan ile ekonomik ağırlıklı ilişkiler devam etmiş, Türk iş adamları-
nın yaşadıkları zorluklar ile ilgili olarak Türkiye en yüksek seviyeden 
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girişimlerde bulunmuş ve başarılı olmuştur. Orta Asya’nın en büyük 
nüfuslu ve kilit ülkesi olan Özbekistan ile ise uzun süredir devam 
eden siyasi – diplomatik meselelerin çözümü konusunda herhangi 
bir ilerlenme sağlanamamıştır. 

Sonuç olarak 2011 yılı Türk dış politikası açısından Orta Asya 
bölgesine yönelik olarak bir geçiş yılı olarak nitelendirilebilir. Bu 
geçiş yılında artık yavaş yavaş demokratikleşme gerekliliğinin üze-
rinde durulmaya başlanmıştır. Bölgenin büyük tabii kaynaklarının 
rejimlere kendilerini idame için yeterli olamayacağı, halkların da ge-
reksinimleri ve demokratik hürriyetleri konusunda dikkate alınması 
hususu ortaya atılmıştır. Bunun sonuçlarını ilerideki yıllar bizlere 
gösterecektir. 

Kronoloji
2 Şubat   Başbakan Erdoğan’ın Kırgızistan Ziyareti. 
9 Şubat  121 Kırgızistan Vatandaşının THY Uçağı ile Kahire’den 

Tahliyesi. 
12-15 Mart  Ekonomik İşbirliği teşkilatı Kültür Bakanları Zirvesi, 

Kabil. 
3 Nisan Kazakistan Erken Cumhurbaşkanlığı Seçimi. 
29 Nisan Türk Dili Konuşan Ülkeler parlamenterler Asamblesi 

(TürkPA) 2. Genel Kurul Toplantısı, Astana. 
30 Mayıs  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Türkmenistan’a Ça-

lışma Ziyareti. 
7-9 Haziran  7. Dünya İslami Ekonomik Forumu, Astana.
3 Ağustos  Kazakistan Dışişleri Bakanı Yercan Kazıkhanov’un 

Türkiye’yi Ziyareti.
29 Eylül Kırgızistan Meclis Başkanı Ahmetbek Keldibekov’un 

Türkiye’yi Ziyareti. 
19 Ekim Hakkâri-Çukurca’da gerçekleşen Terör Saldırısı-Bu 

terör saldırısı sebebi ile Türkiye Türk Konseyi’nin ilk 
toplantısında yüksek düzeyde temsil olunamamış, bu 
da önemli bir hayal kırıklığı yaratmıştır. 

20 Ekim  Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk 
Konseyi) 1. Zirve Toplantısı, Almatı.

23 Ekim  Van Depremi-Türk Konseyi toplantısının hemen ardın-
dan yaşanan Van Depremi’nde tün Orta Asya devletleri 
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Türkiye ile önemli bir dayanışma örneği göstermişler, 
en hızlı bir biçimde yardımlarını Van’a ulaştırmışlardır. 

30 Ekim  Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri.
30 Kasım-1 Aralık Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Kırgızistan’ı Ziyareti. 
1 Aralık  Almazbek Atambayev’in Yemin Töreni ve Cumhur-

başkanlığı Görevine Başlaması.
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2 Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, T.C. Dışişleri Bakanlığı web sayfası (TCDBWS), http://www.
mfa.gov.tr/common/ “Sayın Bakanımızın Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyet-
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Doğu Asya bölgesi, 20. yüzyılın ikinci yarısında büyük kalkın-
ma hamlelerine sahne olan Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Çin gibi 
ülkeleri içinde bulunduran geniş bir coğrafyadır. Bu bölge, özellikle 
Çin Halk Cumhuriyeti’nin dışa açılma reformları sonrasında kaydet-
tiği istikrarlı ekonomik büyüme sayesinde, 1990’lı yıllardan itibaren 
küresel ölçekte önem kazandı. Bugün bölgenin başat ekonomik gücü 
olan Çin, 21. yüzyıl için yaygın olarak kullanılan “Asya-Pasifik yüzyı-
lı” tanımının da temel referans noktasıdır. Ülke, dünyanın 2. büyük 
ekonomisi payesini 2010 yılında bir başka Doğu Asya ülkesi olan 
Japonya’dan devralmıştır. 

Doğu Asya bölgesinin küresel dış yatırım ve ticaretten aldığı pa-
yın artması, Türkiye’nin bölge ülkeleriyle olan ikili ticaret hacmine 
de yansımıştır. Bu yükselen ivme, çalışmanın odak noktasını oluş-
turan ülkelerin hemen hepsi için geçerlidir. Ekonomik alandaki bu 
gelişmeler, 1990’lı yıllardan itibaren Türkiye’nin Doğu Asya bölgesi-
ne bakışını da etkilemiştir. Benzer şekilde, Türkiye’nin uluslararası 
sahadaki nüfuz alanının son on yılda (hem coğrafi, hem de tema-
tik anlamda) genişlemesi de bir dizi olumlu gelişmeyi beraberinde 
getirmiştir. Bununla birlikte, Türkiye’deki resmi makamların, Doğu 
Asya bölgesine ve onun küresel ağırlığına denk düşen bir ilgiyi gös-
terdiğini söylemek zordur. ABD, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde 
meydana gelen gelişmeler, bugün dahi Türk dış politikasının ana 
eksenini belirlemektedir. Ayrıca, Doğu Asya ülkeleriyle resmi dü-
zeyde yürütülen temasların, genel itibariyle ekonomik ilişkilerin 
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gölgesinde kaldığı gözlenmektedir. Bu durum, 2011 yılı için özellikle 
geçerlidir. Elbette bu yıl özelinde, Türkiye’deki genel seçimlerin ve 
Ortadoğu bölgesinde başlayıp “Arap Baharı” adıyla anılan değişim 
sürecinin ülke gündemini fazlasıyla belirlediğini eklemek gerekir. 
Bu nedenle, 2011 yılı çerçevesinde Türkiye’nin Doğu Asya ülkele-
riyle (Çin, Japonya, Güney ve Kuzey Kore, Tayvan, Filipinler) olan 
ilişkilerini inceleyen bu çalışmada, devletlerarası düzeyde yürütülen 
ilişkiler kadar, sivil toplum örgütleri ve iş konseyleri öncülüğünde 
gerçekleştirilen temaslara da yer verilecektir. 

Türkiye ve Doğu Asya Ülkeleri: Siyasi ve Ekonomik Parametreler
Doğu Asya bölgesi, 1990’lardan bu yana farklı entegrasyon ça-

balarına sahne olmasına rağmen, çalışmamızın konusunu oluşturan 
ülkelerin birbirlerinden oldukça farklı siyasi ve ekonomik yapılara 
sahip olduğunu belirtmek gerekir. Sözgelimi, Çin ve Kuzey Kore, yö-
netimde halen komünist partilerin olduğu iki halk cumhuriyetiyken, 
Japonya, Güney Kore ve Tayvan, çok-partili, demokratik rejimlere 
sahiptir. Filipinler ise, bir demokrasi olmakla beraber yakın tari-
hinde askeri darbelere ve iç karışıklıklara sahne olmuş, siyasi profil 
açısından görece istikrarsız bir ülke görünümdedir. Bu ülkeler, dış 
politika açısından bakıldığında da birbirinden hayli farklı özellikler 
sergilemektedir. Sözgelimi Kuzey Kore, milliyetçilik ve Amerikan 
karşıtlığının belirleyici olduğu içe kapanmacı nitelik gösteren bir 
ülkeyken, Japonya, Güney Kore ve Tayvan, Soğuk Savaş yıllarından 
bugüne Doğu Asya’daki en önemli ABD müttefikleri olmuşlardır. 
Batı ile ilişkiler açısından değerlendirildiğinde, Çin’in uluslararası 
pozisyonunun bu iki uç arasında gidip geldiği söylenebilir. Elbette, 
Çin Komünist Partisi’nin (Kuzey Kore’deki muadilinden farklı ola-
rak) “dışa açılmacı” bir kapitalist modernleşme hamlesine öncülük 
ettiği; ülkenin ABD ve Avrupa Birliği ülkeleriyle çok boyutlu ilişkiler 
tesis etmiş olduğu unutulmamalıdır. 

Doğu Asya ülkelerinin farklı siyasi ve ekonomik yönelimleri, 
Türkiye’nin bu ülkelerle yürüttüğü ilişkilerde de belirleyici bir rol oy-
namaktadır. Türkiye açısından bakıldığında, Doğu Asya ülkelerinin 
belki de tek ortak özelliği, adı geçen ülkelerle olan ticari ilişkilerin-
de kendi aleyhine olan dengesizliktir. Aşağıdaki tablodan da anlaşı-
labileceği gibi, Türkiye’nin Çin, Japonya, Güney Kore ve Tayvan’dan 
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yaptığı ithalatın bu ülkelere yaptığı ihracattan katbekat fazla olması 
hali, 2011 yılında da değişmemiştir. Filipinler, Türkiye ile olan ticaret 
hacmi açısından daha önemsiz bir ülke olmasına rağmen, bu dengesiz 
ilişkiye bir istisna teşkil etmez. Bu makasın en çok açıldığı ülke ise, 
Türkiye’nin Asya-Pasifik bölgesindeki en büyük ticaret ortağı olan Çin 
Halk Cumhuriyeti’dir. 2011 yılında Türkiye, Çin’den 20 milyar doları 
aşan bir değerde ithalat yapmışken, Çin’e 2,5 milyar dolar civarında 
mal satabilmiştir. Çin’i, Türkiye’ye yaptığı 6 milyar dolar civarında ih-
racatla Güney Kore ve 4 milyar dolarla Japonya takip etmektedir. 2011 
yılı dış ticaret verilerinin görülebileceği tablodan da anlaşılacağı üzere, 
Türkiye’nin Doğu Asya ülkeleriyle olan ticaret açığı konusunda üret-
tiği politikalar bugüne kadar oldukça sınırlı bir başarı kaydetmiştir.

2011 Yılı Dış Ticaret Verileri 

TÜRKIYE’NIN BAZI DOĞU ASYA ÜLKELERINE IHRACATI (MILYON DOLAR)1

ÜLKELER

OCAK-ARALIK

2010 2011

Çin 2,269 2,467

Filipinler 71 101

Güney Kore 304 524

Hong-Kong 248 426

Japonya 272 296

Kuzey Kore 1 0

Tayvan 137 163

TÜRKIYE’NIN BAZI DOĞU ASYA ÜLKELERINDEN ITHALATI (MILYON DOLAR)

ÜLKELER

OCAK-ARALIK

2010 2011

Çin 17,181 21,693

Filipinler 107 122

Güney Kore 4,764 6,298

Hong-Kong 118 100

Japonya 3,298 4,264

Kuzey Kore 5 4

Tayvan 1,843 2,026
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Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere bölge ile ticaret Türkiye aley-
hine bir dengesizlik arz etse de, bölge ülkeleriyle olan ticaret hac-
minin artması siyasi ve kültürel ilişkilerin gelişmesi yönünde de bir 
teşvik yaratmaktadır. Bu ivme, 21. yüzyılda Türk dış politikasının 
yeni ve çok boyutlu bir yönelime kavuşmasıyla örtüşmüş durum-
dadır. Bilindiği üzere, Soğuk Savaş yıllarında tamamen Batı odaklı 
olan dış politika yönelimi büyük oranda terk edilmiş; Türkiye’nin 
Ortadoğu, Balkanlar ve Avrasya coğrafyasıyla olan ilişkileri geliş-
miştir. Birçok gözlemciye göre, bu yeni yönelim Türkiye’nin Doğu 
Asya ülkeleriyle olan ilişkilerine de yansımıştır.2 Resmi ziyaretlerin 
sayısındaki artış, bu izlenimi destekleyen en önemli faktördür. Öte 
yandan, Türkiye’nin Avrupa, ABD ve Ortadoğu ülkeleri ile olan te-
masları düşünüldüğünde, bu artışın sadece göreli bir artış olduğu ve 
Türk dış politika yönelimi açısından belirleyici bir dönüşüm olma-
dığı görülmektedir. Aynı şekilde, Türkiye’de Doğu Asya çalışmaları 
alanındaki eksiklik, bölge dillerini bilen uzman sayısının azlığı gibi 
faktörler olumsuz etkisini sürdürmeye devam etmektedir. Sonuç ola-
rak, Türkiye’nin Asya-Pasifik coğrafyasına yönelik olarak bütüncül 
bir dış politika perspektifi olduğunu söylemek zordur.3 

Aşağıdaki bölümde, Türkiye’nin 2011 yılı özelinde Çin, Kuzey ve 
Güney Kore, Filipinler ve Tayvan’la olan temasları incelenecek; ge-
rek resmi, gerekse devlet-dışı aktörlerin bu alandaki faaliyetleri ele 
anılacaktır. 

Çin Halk Cumhuriyeti

Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye arasında diplomatik ilişkiler 
1971 yılında kurulmuştur. Soğuk Savaş yıllarında zıt kutuplarda bu-
lunan iki ülkenin resmi düzeydeki ilk önemli temasları 1980’li yıllar-
da gerçekleşmiş; küreselleşme sürecinde önem kazanan ekonomik 
ilişkiler, Türkiye’nin Çin ile daha yakından ilgilenmesi sonucunu 
beraberinde getirmiştir.4 Siyasi alandaki en önemli gerilim noktası, 
1990’lı yıllarda Çin’in Xinjiang özerk bölgesinde ayrılıkçı hareket-
lerin başlamasına paralel olarak öne çıkan “Uygur sorunu” olmuş-
tur.5 2009 yılında Xinjiang’da meydana gelen gösterilerle bir kez daha 
Türk kamuoyunun gündemine oturan “Uygur sorunu” Çin-Türkiye 
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ilişkilerini bozulma noktasına getirdiyse de, kriz hızla bertaraf edil-
miştir. Son krizin ikili ilişkilerin genel seyrini bozmamasına kar-
şılıklı olarak gayret edilmesinin en önemli nedeni, Çin ve Türkiye 
arasında 1990’lı yıllardan bu yana sürekli bir artış gösteren (küre-
sel ekonomik krizin etkilerinin hissedildiği 2009 yılı hariç) ticaret 
hacmidir. T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın verilerine göre, 2010 yılında 
19 milyar Dolar civarında seyreden ticaret hacmi, 2011 yılında 24 
milyar Dolar’a ulaşmıştır. Bu rakamın 2015 yılında 50 milyar Dolar’a 
ulaştırılması hedefi her iki ülkenin resmi makamları tarafından dile 
getirilmektedir.6 

2011, Çin’e üst düzey ziyaretlerin düzenlendiği ve Türkiye-Çin 
arasındaki ilişkilerin çok yönlü olarak geliştirilmesini amaçlayan 
“stratejik işbirliği” anlaşmasının imzalandığı 2010 yılının aksine, 
resmi temaslar açısından sönük geçen bir yıl olmuştur. Türkiye-Çin 
siyasi ilişkilerindeki en önemli gündem maddelerinden biri, iki ül-
kenin diplomatik ilişki kurmasının 40. yılı şerefine yapılan kutlama-
lardı.7 Bir başka önemli gelişme, Çin ve Türk Dışişleri Bakanlıkları 
tarafından organize edilen Ortak Çalışma Grubu’nun (OÇG) faa-
liyete geçmesi olmuştur.8 Öte yandan, Çin ve Türkiye 2011 yılında 
uluslararası alanda öne çıkan olaylarda zaman zaman farklı görüşleri 
benimsemişlerdir. İki ülke, Birleşmiş Milletler Örgütü, G-20, Asya’da 
İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı gibi platformlarda 
birlikte yer alsalar da, Arap Baharı’ndan sonra Ortadoğu bölgesinin 
siyasi geleceği konusunda farklı politikalar izlemişlerdir. 2011 yılın-
da Türkiye’nin bölgedeki demokratikleşme çabalarına destek ver-
mesi onu “model ülke” tartışmalarının odağına oturturken, Çin’in 
özellikle Batı’nın müdahale olasılığını içeren durumlarda çekimser, 
hatta statükocu bir politika benimsemesi buna bir örnek teşkil et-
mektedir.9 Nitekim, Türkiye, kısa süreli bir kararsızlık döneminden 
sonra Libya’daki NATO müdahalesine destek verirken, Çin yönetimi 
BM kararını veto etmemekle yetinip daha sonra da müdahaleyi eleş-
tirmiştir. Öte yandan, aynı süreçte Türkiye’nin Libya’da kalan Çinli 
vatandaşların tahliyesine yardımcı olması ve bu olayın Çin medya-
sında yer alması ikili ilişkiler açısından olumlu bir iz bırakmıştır.10

2011 yılında ikili ekonomik bağların güçlenmesi noktasında kay-
da değer gelişmelerden biri, Türkiye’de bir Çin bankasının ofisinin 
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açılması için gerekli hazırlıkların başlatılması olmuştur.11 Aynı şe-
kilde, Türk-Çin Sanayici İşadamları Derneği’nin (TÜÇSİAD) orga-
nize ettiği 1. Çin-Türkiye İş Forumu da ilişkilerin geliştirilmesi yö-
nünde önemli bir adımdı. Açılışı Başbakan Yardımcısı Ali Babacan 
tarafından yapılan foruma, Çin’den 64, Türkiye’den ise 200’ün üze-
rinde firma katılmıştır12. 2011 yılında iş dünyasının insiyatifiyle ger-
çekleşen bir başka etkinlik, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 
Türk-Çin İş Konseyi’nin, Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı 
Ticaret Geliştirme Ofisi’yle yaptığı toplantı olmuştur13. Çin’in Sha-
anxi eyaletinden gelen bir delegasyona Türkiye’nin ekonomik potan-
siyeli ile ilgili yapılan sunum14 ve gıda sektöründe faaliyet gösteren 
Çinli işadamı heyetiyle yapılan toplantı da, DEİK’in 2011 yılındaki 
diğer faaliyetleri arasında yer almıştır.15 İş dünyasının imzasını ta-
şıyan bir başka önemli etkinlik, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler 
Konfederasyonu’nun (TUSKON) düzenlediği Türkiye-Çin Ticaret 
ve Yatırım Forumu’ydu.16

2011 yılında, Türkiye ve Çin arasındaki toplumsal ve kültürel iliş-
kilerin geliştirilmesi konusunda da bazı önemli gelişmeler yaşanmıştır. 
İki ülke arasında sosyo-kültürel ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda 
2010’da varılan mutabakat, 2011 yılında ilk meyvelerini vermiştir. Bi-
lindiği üzere, 2012 yılı Türkiye’de “Çin yılı”, 2013 yılı ise Çin’de “Türkiye 
yılı” olarak kutlanacaktır. Türkiye’deki “Çin Yılı”, Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül ve ÇHC Cumhurbaşkanı Hu Jintao’nun resmi tebrik me-
sajlarıyla başlamıştır.17 Resmi açılışı 2011’in son günlerinde başlayan 
“Çin Yılı”nın18, iki ülkenin karşılıklı ticaret ve yatırım potansiyelini art-
tırması, eğitim, sanat, turizm vs. alanlardaki etkileşimini hızlandırması 
beklenmektedir. Kültürel etkileşim açısından bir başka önemli gelişme, 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın öncülük ettiği bir girişimle, Çinli öğrenci-
lerin Türkiye’de ilahiyat konusunda eğitim almasını sağlayacak bir an-
laşmanın imzalanması olmuştu.19 Keza Çin’de bir Çin-Türkiye Kültür 
ve Turizm portalının yayın hayatına başlaması da bu yönde bir adım 
olarak değerlendirilebilir. 20 Türkiye’nin 2011 yılında Avrupa Seyahat 
Komisyonu’nun tanıtım ağına dahil olması, Türkiye’ye gelen Çinli turist 
sayısını arttırmaya yönelik bir başka girişim olarak değerlendirilmiştir. 
Pekin Kültür Turizm Müşaviri İlknur Yiğit, bu projenin Avrupa turiz-
mini canlandırmayı amaçlarken, Çin’de Türkiye’nin tarihi ve turistik 
zenginliklerinin tanıtılmasına da katkıda bulunacağını kaydetmiştir.21 
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Japonya
Japonya, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Batı bloğu içinde yer almış 

bir ülkedir ve Türkiye’yle tarihi dostluk ilişkileri 19. yüzyıla kadar 
uzanır. Ancak Japonya’yla siyasi ilişkilerimiz olumlu bir seyir izli-
yorsa da, ikili ilişkilerin çok boyutlu olarak geliştirildiğini söylemek 
zordur.22 2011 yılı itibariyle Türkiye’yle 5 milyar Dolar civarında bir 
ticaret hacmi olan Japonya, Türkiye’deki yatırımlarıyla da öne çıkan 
bir ülkedir. Öte yandan, tıpkı Çin gibi, Japonya’yla olan ticaret ve 
yatırım rakamları da Türkiye aleyhine bir dengesizlik sergilemekte-
dir.23 2011 yılında Türk-Japon işbirliğinin geliştirilmesi anlamında 
mevcut paradigmanın ötesine geçilmesini sağlayacak adımların atıl-
dığı söylenemez. Bunun en büyük nedenlerinden biri, Mart ayında 
Japonya’yı vuran deprem ve tsunamiyi takip eden Fukuşima Nükleer 
Santrali felaketi olmuştur. Bu felaket, ülke ekonomisini sarsarken, 
Japonya’nın siyasi önceliklerini değiştirerek dış politika gündemini 
de yeniden şekillendirmiştir. 

Nükleer felaketin Türkiye’deki izdüşümlerinden biri, Türk kamu-
oyunda nükleer enerjinin avantaj ve dezavantajlarının yeniden masa-
ya yatırılması olmuştur. Fukushima Afeti, Türk kamuoyunda nükleer 
enerjinin riskleriyle ilgili endişe doğurmasına rağmen, T.C. Enerji 
Bakanlığı’nın nükleer santral kurmak konusundaki kararlılığını et-
kilememiştir. Resmi makamların Japon şirketleri ile nükleer enerji 
alanında işbirliği yapma gayretleri devam etmektedir.24 İkili ilişkiler 
açısından önem arz eden bir diğer gelişme, Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan’ın da katıldığı Japon-Türk İş Forumu’nda Türk ekonomisinin 
tanıtılması ve iki ülke arasındaki işbirliği olanaklarının değerlendiril-
mesi oldu.25 Diğer önemli gelişmeler, İzmir Körfezi projesi ve uydu 
projesinin Japon şirketlerine verilmesidir.26 Türkiye ve Japonya’da dep-
rem felaketlerinin yaşandığı 2011 yılında, insani yardım, ikili ilişkiler 
bağlamında bir başka tema olarak öne çıkmıştır. 27 Japonya’nın Van 
depremi sonrasında Türkiye’ye gönderdiği yardım, iki ülke arasındaki 
tarihi dostluk ilişkilerine güncel bir örnek teşkil etmektedir.28 

Kuzey Kore
Türkiye, Kore yarımadasının güvenliği ve istikrarı çerçevesinde, 

Soğuk Savaş yıllarından bugüne kadar Güney Kore (Kore Cumhuri-
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yeti) yanlısı bir tutum izlemiştir.29 Aynı şekilde, Türkiye’nin Güney 
Kore’yle olan siyasi ilişkileri 1940’lı yıllara uzanırken, Kuzey Kore’yle 
olan resmi ilişkiler 2001 yılında başlatılmıştır.30 İki ülke arasındaki 
ekonomik ilişkiler ise Türkiye’nin diğer Doğu Asya ülkeleriyle ar-
tan ticaret hacmine istisna teşkil edecek şekilde zayıftır. Kuzey Kore 
Halk Cumhuriyeti’ndeki içe kapanmacı tek parti yönetimi ve ülke-
nin 1990’lardan bu yana sürdürdüğü nükleer program, hem Doğu 
Asya bölgesinde hem de küresel ölçekte bir sorun alanı teşkil etmek-
tedir. Türk resmi makamları, bugüne kadar Kuzey Kore’nin nükleer 
silahlanma sürecine karşıt bir duruş sergilemiştir.31 

Kuzey Kore açısından 2011 yılının en önemli gelişmesi, ülkenin si-
yasi lideri Kim Jong-il’in Aralık ayında vefat etmesi ve yerine oğlu Kim 
Jong-un’un geçmesi olmuştur. Kim’in ölümünün ardından Türkiye, 
Kore yarımadasının güvenliği ve istikrarıyla ilgili uluslararası çabalara 
destek vereceğini bir kez daha belirtmiştir. 32 Öte yandan, Türkiye bü-
yük bir enerji ve gıda sıkıntısı içinde olan Kuzey Kore’ye insani yardım 
yapmaktadır. Nitekim bu yıl içinde, Kuzey Kore’den gelen resmi bir 
heyet, insani yardım talebiyle Türkiye’yi ziyaret etmiştir.33 

Güney Kore
Güney Kore, kuzeydeki muadilinin aksine, Türkiye’yle tarihsel 

bağları olan, gelişmiş bir demokrasiye sahip, müreffeh bir Doğu Asya 
ülkesidir. Türkiye ve Güney Kore arasındaki yegane sorun alanının 
Türkiye’nin Güney Kore’ye verdiği ticaret açığı olduğu söylenebi-
lir. İki ülke arasında hiçbir siyasi sorun olmamasına rağmen, resmi 
makamlar Türkiye ve Güney Kore arasındaki ilişkilerin iki ülkenin 
de potansiyelinin altında seyrettiğini belirtmektedirler.34 Ekonomik 
alandaki işbirliğinin, gündemde olan serbest ticaret anlaşması ve 
enerji alanındaki yatırımlarla artacağı düşünülmektedir.35 2011 yılı-
nın önemli bir gelişmesi, Aralık ayında Kore Cumhuriyeti Dışişleri 
ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen “Türkiye-Güney Kore 
İşbirliği Diyalogu”nun gerçekleştirilmesi olmuştur.36 Stratejik Araş-
tırma Merkezi’nin raporuna göre, iki ülkeden akademisyen ve işa-
damlarının katıldığı toplantıda alınan kararlardan bazıları şöyledir: 

…[S]erbest ticaret anlaşmasıyla ilgili görüşmelerin 2012’nin ilk ya-
rısında tamamlanması; ileri teknoloji ve savunma sanayi alanında 
işbirliğinin geliştirilmesi; Güney Koreli şirketlerin Türkiye’deki rüz-
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gar ve güneş enerjisi projelerine yatırım yapması gerektiği; ortak bir 
Türk-Güney Kore Üniversitesi kurulması; Yunus Emre Vakfı’nın 
Seul’de bir ofis açması gerektiği; ikisi de G-20 üyesi olan Güney Kore 
ve Türkiye arasındaki stratejik ilişkilerin geliştirilmesi; bölgesel ve 
küresel sorunlara karşı ortak stratejiler geliştirilmesi gerektiği...37

Yukarıdaki önerilerden de anlaşılabileceği gibi, Türkiye aleyhine 
dengesiz seyreden 6 milyar Dolar civarındaki ticaret hacmi, iki ülke 
arasındaki en güçlü bağ olmaya devam etmektedir. Bu ilişkinin ya-
rattığı dezavantajın giderilmesi, iki ülke arasında farklı alanlardaki 
işbirliği imkanlarının değerlendirilmesiyle mümkündür. 2011 yılı, 
bu anlamda Türkiye tarafından arzu edilen yapısal bir dönüşümün 
gerçekleşmediği bir yıl olmuştur. 

Tayvan
Tayvan rejimi ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki anlaşmazlık, 

tıpkı Kore’nin bölünmüşlüğü gibi, kökenleri Soğuk Savaş yıllarına 
uzanan bölgesel bir sorundur. Bugün Tayvan’daki Çin Cumhuriyeti 
diplomatik anlamda izole olsa da, de facto bağımsızlığa sahip bir ül-
kedir. Ülkenin resmi statüsüyle ilgili belirsizlik hariç tutulduğunda, 
Tayvan, gelişmiş ekonomisi ve çok partili demokratik rejimiyle Doğu 
Asya’nın en istikrarlı ülkelerinden biri sayılabilir. Türkiye’nin Tayvan 
rejimiyle diplomatik ilişkisi olmadığı düşünüldüğünde, iki ülke ara-
sındaki 2 milyar doları aşan bir ticaret hacmi olması (özellikle de Fi-
lipinler gibi, Türkiye’nin resmen tanıdığı başka Doğu Asya ülkeleriyle 
kıyaslandığında) önemli bir göstergedir. Ancak Selçuk Çolakoğlu’nun 
naklettiği gibi, resmi ilişkilerin olmaması, iki ülke arasında ulaşım-
dan vizeye kadar birçok sorun alanı doğurmaktadır:38 

Türkiye Çin’le arasını bozmak istemediği için Tayvan konusunda 
ABD, Almanya, Japonya, Hindistan ve hatta Vietnam gibi ülke-
lerin çok daha gerisinde bir politika izlemektedir. Türkiye ile Tay-
van arasında doğrudan uçuş olmadığı gibi iki ülke arasındaki vize 
engeli karşılıklı ticari ve turistik ziyaretleri zorlaştırmaktadır (…) 
Çin-Tayvan ilişkilerinin iyi gittiği bir dönemde, THY’nin Tayvan’a 
doğrudan sefer başlatması ve Türkiye-Tayvan arasında vizelerin kal-
dırılması noktasında daha rahat adımlar atılabilir. Ankara’nın ata-
cağı bu adımlar Tek Çin politikasından taviz vermek anlamına gel-
meyecektir. Çin’in bir parçası olan Hong Kong’un da özerk bir siyasi 
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yönetimi, ayrı bayrağı ve ayrı para birimi bulunmaktadır. Bu açıdan 
Türkiye, Tayvan’ı tıpkı Hong Kong gibi değerlendirip ekonomik ve 
ticari ilişkilerini daha rahat geliştirebilir. 

Yukarıda ifade edilen sorun alanlarına ek olarak, Tayvan-Türkiye 
arasındaki ticaret hacminin, Tayvan lehine bir dengesizlik taşıdığı-
nı belirtmek gerekir. 2011 yılı, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişti-
rilmesi konusunda “çığır açıcı” olmaktan uzak bir yıl olmuştur. Öte 
yandan, 2011’de Tayvan ve Türkiye’nin farklı alanlarda işbirliği yapma 
olanaklarının değerlendirildiği bir dizi toplantı gerçekleştirilmiştir. 
Yılın kayda değer gelişmeleri arasında, Sermaye Piyasa Kurulu’nun 
(SPK) Ekim ayında gerçekleştirdiği Taipei gezisinde Türk ekonomi-
sini tanıtması39, DEİK Türk-Tayvan İş Konseyi’nin Tayvan Ekono-
mi Bakan yardımcısı Lin Sheng-Chung onuruna verdiği yemek40ve 
Türk-Tayvan Ticaret Merkezi’nin (TTTC) Tayvan ziyaretinde iki ülke 
arasında karşılıklı işbirliği olanaklarının değerlendirmesi olmuştur.41

Filipinler

Türkiye ve Filipinler arasındaki diplomatik ilişkiler 1949 yılında 
tesis edilmiştir. Ancak yarım yüzyılı aşkın bir süredir devam eden 
ikili ilişkiler, siyasi ve ekonomik alanda etkin bir işbirliği doğurma-
mıştır. Filipinler, Asya-Pasifik bölgesindeki diğer örneklere kıyasla, 
Türkiye’nin ticari ilişkilerini geliştirmeye muhtaç olduğu bir ülke 
görünümündedir. T.C. Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, 2011 yı-
lında Türkiye-Filipinler arasında gerçekleşen ticaret 220 milyon Do-
lar civarındadır. Öte yandan, bu görece düşük rakam bile Türkiye 
aleyhine bir dengesizlik sergilemektedir.42 İkili ilişkilerin geliştiril-
mesi anlamında 2011 yılında atılan adımlardan en önemlisi, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ve Asya-Pasifik Ticaret ve Sa-
nayi Odaları Konfederasyonu’nun (CACCI) işbirliği yaptığı bir orga-
nizasyon neticesinde, Türk-Filipin İş Konseyi’nin kurulması olmuş-
tur.43 Konsey başkanı Hakan Esen, Mayıs ayında Manila’da Filipinler 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Benedicto Yujuico’yla, iki 
ülke arasında farklı işbirliği olanaklarının değerlendirildiği bir top-
lantı yapmıştır.44 Bir diğer gelişme, Filipinler’de faaliyet gösteren Türk 
Ticaret Odası’nın 2011’in yaz aylarında düzenlediği bir gezide, Türk 
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işadamlarını Filipinli işadamlarıyla bir araya getirmesi olmuştur. Fi-
lipinler ile ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler düzen-
leyen dernek, Türk şirketlerini inşaat, demir-çelik ve gıda sektörleri 
başta olmak üzere Filipinler’de yatırım yapmaya teşvik etmektedir.45 
Filipin otoritelerinin, Türk resmi makamlarına Filipinler’de bir TUS-
KON ofisi açması yönünde davette bulunmuş olması da önemli bir 
gelişme olarak addedilebilir.46

Sonuç
Doğu Asya bölgesi, 20. yüzyılın ikinci yarısında Japonya ve Asya 

Kaplanları’nın (Tayvan, Singapur, Hong Kong ve Güney Kore) öna-
yak olduğu kalkınma hamleleri sonucunda dikkat çekici bir coğrafya 
haline gelmişti. 1990’larda bu ekonomiler görece bir yavaşlama döne-
mine girerken, Çin’in dışa açılma ve reform politikaları, bölgeye yeni 
bir dinamizm aşıladı. Çin’in Dünya Ticaret Örgütü üyesi olduğu 2001 
yılından itibaren, ülkenin ihracat-odaklı ekonomik politikalarının et-
kileri küresel ölçekte hissedilmeye başlandı. Bu süreçte, Çin, Güney 
Kore, Japonya ve Tayvan gibi ülkelerin Türkiye ticaretinden aldığı pay 
da doğal olarak arttı. Bugün gerek resmi makamlar, gerekse işadamı 
ve akademisyenler, Türkiye’nin aleyhine gelişen bu ticari ilişkinin daha 
dengeli bir hale getirilmesi gerektiğini ifade etmektedirler. Ne var ki, 
2011 yılı ticaret rakamları, Türkiye’nin bu konuda ciddi bir mesafe kat 
edememiş olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, ticaret odaları ve işa-
damı örgütleri, bölge ülkeleriyle olan ticaret ve yatırım olanaklarını 
geliştirmek konusunda önemli roller üstlenmektedirler.

2011 yılında bölge ülkeleriyle resmi düzeyde yürütülen temasla-
rın, gerek Türkiye’nin dış politika gündeminin önemli bir kısmının 
Ortadoğu’ya kayması, gerekse iç gündemin (genel seçimler, Van’daki 
deprem felaketi, vs.) yoğunluğu itibariyle kısıtlı olduğu görülüyor. 
2011 yılı, Çin’le 2010 yılında imzalanan “stratejik ortaklık” anlaşma-
sının siyasi içeriği (özellikle de Arap Baharı’nın etkilediği Ortadoğu 
bağlamında) netleşmezken, Japonya’nın Türkiye ve diğer ülkelerle 
olan ilişkileri, Fukushima felaketinin gölgesinde kalmıştır. Öte yan-
dan, Türkiye’deki sivil toplum örgütleri ve işadamı derneklerinin, 
Doğu Asya ülkeleriyle olan ilişkilerin geliştirilmesinde giderek daha 
aktif bir rol oynadığı gözlemlenmiştir. 
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Kronoloji
6-8 Mart  Türk-Filipin İş Konseyi kuruldu
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Giriş
Türkiye ile Güneydoğu Asya bölgesi ülkeleri arasındaki ilişkilerin 

seyrini belirleyen küresel ekonomik gelişmeler 2011 yılında da etki-
li olmaya devam etmiştir. Türkiye, dış politikasının genel hatlarını 
oluşturan tarihsel ilişki ağlarının ötesinde kalan Güneydoğu Asya 
ülkeleri ile hem İKÖ ve D-8 gibi küresel hem de ASEAN gibi böl-
gesel uluslararası organizasyonlar kanalı ile etkili olmaya çalışmak-
tadır. Ancak Türkiye’nin bu bölgeye dair dış politika algılamasının 
temelini halen ekonomik faktörler oluşturmaya devam etmektedir.

Türkiye’nin Güneydoğu Asya bölgesi ile ilişkilerinde belirleyici 
olan ülkeleri üç farklı kategoride toplayabiliriz. Hindistan ve Bang-
ladeş bir geçiş bölgesi olarak kuzeyde Çin-Pakistan-Afganistan hat-
tını güneyde ise Ortadoğu-Afrika hattını Güney Asya’dan ayıran iki 
önemli ülkedir. İkinci olarak Singapur, Endonezya ve Malezya hem 
yoğun Müslüman nüfusları hem de ekonomik dinamizmleri ile 
Güneydoğu Asya jeopolitiğinin belirleyici ülkeleri olagelmişlerdir. 
Üçüncü olarak ise Vietnam, Laos, Birmanya, Kamboçya ve Tayland 
tarihsel olarak Çin ve bölgeye dışarıdan müdahale etmeye çalışan 
güçlerin etkisi altında kalmış ancak bölgenin tam ortasında stratejik 
kesişim alanı olarak hem Doğu Asya hem de Güneydoğu Asya’nın 
odak noktasını oluşturmaktadır. 

Türkiye’nin dış politikasının şekillenmesinde de önemli etkisi olan 
bu jeopolitik ayrımlar Güneydoğu Asya bölge ülkeleri ve Türkiye ara-
sındaki ilişkilerin de belirleyicisi olmuştur. Türkiye bölgeye coğrafi 
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uzaklığından dolayı bölge ülkeleri ile geliştirdiği dış politikada sıra-
sıyla ekonomik, kültürel ve siyasi ilişki düzeylerini dikkate almıştır. 
Örneğin 2011 yılında Türkiye ikinci grup ülkeler ile daha aktif bir dış 
politika geliştirirken diğer ülkelerle daha kısmi ilişkiler geliştirmiştir. 

Güneydoğu Asya ülkeleri sadece kendi bölgelerinde değil başta Ku-
zeydoğu Asya ülkeleri olmak üzere Pasifik okyanusuna komşu olan La-
tin Amerika ülkeleri ve ABD ile doğrudan ilişki halindedir. Bu sebeple 
Güneydoğu Asya sadece tek bir bölge değil farklı bölgelerin etkileşim 
alanında olan jeoekonomik değeri yüksek bir bölgedir. Son yıllarda 
ABD’nin dış politika önceliğinin Ortadoğu’dan Asya Pasifik bölgesine 
kaymış olması da bölgedeki gelişmeleri doğrudan etkilemiştir.

Bölgenin çevresindeki uluslararası gelişmelere baktığımızda 
dünya politikasını şekillendirmeye çalışan aktörlerin oldukça etkili 
olduğunu görmekteyiz. Uluslararası sistemde mevcut güç yapılan-
masının devamından yana olan ve buna göre diplomatik hamlelerde 
bulunan ABD bölgedeki bütün gelişmeleri ya bölgesel organizasyon-
larla doğrudan, ya da stratejik ortaklık kurduğu ülkeler kanalıyla do-
laylı olarak izlemektedir. Son yıllardaki devasa ekonomik büyümesi 
ve askeri sanayi hamleleri ile uluslararası sistemin aktif oyuncuların-
dan biri haline gelen Çin Halk Cumhuriyeti’nin güneyinde olan böl-
ge küresel hedefleri olan bir Çin için olmazsa olmaz bölgelerden biri 
durumuna gelmiştir. Diğer yandan bölgede tarihsel olarak iddia sa-
hibi olan Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin yanı sıra Hindistan ve 
Endonezya da hem yoğun nüfusları hem de ekonomik dinamizmleri 
ile Güneydoğu Asya bölgesinin yükselen dinamizmine katkı yapma 
ihtimali yüksek olan ülkelerdir.

Böyle bir küresel atmosfer içinde Türkiye’nin Ortadoğu coğraf-
yasındaki merkezi rolü ile beraber daha aktif bir Güneydoğu Asya 
dış politikası takip etmesi uzun vadede önemli katkıları olabilecek 
bir gelişmedir. Geçtiğimiz yıllara göre bu dinamizmi ekonomik iliş-
kilerde göstermiş olan Türkiye’nin özellikle Hindistan, Endonezya, 
Malezya ve Singapur gibi ülkeler üzerinden kültürel ve siyasi bir dip-
lomasi de takip edebilmesi mümkün görünmektedir. Diğer yandan 
Türkiye’nin Hindiçini ülkeleri (Laos, Birmanya, Tayland, Vietnam ve 
Kamboçya) ile de benzer bir ilişki düzeyi geliştirmesi bölgesel geliş-
meleri takip etme ve bölgede oluşabilecek muhtemel güç kaymaları-
na karşı da pozisyon alma kolaylığı sağlayacaktır. 
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Hindistan
Türkiye’nin Güneydoğu Asya’ya açılan coğrafi koridorunda bu-

lunan ve Pakistan, Bangladeş gibi Müslüman ülkelerle komşu olan 
Hindistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler özellikle son beş yıldan beri 
hızla gelişmektedir. Türkiye’nin doğrudan siyasi bir anlaşmazlığı 
bulunmayan Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir konusundaki 
görüş ayrılığı yüzünden zaman zaman gerilim ve çatışma bulun-
maktadır. Ancak Türkiye, kendi bölgesindeki ekonomik ve siyasi po-
tansiyeli ile küresel siyasette aktif bir rol almak isteyen Hindistan ile 
başta ekonomik olmak üzere kültürel ve siyasi ilişkilerini geliştirmek 
istemektedir. Bu çerçevede 2011 yılında Türkiye ile Hindistan ara-
sında üst düzey diplomatik ziyaretlerin yanı sıra ekonomik ve askeri 
ilişkileri de kapsayan karşılıklı ziyaretler gerçekleşmiştir.

2011 yılında Yeni Delhi büyükelçiliğine Burak Akçapar’ın atan-
ması ile Türkiye Hindistan’da daha aktif bir dış politika izlemeye baş-
lamıştır.1 Hindistan’ın ulusal bütünlüğüne saygılı bir politika izleyen 
Türkiye, Hindistan’da yaşanan her türlü terör eylemlerine karşı ol-
duğunu belirtmiştir. Hindistan’ın özellikle kuzey eyaletlerinde yaşa-
nan güvenlik sorunlarından dolayı ülke içinde zaman zaman büyük 
ölçekli terörist saldırılar düzenlenmektedir. Türkiye ikili ilişkilerini 
geliştirmek istediği Hindistan’da yaşanan bu gelişmelere karşı tepki-
sini dile getirmeye devam etmiştir.2

Hindistan ile ilişkileri dengeli bir seyirde tutmak isteyen Türkiye 
geçtiğimiz yıl Hindistan’ın komşu ülkesi Nepal ile de belirli düzey-
de diplomatik ilişki geliştirmiştir. Bu çerçevede 17 Şubat’ta Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere BM 
EAGÜ (En Az Gelişmiş Ülkeler) dönem başkanı Nepal’in başken-
ti Katmandu’ya gitmiş ve Nepal Cumhurbaşkanı Ram Baran Yadav, 
Başbakanı Jhala Nath Khanal ve Maliye Bakanı Bharat Mohan Adhi-
kari ile ayrı ayrı görüşmüştür.3 Dışişleri Bakanı Davutoğlu 17-19 Şu-
bat 2011 tarihlerinde Yeni Delhi’de gerçekleştirilen “Güney-Güney 
İşbirliği Konferansı”na katılmak üzere Hindistan’ı da ziyaret etmiş ve 
konferansın açılış oturumunda bir konuşma yapmıştır. Yeni Delhi’de 
düzenlenen bu konferans, 9-13 Mayıs 2011 tarihlerinde ülkemizde 
düzenlenecek olan 4. BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı’nın 
hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan, Dışiş-
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leri Bakanı Davutoğlu anılan konferans bağlamında 18 Şubat 2011 
tarihinde, Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hamid Ansari ve 
Dışişleri Bakanı S.M. Krishna ile görüşmüş, konferansa katılan diğer 
ülkelerin bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmiş ve temaslarda 
ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınmıştır.4

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun ziyaretinden sonra ikili 
ilişkilerde önem arz eden diğer bir gelişme Dış Ticaretten Sorumlu 
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan’ın beraberindeki işadamları heyetiyle 
birlikte Yeni Delhi’ye 19-21 Nisan 2011 tarihlerinde gerçekleştirdi-
ği ziyaret olmuştur. Çağlayan ziyaretinde, Hindistan Karayolları ve 
Ulaştırma Bakanı C.P. Joshi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Anand Shar-
ma, Petrol ve Doğalgaz Bakanı Jaipal Reddy, Tekstil Bakanı Dya-
nidhi Maran ile ikili görüşmelerde bulunmuş, Türkiye-Hindistan İş 
Forumu’nun açılışını yapmış, Hindistan’ın önde gelen firmalarının 
temsilcilerini kabul etmiştir. Ziyaret, Hintli işadamlarıyla ülkemiz-
den gelen muhatapları arasında bağlantılar kurulmasına da vesile 
olmuştur.5 Yine Şubat ayında İstanbul’da düzenlenen ve 150’yi aşkın 
Hintli şirketin iştirak ettiği “India Show”un açılışına Hindistan’ın Ti-
caret ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Jyotiraditya M. Scindia 
katılmıştır. Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Hintli bakan ile 
ikili bir görüşme yapmıştır.6 

TÜRKIYENIN HINDISTAN ILE DIŞ TICARETI 2001-2011 (MILYON $)

Yıl Ithalat Ihracat
2001 354,88 74,37
2002 564,46 72,72
2003 722,86 71,37
2004 1046,4 136,32
2005 1280,47 219,87
2006 1579,4 222,24
2007 2299,73 348,23
2008 2457,91 542,73
2009 1902,61 411,22
2010 3409,94 606,08
2011 6498,64 756,09

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı7
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Türkiye dış yatırımda Hindistan potansiyelini kullanmaya baş-
layan ülkeler arasına girmeye başlamıştır.8 Havaalanı hizmetleri ve 
tekstil sektörlerinde gelişmeye başlayan dış yatırımın ileriki yıllarda 
artarak devam etmesi beklenmektedir.9

Hindistan-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunabile-
cek kültür ve turizm alanlarında da ikili ilişkiler olumlu yönde sey-
retmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya 
göre, 1951 yılında kurulan Hindistan Seyahat Acenteleri Birliğinin 
16 Aralık’ta Mumbai’de düzenlediği “TAAI Seyahat Ödülleri 2011” 
töreninde Yeni Delhi Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, “En İyi Ulusal 
Turizm Ofisi Ödülü”ne değer bulunmuştur.10

Askeri alanda geliştirilen ikili ilişkiler kapsamında MGK Ge-
nel Sekreteri Serdar Kılıç Ocak ayında Hindistan Ulusal Güvenlik 
Danışmanı Shivhankar Menon’un davetlisi olarak Yeni Delhi’ye bir 
ziyaret gerçekleştirmiş, ziyarette ikili konular, bölgesel sorunlar, 
küresel güvenlik tehditleri konularında fikir alışverişinde bulunul-
muştur.11 Hindistan Genelkurmay Başkanı Pradeep Vasant Naik ise 
17-21 Nisan 2011 tarihlerinde ülkemizde temaslarda bulunmuştur.12

Ekim ayında Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Eyaletler 
Konseyi Başkanı M. Hamid Ansari ülkemize gerçekleştirdiği ziya-
ret sırasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu tarafından kabul edilmiştir. Aynı ziyaret kapsamında Ha-
mid Ansari, İstanbul’un Eyüp ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleş-
tirmiştir. Ansari, önce dedesi Eyüp Sultan’ın türbesini ziyaret etmiş, 
ardından da Eyüp Sultan Meydanı’nda incelemelerde bulunmuştur.13 
Bu ziyaretlerin ardından Ansari’nin onuruna verilen yemekte konu-
şan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, iki ülke arasındaki 4 milyar 
dolarlık ticaretin yetersiz olduğunu vurgulayarak, “Biz değil 4 milyar 
dolar, 14, 24, 34 hatta 104 milyar dolarlık dış ticaret yapabilecek ka-
pasiteye sahibiz” açıklamasında bulunmuştur.

Dünya’nın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan ile geliştiri-
len ekonomik ilişkilerde özellikle turizm alanında önemli fırsatların 
değerlendirilmesi de Türkiye’nin gündeminde olmaya devam etmek-
tedir. Bu çerçevede Burdur’da keşif amaçlı gezide bulunan Hindis-
tan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dr. AVS Ra-
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mesh Chandra, Vali Süleyman Tapsız ve Belediye Başkanı Sebahattin 
Akkaya’yı makamında ziyaret etti. Ardından, Batı Akdeniz Kalkın-
ma Ajansı (BAKA) Dış İlişkiler ve Tanıtım Birim Başkanı Mehmet 
Pehlivan ve Burdur Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mehmet 
Candan’ın da hazır bulunduğu ziyarette “Turizm, Türkiye’de hızlı bir 
şekilde gelişiyor” diyen Chandra, Türkiye’nin 74 milyonluk bir ülke 
olduğunu ama 1,2 milyarlık Hindistan’a rağmen turizm açısından da 
dikkat çekici bir konumda bulunduğunu ifade etmiştir. Film sektörü 
için de Türkiye’nin çok uygun bir yer olduğunu aktaran Chandra, 
bunun dışında Hintli işadamlarının mermer, granit ve turizm alan-
larında Antalya’ya yatırım yapmak istediğini belirtmiştir.14 

Endonezya
Tarihsel olarak 12. yüzyıla kadar uzanan Türkiye-Endonezya iliş-

kileri 16. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Ache bölgesine yardımları ile 
farklı bir ivme kazanmıştır. Ancak uzun 20. yüzyılın sonunda ikili ilişki-
lerde fazla bir gelişme olmamıştır. 21. yüzyılın başı ile beraber, özellikle 
son altı yıldır Türkiye-Endonezya ilişkilerinde gözle görülür bir gelişme 
yaşanmaktadır. Bunda hem Türkiye’nin çok boyutlu ve aktif dış politi-
kasının hem de yoğun nüfusu ve dinamik ekonomisi ile Endonezya’nın 
büyük bir payı bulunmaktadır. G-20, D-8 ve İKÖ gibi uluslararası or-
ganizasyonlarda da işbirliği içinde olan Endonezya ve Türkiye arasında 
herhangi bir siyasi sorun bulunmamaktadır. Bu çerçevede 2011 yılında 
da karşılıklı ziyaretlerle ikili ilişkiler geliştirilmiştir.

Türkiye, Endonezya ile bağımsızlığını kazandığı andan itibaren 
sorunsuz ilişkilere sahip bir ülke olmuştur. Her iki ülkenin de yo-
ğun Müslüman nüfusunun bulunması, siyasi hedef ve politikalarının 
benzerlik göstermesi iyi ilişkilerin zeminini oluşturmuştur. Ayrıca 
Türkiye ve Endonezya’nın çok hızlı gelişen ekonomiler olması dola-
yısıyla önümüzdeki 20 yıllık dönemde dünyanın en büyük on eko-
nomisi arasına girmeleri beklenmektedir. Dolayısıyla ticari ortaklık 
açısından da Endonezya, Türkiye açısından çok önemli bir ülkedir.15

Nisan ayında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Endonezya Cum-
hurbaşkanı Susilo Bambang Yudhoyono’nun davetlisi olarak, 
Endonezya’ya resmî bir ziyarette bulunmuştur. Endonezya Dışişle-
ri Bakanı Marty Natalegawa tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül bu ziyareti ile iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek 
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arzusunda olduğunu belirtmiştir.16Aynı gezi çerçevesinde, 3-6 Nisan 
2011 tarihleri arasında Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfede-
rasyonu (TUSKON), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Müstakil 
Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Endonezya 
Ticaret ve Yatırım Heyeti kapsamında Türkiye-Endonezya Tica-
ret ve Yatırım Forumu düzenlenmiştir. Forum, Cumhurbaşkanı-
mız Abdullah Gül ve Endonezya Cumhurbaşkanı Susilo Bambang 
Yudhoyono’nun katılımıyla gerçekleşmiştir.17 

Ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Uluslararası İş Güvenliği ve 
Sağlığı Çalışma Kongresi’ne katılan Endonezyalı bir heyet Türkiye’deki 
Pasifik Ülkeleri ile Sosyal ve İktisadi Dayanışma Derneği’ni (PASİAD) 
ziyaret etmiştir.18 2011 yılının Aralık ayında Endonezya’da düzenlenen 
Bali Demokrasi Formu’na katılan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 
da Endonezya Cumhurbaşkanı Yudhoyono tarafından ağırlanmıştır. 
70 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra bakanların ka-
tıldığı zirvede yapılan görüşmenin ardından Yudhoyono ve Arınç tek-
rar bir araya gelmiş ve Endonezya hükümetinden 8 bakanın katıldığı 
görüşmede, iki ülke arasında ticaret hacminin artırılması için yapıla-
bilecekler konuşulmuştur.19 Türkiye’nin Endonezya’da eğitim alanında 
yaptığı yatırımlar da gündeme gelirken ileriye yönelik karşılıklı adım-
ların atılması gerektiği vurgulanmıştır.20

TÜRKIYE’NIN ENDONEZYA ILE DIŞ TICARETI 2001-2011 (MILYON $)

Yıl Ithalat Ihracat

2001 202,23 32,42

2002 327,02 28,54

2003 450,35 46,97

2004 623,42 54,12

2005 750,24 80,8

2006 1031,3 84,95

2007 1359,93 173,74

2008 1408,89 284,43

2009 1017,89 250,62

2010 1476,66 250,77

2011 1931,72 307,97

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı21
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Askeri alanda da Türkiye Endonezya’yı yakından takip etmeye 
devam etmektedir. Bölgedeki istikrarın en önemli unsurlarından biri 
olarak görülen güvenlik mekanizmalarının sorunsuz yönetilmesi 
kapsamında Endonezya’nın, Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasak-
lanması Anlaşmasını (CTBT) onaylamasından dolayı Türkiye Cum-
huriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Endonezya 
hükümetini CTBT’yi yürürlüğe giriş hedefine yaklaştıracak önemli 
bir adım atmış oldukları için tebrik ediyoruz. Bu olumlu gelişme-
nin CTBT’nin ekinde belirtilen ve antlaşmanın yürürlüğe girmesi 
için onayı gereken ülkelerden geriye kalan sekizini onay işlemlerini 
tamamlama yönünde teşvik edeceğini umuyoruz” denilmiştir.22 Sa-
vunma teknolojilerinde karşılıklı işbirliği içinde olan Endonezya ve 
Türkiye bu alanda da ilişkileri geliştirmek istemektedir. Bu çerçevede 
Endonezya, donanmasına katmak istediği 209 tipi iki HDW denizal-
tısı için Türkiye’yi tercih etmek arzusundadır.23 

Malezya

Güneydoğu Asya bölgesinde Hindistan ve Endonezya’dan son-
ra Türkiye’nin üçüncü büyük ticari ortağı olan Malezya ile Türkiye 
arasında siyasi bir sorun bulunmamaktadır. Ekonomik olarak ticaret 
açığı ve Malezya’nın Türkiye’deki düşük yatırım oranları ileriye yö-
nelik olarak iki ülkeyi de düşündürmektedir. Ancak son yıllarda iki 
ülke arasındaki karşılıklı diplomatik ziyaretlerle bu sorunların aşıl-
ması için gerekli girişimler başlatılmıştır.

2011 yılının Şubat ayında Malezya Başbakanı Dato Sri Mohd 
Najip Tun Razak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi davetlisi 
olarak ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Söz konusu ziyaret sı-
rasında, Malezya Başbakanı’na, Uluslararası Ticaret ve Sanayi Baka-
nı Dato Sri Mustapa Mohamed de eşlik etmiştir. Mustapa Mohamed 
ve beraberindeki heyet, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan tarafından 
da kabul edilmiştir.24 28 yıl aradan sonra bir Malezya başbakanının 
Türkiye’ye gelmesi iki ülke ilişkilerini yeni bir safhaya taşımıştır.25 
DEİK/Türk-Malezya İş Konseyi tarafından, TOBB işbirliğinde Ma-
lezya Başbakanı Necip Abdülrezzak ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı  Ali Babacan’ın katılımıyla bir yuvarlak masa toplantısı 
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düzenlenmiş ve Abdülrezzak, toplantıda yaptığı konuşmada, Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdikleri görüşmeler sonu-
cunda aldıkları kararların ikili ilişkileri önemli ölçüde geliştireceğini 
belirtmiştir.26

DEİK/Türk-Malezya İş Konseyi tarafından 27 Eylül tarihinde 
Türk-Malezya İş Konseyi Ortak toplantısı yapılmıştır. Toplantı sıra-
sında Türkiye’den yatırımcıların Kuala Lumpur’daki yatırımlarının 
açılışı için düzenlenen toplantı kapsamında, DEİK/Türk-Malezya 
İş Konseyi Başkanı Nail Kurt daha önce savunma sanayi alanında 
FNSS ve Malezyalı Deftek tarafından yapılan işbirliklerini anımsata-
rak, savunma alanında Malezya ile daha fazla işbirliği yapılabilece-
ğini söylemiştir. Deftek ile 2,5 milyar dolarlık bir projede daha işbir-
liğine girişildiğini belirten Kurt, bu projede üçüncü ülkelere ihracat 
yapılacağını da belirtmiştir.

TÜRKIYE’NIN MALEZYA ILE DIŞ TICARETI 2001-2011 (MILYON $)

Yıl Ithalat Ihracat

2001 239,37 35,28

2002 244,94 152,3

2003 390,65 227,27

2004 646,75 52,45

2005 785,56 57,25

2006 934,23 59,93

2007 1253,03 82,81

2008 1512,36 98,22

2009 960,94 139,93

2010 1124,04 224,84

2011 1567,51 182,54

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı27

Malezya-Türkiye İş Konseyi Malezya tarafı başkanı Mirzan Ma-
hathir, Türkiye ile Malezya arasındaki dış ticaret dengesinin Malezya 
lehine olmasından rahatsızlık duyduğunu belirtmiş ve iki ülke ara-
sında ticaret dengesinin sağlanması için bir yol bulunması gerektiği-
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ni kaydetmiştir. Türk firmalarını Malezya’ya daha çok mal satmaya 
ve yatırım yapmaya çağıran Mahathir, “Ticaret açığından dolayı olu-
şan dengesizlikleri değiştirmek için yapılan anlaşmaların sürekliliği 
ticaret açığını kısmi de olsa azaltacaktır” demiştir.28 Ayrıca, dünya-
nın en büyük palm yağı üreticisi olan Malezya, Türkiye’yi üs olarak 
kullanıp Türkiye üzerinden Orta Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya 
açılmayı planlamaktadır.29

Eğitim alanında da ilişkiler geliştirilerek eğitim kurumlarının iki 
ülke arasında önemli bir köprü vazifesi görmesi planlanmaktadır. Bu 
çerçevede Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM) ile Yalova 
Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi arasında akademik ortaklığın te-
mellerini atmak üzere iki ülke arasında “Memorandum of Unders-
tanding” imzalanmıştır. Buna göre IIUM ile bu iki üniversite ara-
sında karşılıklı akademisyen ve öğrenci değişimi ile ortak araştırma 
projeleri yapılması planlanmaktadır.30

Singapur

Bölgesinde lojistik anlamda stratejik bir konumda bulunan Sin-
gapur ve Türkiye ilişkileri özellikle son yıllarda önemli bir artış gös-
termektedir. Türkiye’nin 1969 yılında tanıdığı Singapur, 2011 yılında 
Ankara’da büyükelçilik açmak için gerekli girişimleri başlatmıştır. 

Asya kıtasının en hızlı büyüyen ülkesi olan Singapur son yıllarda 
ciddi bir şekilde Türkiye pazarı ile ilgilenmeye başlamıştır. Lojistik 
gücü ile tanınan ülkenin temsilcileri bu kapsamda altı ayı aşkın bir 
süre Türkiye’de kalarak araştırmalarda bulunmuştur. Singapur Tica-
ret Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında Bakanlık temsil-
cileri Boğaziçi Üniversitesi’nde Türkiye pazarına ilişkin detaylı bir 
eğitim almıştır. Yine bakanlığa bağlı bir yatırım ajansı olan “Inter-
national Enterprise Singapore Agency” de Türkiye’yi neredeyse karış 
karış dolaşarak yatırım ve işbirliği üzerine araştırmalarda bulun-
muştur. Yapılan çalışmalardan Türkiye ile lojistik partneri olma ka-
rarı çıkarken, bugüne kadar fahri konsoloslukla yürütülen çalışma-
ların daha resmi ilerlemesi için Ankara’ya büyükelçilik açılmasına da 
karar verilmiştir.
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Singapur Türkiye’nin özellikle 1990’lı yılların ortalarından itiba-
ren genel olarak Asya Pasifik ülkeleri ile gerçekleştirdiği dış ticare-
tin büyük oranda Türkiye aleyhine seyir izlediği bir süreçte nispeten 
dengeli bir dış ticaret sürdürebildiğimiz ülkelerden biridir. Dünya-
nın en gelişmiş ve liberal ekonomilerinden biri olması münasebeti 
ile Singapur ile vize, tarife dışı engel, ulaşım, bürokrasi gibi, diğer 
ülkeler ile çalışan ihracatçılarımızın karşılaştığı sorunların büyük bir 
bölümü yaşanmamaktadır. Türk firmalarının, profesyonel anlamda 
pazarlama faaliyetlerini yürütmeleri, uygun ortaklar bulmaları ve 
Çin, Endonezya, Hindistan gibi ülkelerin son derece aktif oldukları 
bu pazarda rekabet edebilir koşullarda mal ve hizmetlerini sunmala-
rı halinde bu pazarda yer almaları mümkündür. Ancak genel anlam-
da Singapur’da, Türkiye ekonomisi ve ürünlerine ilişkin bir imaj ve 
bilgi eksikliği bulunmaktadır.31

TÜRKIYE’NIN SINGAPUR ILE DIŞ TICARETI 2001-2011 (MILYON $)

Yıl Ithalat Ihracat

2001 110,71 104,58

2002 131,63 98,73

2003 130,4 100,48

2004 174,74 76,02

2005 216,75 78,75

2006 254,22 357,28

2007 284,6 389,77

2008 241,26 793,09

2009 202,47 348,01

2010 210,77 594,03

2011 353,57 840,07

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı32

Dünyanın en liberal ekonomilerinden biri olan Singapur 580 
milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle oldukça önemli bir pazar olarak 
tanınmaktadır. Ülke aynı zamanda rekor büyüme rakamları ile de 
dikkatleri üzerine çekmektedir.33
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Hindiçini Ülkeleri

Türkiye’nin Hindiçini ülkeleri ile geliştirdiği ekonomik ve siyasi 
ilişkiler bölgedeki küresel stratejisinin bir yansıması olarak okunabi-
lir. Tarihsel olarak Asya Pasifik’teki güç dengelerine göre şekillenen 
bu ülkelerin ekonomik ve siyasi yapısı bugün de benzer özellikler 
göstermektedir. Türkiye de bu gelişmeler ışığında özellikle Tayland 
ve Vietnam ile hem ticari hem de siyasi ilişkilerini önemli ölçü-
lerde geliştirirken diğer ülkelerle bu ilişki oldukça düşük seviyede 
sürdürülmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti’nin küresel ekonomi ve 
siyaset ile entegrasyonu gelecekte bu bölgenin hem ekonomik hem 
de siyasi olarak değişiminde önemli bir etken olacaktır. Bu anlam-
da Türkiye’nin bu ülkelerle geliştirmiş olduğu dış politikanın ve ikili 
ilişkilerin küresel ve bölgesel siyasi gelişmelerden bağımsız olamaya-
cağı açıktır.

Soğuk Savaş döneminde büyük siyasi ve askeri krizlerle boğuşan 
Vietnam’ın 21. Yüzyılın başı ile beraber farklı bir ekonomik ve siyasi 
atmosfere girmiş olması Türkiye-Vietnam ikili ilişkilerini doğrudan 
etkilemiştir. Bu çerçevede Türkiye’nin son on yılda yakaladığı ekono-
mik ve siyasi istikrar Vietnam’ın da dikkatini çekmiştir. 

2011 yılının Şubat ayında Başbakan Yardımcısı ve Devlet Baka-
nı Bülent Arınç’ın Vietnam’ın başkenti Hanoi’de katıldığı “5. Tür-
kiye-Vietnam Ticaret ve Ekonomi Ortak Komitesi” toplantısından 
sonra Türkiye ve Vietnam arasında havacılık, vergilendirme ve ya-
tırım teşvik anlaşmaları imzalanmıştır.34 Aynı toplantılar çerçeve-
sinde Türkiye’nin dünyanın 17. büyük ekonomisi olduğuna dikkat 
çeken Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Tran Tuan Anh; 
“Vietnam’ın her alanda ikili ilişkileri geliştirme arzusunda olduğunu 
belirtmiştir.”35

Küresel gelişmeleri takip edebilmek amacıyla Vietnam devleti 
ekonomisi güçlü ülkelerle ilişkileri geliştirmek için araştırma ekip-
leri kurmuştur. Bu ekiplerden birisi de Vietnam - Türk ilişkilerini 
geliştirme heyetidir. Vietnam Sosyal Bilimler Akademisi Afrika ve 
Ortadoğu Çalışmaları Enstitüsü Genel Müdürü Bui Nhat Quang 
başkanlığında iş dünyasının temsilcilerinden 4 kişilik heyet Ekim 
ayında Türkiye’ye gelmiş ve önce Ankara’da çeşitli temaslarda bu-
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lunmuş daha sonra İstanbul’a geçerek Pasifik Ülkeleri İle Sosyal ve 
İktisadi Dayanışma Derneği’ni (PASİAD) ziyaret etmiştir. PASİAD 
genel merkezinde Genel Sekreter Ersin Karaoğlan, Maldivler Fahri 
Konsolosu Nihat Boytüzün, Türk-Tayvan İş Dünyası Başkanı İbra-
him Güder tarafından karşılanmıştır. Ziyarette konuşan Vietnam 
heyeti Başkanı Quang; “Nasıl oluyor da etrafı bu kadar dalgalı olan 
bir ülke, istikrar abidesi oluyor. Ortadoğu siyasi karışıklıklar yaşıyor, 
AB ülkeleri ekonomik darboğazda, komşusu Yunanistan’ın ekono-
misi kötü durumda ama Türkiye dünyanın sayılı ekonomilerinden 
birisi olma yolunda. Bunu araştırmak için geldik” demiştir.36

TÜRKIYE’NIN HINDIÇINI ÜLKELERI ILE DIŞ TICARETI 2001-2011 (MILYON $)

2010 2011

Ülkeler Ithalat Ihracat Ithalat Ihracat

Burma (Birmanya) 44,87 19,09 147 13,29

Laos 1,31 15,26 1,15 9,53

Vietnam 751,33 106,2 1009,48 100,09

Tayland 1280,62 220 1592,29 125,19

Kamboçya 27,98 4,49 45,84 3,92

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı37

Bölgede Türkiye’nin en fazla ilişki geliştirdiği ülkelerden biri olan 
Tayland ile Türkiye’nin özellikle ticari ilişkileri önemli ölçüde art-
mıştır. Bunun dışında Tayland’da meydana gelen doğal felaketler 
çerçevesinde de iki ülke arasındaki işbirliği geliştirilmektedir. Bu 
kapsamda 2011 yılında Tayland’da meydana gelen sel felaketinde 
Türkiye’den çeşitli sivil toplum örgütleri yaptıkları yardımlarla Tay-
land-Türkiye ilişkilerine olumlu katkıda bulunmuştur.38 Aynı za-
manda nüfusunun yüzde 4’ü Müslüman olan Tayland’daki Kan Vakfı 
(Blood Foundation) İslamiyet’i yakından tanıtmak için “Türkiye’de 
Müslüman olmak” adında bir program düzenlemiştir. Bu çerçevede 
iki ülke arasındaki kültürel işbirliği de geliştirilmektedir.39

Bölge’de hem siyasi hem de stratejik olarak önemli bir konumda 
bulunan diğer bir ülke olan Myanmar (Birmanya) ile Türkiye ilişkile-
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ri gelişmeye devam etmektedir. Bu çerçevede, BM 66. Dönem Genel 
Kurul çalışmaları kapsamında New York’ta temaslarını sürdüren Dı-
şişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Birmanya Dışişleri Bakanı ile ikili 
görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşmede Türkiye’nin uzun süredir 
talip olduğu Birinci Dünya Savaşı sırasında şehit olan daha sonra 
Japonya’nın bu ülkeye girmesi sonunda tahrip olan mezarlığı restore 
edip şehitliğe dönüştürme isteğini Dışişleri Bakanı Wunna Maung 
Lwin’e iletmiştir.40

Türkiye ve Birmanya arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek ama-
cıyla Türkiye İşadamları ve Sanayicileri Konfederasyonu (TUSKON), 
Pasifik ülkelerinden gelen 250 yabancı işadamını 1200 Türk giri-
şimciyle buluşturmuştur. Bu toplantılarda petrol aramada bir Türk 
firmasıyla anlaştıklarını belirten Birmanya temsilcisi, Birmanya’da 
turizm ve mobilya sektörlerinde yatırım yapmak isteyen firmaların 
teşvik edileceğini, kendilerinin ise Türkiye’den demir-çelik ve maki-
ne ürünleri almak istediklerini söylemiştir.41

Değerlendirme

Türkiye’nin 2011 yılındaki Güneydoğu Asya politikasının ge-
nel çerçevesini oluşturan jeopolitik ayrım hatları düşünüldüğünde, 
Türkiye’nin kendisine coğrafi ve kültürel olarak daha yakın ülkeler 
ile geliştirdiği ekonomik ve siyasi ilişkilerin diğerlerine göre daha 
dinamik bir şekilde geliştiği gözlemlenmektedir. Bölgesel ve küresel 
aktörlerin etki alanları da düşünüldüğünde Türkiye’nin gelecek yıl-
lardaki Güneydoğu Asya politikalarının üç temel sorunla yüzleşmesi 
muhtemeldir.

Öncelikle Türkiye’nin bölge ülkeleri ile geliştirdiği ilişkilerde hem 
kendi yerel dinamiklerini hem de bölge ülkelerinin yerel ve kültürel 
özelliklerini dikkate alan politikalar geliştirmesi gerekmektedir. Bu 
çerçevede Hindistan, Bangladeş, Endonezya ve Malezya gibi ülke-
lerle geliştirilen ikili ilişkilerin daha kapsamlı bir şekilde ele alınması 
gerekmektedir. Bu ülkelerin hem kültürel yapıları hem de dinamik 
ekonomik ve siyasi yapılarını yakından takip etmek Türkiye’nin böl-
ge ile daha yakın ilişkiler geliştirebilmesine yardımcı olacaktır.
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İkinci olarak bölgede etkili olan Çin Halk Cumhuriyeti, ABD ve 
Japonya gibi ülkelerin bölge üzerindeki stratejik ittifak alanları ve çı-
karları da Türkiye’nin bölge ile geliştirebileceği ikili ilişkileri doğru-
dan etkileme potansiyeline sahiptir. Bu çerçevede özellikle Hindiçini 
ülkeleri ile geliştirilecek ilişkilerde bu bölgesel ittifak alanları dikkate 
alınmalıdır. Bu çerçevede Çin Halk Cumhuriyeti’ne karşı Myanmar 
(Birmanya)’nın ABD ile yakın ilişkiler geliştirmesi oldukça dikkat 
çekicidir. Vietnam ve Tayland ile olumlu anlamda sürdürülen ikili 
ilişkileri Myanmar (Birmanya), Laos ve Kamboçya gibi ülkeler ile de 
sürdürülebilmesi yukarıda bahsedilen stratejik dengelerin gözetile-
bilmesine bağlıdır.

Son olarak, Türkiye son yıllardaki dış politika hamleleri ile küresel 
siyasetin önemli bir aktörü haline gelmiştir. Bu sebeple Türkiye gerek 
G-20 üyesi bir ülke olarak gerekse de ASEAN gibi bölgesel organizas-
yonlar kanalı ile bölge ülkeleri ile ilişkilerini arttırmalıdır. Güneydoğu 
Asya bölgesi Asya’nın ekonomik ve siyasi olarak hızla gelişmekte oldu-
ğu bir dönemde küresel siyasetin de merkezine oturmaya başlamıştır. 
Bu sebeple gelecek yıllarda Türkiye bölgedeki gelişmeleri ve yeni stra-
tejik dengeleri dikkate alan politikalar üretmelidir. 

Kronoloji
Ocak MGK Genel Sekreteri Serdar Kılıç Hindistan Ulusal Güven-

lik Danışmanı Shivhankar Menon’un davetlisi olarak Yeni 
Delhi’ye bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

Mayıs  Burak Akçapar T.C. Yeni Delhi Büyükelçisi olarak atanmıştır.
Şubat  Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Bülent Arınç Vietnam’ın 

başkenti Hanoi’de “5. Türkiye-Vietnam Ticaret ve Ekonomi 
Ortak Komitesi” toplantısına katılmıştır.

17 Şubat  Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Yeni Delhi’de gerçekleşti-
rilen “Güney-Güney İşbirliği Konferansı”na katılmak üzere 
Hindistan’ı ziyaret etmiştir.

Şubat Malezya Başbakanı Dato Sri Mohd Najip Tun Razak Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak ülkemize bir 
ziyaret gerçekleştirmiştir.

Şubat İstanbul’da 150’yi aşkın Hintli şirketin iştirak ettiği “India 
Show”un açılışına Hindistan’ın Ticaret ve Sanayiden Sorumlu 
Devlet Bakanı Jyotiraditya M. Scindia katılmıştır.
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Nisan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Endonezya Cumhurbaşkanı 
Susilo Bambang Yudhoyono’nun davetlisi olarak, Endonezya’ya 
resmî bir ziyarette bulunmuştur.

17 Nisan Hindistan Genelkurmay Başkanı Pradeep Vasant Naik 
Türkiye’yi ziyaret etmiş ve çeşitli temaslarda bulunmuştur.

19 Nisan Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan berabe-
rindeki işadamları heyetiyle birlikte Yeni Delhi’yi ziyaret etmiştir.

Eylül DEİK/Türk-Malezya İş Konseyi tarafından 27 Eylül tarihinde 
Türk-Malezya İş Konseyi Ortak toplantısı yapılmıştır.

Ekim Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Eyaletler Konseyi 
Başkanı M. Hamid Ansari Türkiye’yi ziyaret etmiştir.

10 Ekim Vietnam Sosyal Bilimler Akademisi Afrika ve Ortadoğu Ça-
lışmaları Enstitüsü Genel Müdürü Bui Nhat Quang başkanlı-
ğında iş dünyasının temsilcilerinden 4 kişilik heyet Türkiye’yi 
ziyaret etmiştir.

16 Aralık Hindistan Seyahat Acenteleri Birliğinin Mumbai’de düzenledi-
ği “TAAI Seyahat Ödülleri 2011” töreninde Yeni Delhi Kültür 
ve Tanıtma Müşavirliği, “En İyi Ulusal Turizm Ofisi Ödülü”ne 
layık görülmüştür.

Aralık Endonezya’da düzenlenen Bali Demokrasi Formu’na katılan 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Endonezya Cumhurbaşka-
nı Yudhoyono tarafından ağırlanmıştır.
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Giriş
Latin Amerika ve Karayipler bölgesine özellikle 2000’li yıllarla 

birlikte ekonomik ve siyasi ilgimiz artmış olsa da bunun yeterli ol-
madığını belirtmemiz gerekir. Fakat ekonomi politikaya ağırlık ve-
ren dış politika yaklaşımının Latin Amerika bölgesi özelinde başarı 
potansiyeli taşıdığı anlaşılmaktadır.

2006 yılında dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün Latin 
Amerika ile ticari ve siyasi ilişkileri geliştirmek amacıyla bir gezi 
düzenlemesi ve sonrasında 1998 yılında imzalanan “Latin Amerika 
ve Karayipler Eylem Planı”nın dışişleri bakanlığınca tekrar gözden 
geçirilmesi ile Latin Amerika ve Türkiye arasındaki ilişkilerin önem-
li bir aşamaya geçtiği söylenebilir. Söz konusu yakınlaşma 2008’de 
küresel alanda meydana gelen ekonomik kriz nedeni ile bir miktar 
yavaşlasa da, 2010 ve 2011 yıllarında tarafların ilişkileri daha da ileri-
ye taşımak amacı ile politika benimsediği anlaşılmaktadır. Bu çerçe-
vede beklentileri karşılamasa da 2011 yılı Türkiye ve Latin Amerika 
ilişkilerini bir üst seviyeye taşıyan bir yıl olmuştur. Diğer taraftan 
taraflar ekonomik ve siyasi diyalog yolu ile mevcut durumun daha 
ileriye taşınması için önemli girişimler gerçekleştirmektedirler. 

Türkiye’nin Latin Amerika Politikası: Sınırlı Yakınlaşma
Son dönemde dış politikada farklı bölgelere yönelimini devam 

ettiren Türkiye’nin söz konusu yaklaşımında özellikle karşılıklı eko-
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nomik kazanımları temel amaç olarak gördüğü söylenebilir. 1990’lı 
yıllardan sonra hızlanan küreselleşme süreci ile neo-liberal ekonomi 
politik eğilimlerin artması ve devlet dışında bölgesel örgütlerin ve 
diğer çok uluslu güçlerin pozisyonlarının kuvvetlenmesi uluslararası 
alanda siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin boyutunu değiştirmiş-
tir. Bu çerçevede de uluslararası alanda siyasi ve ekonomik etkisini 
artırma eğiliminde olan Türkiye gibi ülkeler uzun yıllardır mesafeli 
kaldıkları diğer bölgeler ile ekonomik, kültürel, siyasi ve hatta askeri 
ilişkileri geliştirme politikası benimsemiştir.1 Bu bağlamda dış poli-
tika yönelimlerinde ekonomik ilişkileri önceleyerek bu alan üzerin-
den siyasi ve kültürel bağlamlarda da işbirliği imkânları aramışlardır. 
Bu genel çerçevede değerlendirildiğinde 570 milyon nüfusu, büyük 
ticari potansiyeli olan ve Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCO-
SUR) ile AND gurubu gibi önemli bölgesel örgütlerin bulunduğu 
Latin Amerika’ya uluslararası alanda etkili olmak isteyen Çin, ABD 
ve Rusya gibi Türkiye de özellikle son yıllarda önemli oranda ilgi 
göstermektedir.2 

Başlıca bölge ülkeleri ile Ankara arasındaki karşılıklı üst düzey 
ziyaretlerde 2009’da yaşanan yoğunlaşmanın 2011 yılında da önemli 
oranda artarak devam ettiği söylenebilir.3 2009-2011 yılları arasında 
Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Kosta Rika ve St. Vincent ve Grena-
dinler Cumhurbaşkanları; Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Meksika, 
Paraguay ve Venezüela Dışişleri Bakanları ülkemizi ziyaret etmiş, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Meksika ve Brezilya’yı kapsayan 
önemli ziyaretler gerçekleştirmiştir.4 

Bu gelişmelere ek olarak bu dönem içerisinde Arjantin, Bolivya, 
Brezilya, Ekvador, Kolombiya, Küba, Peru ve Venezuela ile Siyasi 
İstişare Toplantıları; Arjantin, Brezilya ve Küba ile Karma Ekono-
mik Komisyon (KEK) toplantıları düzenlenmiştir. 4 Nisan 2011’de 
Ekvador’da Türkiye’nin büyükelçiliğinin faaliyete girmesi ile Arjantin, 
Brezilya, Kolombiya, Küba, Meksika, Peru, Şili ve Venezuela’da bulu-
nan elçiliklere bir yenisi eklenmiş ve Latin Amerika’daki elçilik sayısı 
dokuza yükselmiştir. Diğer taraftan Türkiye’nin Latin Amerika’ya yö-
neliminin sadece Türkiye odaklı olduğu düşünülmemeli karşılıklı bir 
yakınlaşmanın olduğu söylenmelidir. Bu bağlamda söz konusu bölge 
ülkelerinin son dönemde uluslararası alanda siyasi ve ekonomik et-
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kisi artan bir ülke olarak algıladıkları Türkiye ile çeşitli alanlarda ikili 
ve bölgesel ilişkiler geliştirme hedefi içinde olduğu anlaşılmaktadır.5 
Bu bağlamda özellikle G-20 içerisinde Türkiye ve Latin Amerika’nın 
önemli aktörlerinden Brezilya, Arjantin ve Meksika’nın bulunması 
diğer önemli bir noktadır. Son dönemlerde Türkiye ile söz konusu 
bu üç ülkenin uluslararası alana ilişkin değerlendirmelerde önemli 
bir yakınlaşma sergilediği anlaşılmaktadır. Bunun en net örneği ise 
Türkiye ve Brezilya’nın İran ile uluslararası toplum arasındaki nükleer 
kriz esnasında gösterdikleri ortak yaklaşımdır.6

Türkiye ve Latin Amerika arasında gelişen bu ilişkilerin temelde 
üç boyutta gerçekleştiği ve diğer alanlara genişleme potansiyeli taşı-
dığı öngörülebilir. Bu alanların başında ekonomik ve ticari ilişkiler 
gelmektedir. Aşağıda detaylı bir şekilde görüleceği üzere söz konusu 
bölge ve Ankara arasındaki ticaret hacmi 1995 yılında 600 milyon 
dolar iken 2011’e gelindiğinde bu rakam yedi milyar doları geçerek 
on kat artmıştır.7 Bu bağlamda Türkiye’nin Brezilya, Meksika ve Ar-
jantin ile ekonomik ilişkilerinin diğer ülkelere oranla daha hızlı ge-
liştiği görülmektedir. Bu çerçevede Türkiye, Latin Amerika ülkeleri 
ile arasındaki ticaret hacmini 2023 yılında 30 milyar dolara çıkarma-
yı hedeflemektedir. Diğer taraftan her ne kadar bölge ülkeleri ile Tür-
kiye arasındaki ticaret hacmi önemli oranda artsa da bu durum hala 
memnun edici bir boyutta değildir. Bütün Latin Amerika ülkeleri ile 
olan dış ticaretimizin İran ile olan dış ticaretimizin yarısına tekabül 
etmesi bu durumun kanıtı olarak değerlendirilebilir.8 

İkinci olarak Türkiye’nin bölge ülkeleri ile, özellikle de Meksika, 
Brezilya ve Arjantin ile stratejik ve siyasi ilişkileri geliştirmeye çalış-
tığı görülmektedir. Türkiye bu ülkeler ile siyasi ilişkilerini yakın tuta-
rak uluslararası sistemin “çok kutuplu” bir yapıya doğru yönelmesini 
ve Ortadoğu’da oynamayı planladığı “anahtar ülke” konumu için söz 
konusu ülkelerden destek almayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede de 
Türkiye Latin Amerika’daki bölgesel örgütler olan MERCOSUR, Ka-
rayipler Topluluğu (CARICOM), Karayip Ülkeleri Topluluğu (ACS), 
AND Grubu ülkeleri, Amerikalılar Serbest Ticaret Alanı (FTTA) ve 
Latin Amerika Entegrasyon Topluluğu (ALADI) ile ekonomik ve si-
yasi ilişkilerini geliştirme yönünde politika benimsemiştir.9 
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Son olarak düşük düzey ilişki alanı olan kültürel çerçevenin 
Türkiye’nin Latin Amerika politikasında etkisi olduğu söylenebilir. 
Bu bölgede sınırlı oranda Türk nüfusunun bulunması, bölgeye ve 
bölgeden Türkiye’ye yönelik akademik ve entelektüel ilginin yeterli 
olmaması bu alandaki ilişkilerin de düşük düzeyli olmasına yol aç-
mıştır. Yine de Türkiye ile Latin Amerika, Karayipler Kongresi ve 
Türkiye ile Arjantin arasında imzalanması planlanan ya da 2011-
2014 yılları arasında uygulanması düşünülen Kültürel İşbirliğine 
İlişkin Hükümetler Arası Anlaşma’nın söz konusu bölge ve Türkiye 
arasındaki kültürel ilişkileri geliştirebileceği düşünülebilir. Bu olum-
lu gelişmelere rağmen bölge ve Türkiye arasında ikili gelişmeleri et-
kileme potansiyeli bulunan bazı durumlar da söz konusudur.10

Siyasi İlişkiler: Yeni Bir Bölge, Önemli Bir Potansiyel
2011 yılı içerisinde Latin Amerika ve Türkiye arasındaki ilişki-

lerin diğer yıllardaki seyrini devam ettirdiği ve bölgeden ülkemize 
önemli ziyaretlerin gerçekleştiği görülmüştür. Bu çerçevedeki ilk 
önemli ziyaretin 2010 yılında kısa süreli sorun yaşanan Arjantin 
tarafından gerçekleştirilmesi anlamlıdır. Bilindiği gibi 2010 yılında 
bölgeye kapsamlı bir ziyaret düzenleyen Başbakan Erdoğan, bu zi-
yaret kapsamında 30 Mayıs 2010 tarihinde Arjantin’e yapacağı ziya-
retini Arjantin’in başkentinde açılması planlanan Atatürk anıtının 
Ermeni lobisinin baskıları sonucunda iptal edilmesine tepki olarak 
gerçekleştirmemişti.11 Hem söz konusu bu kısa süreli gerginliği gi-
dermek hem de Türkiye ile gelişen ilişkileri pekiştirmek amacı ile 
Arjantin Devlet Başkanı Christina Fernandez de Kirchner 20-21 
Ocak tarihleri arasında iki günlük bir ziyaret kapsamında Ankara’ya 
önemli bir ziyaret düzenlemiş ve söz konusu ziyarette iki ülke ara-
sında önemli anlaşmalar imzalanmıştır. Görüşmeler sırasında Latin 
Amerika ile olan ilişkilerin tarihsel boyutundan bahseden Cum-
hurbaşkanı Abdullah Gül, “her iki ülkenin de dinamik ve büyüyen 
ekonomiler olarak dikkati çektiğini” belirterek “iki ülkenin mevcut 
potansiyelini karşılıklı işbirliğine çevirmek için büyük çaba” sarf et-
tiğinin altını çizmiştir.12

Kalabalık bir iş heyeti ile Ankara’ya gelen Kirchner ise karşılıklı ya-
tırımları artırmak istediklerini ve bu bağlamda da Arjantin firmaları 
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ile Türkiye firmalarının karşılıklı yatırımlarını desteklediğini vurgu-
lamıştır. Bu ziyaret kapsamında iki ülke arasında üç önemli anlaşma 
imzalanmıştır. Bu anlaşmalar şu şekildedir; Diplomasi Akademileri 
Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Hükümetler Arası 2011-2014 
Yılları Kültür İşbirliği Anlaşması ve Türkiye ile Arjantin Arasında 
Hava Ulaştırması Anlaşması. Ayrıca İstanbul’da bir başkonsolosluk 
açacaklarını belirten Kirchner, iki ülkenin de ikili ekonomik ve si-
yasi ilişkileri geliştirmek yönünde önemli bir iradesi olduğunu vur-
gulamıştır. Yapılan anlaşmalar bağlamında iki ülke arasındaki direkt 
uçuşların başlatılması yönünde karar aldıklarını belirten Kirchner, 
Dış Ekonomik İlişkiler (DEİK) bünyesinde faaliyet gösteren Türk-
Amerika İş Konseyleri tarafından düzenlenen Türkiye-Arjantin İş 
Forumunda yaptığı konuşmada Arjantin’in Türk işadamlarına sun-
duğu fırsatlara değinmiştir. Bu bağlamda DEİK Başkan Yardımcısı 
Aykut Eken ile Arjantin Sanayiciler Birliği (UIA) Başkan yardımcısı 
Federico Nicholson arasında mutabakat zaptı imzalandı.13 İki ülke 
arasında oluşan söz konusu olumlu hava 3 Nisan tarihinde Arjantin 
Mahkemesinin aldığı karar ile Türkiye’yi “Ermenilere soykırım yap-
makla” suçlu bulması ve “insanlığa karşı suç işleyen bir ülke olarak” 
değerlendirmesi14 ile gerilse de bu gerginlik uzun sürmemiştir.

Ankara’ya diğer önemli bir ziyaret ise 11-12 Eylül tarihleri arasın-
da Brezilya Dışişleri Bakanı Antonia Patriota tarafından gerçekleşti-
rilmiştir. Bu iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin diğer 
Latin Amerika ülkelerine oranla daha yoğun olduğu söylenebilir. Bu 
şekilde bir durumun oluşmasındaki temel etkenin ise iki ülkenin de 
birbirini bölgenin “kilit ülkesi” olarak değerlendirmesinde yatmak-
tadır. Türkiye açısından Brezilya bölgenin ve dünyanın önemli eko-
nomilerinden biri olarak Latin Amerika bölgesine açılabileceği gü-
venilir bir kapı olarak değerlendirilirken, Brezilya ise Ankara’yı AB 
ve Ortadoğu arasında köprü olarak görmektedir. Bölgesel ve küresel 
alanda yükselişleri devam eden söz konusu iki ülkenin birbirlerine 
yaklaşırken “kazan-kazan” mantığı ile hareket ettikleri söylenebilir.15 
Bu çerçevede Patriota’nın ziyareti de iki ülke arasındaki ilişkilerin 
yoğunlaşmasının bir neticesi olarak değerlendirilebilir.16 Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelen Patriota, iki ülke ara-
sındaki ortak anlayışa vurgu yaparak Brezilya ve Türkiye arasındaki 
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ilişkilerin askeri alandan uçuş alanına kadar artık pek çok fazla alanı 
kapsar niteliğe dönüştüğünün altını çizmiştir. İki ülke arasında işbir-
liğini geliştirmek amacı ile 2006’da kurulan Yüksek Düzeyli İşbirliği 
Komisyonunun üçüncü toplantısına birlikte katılan Davutoğlu ile 
Patriota yayınladıkları bildiride iki ülkeyi “stratejik partner” olarak 
tanımlamışlardır.17

Bu ziyaretten kısa bir süre sonra 7-10 Ekim tarihleri arasında 
Brezilya’nın ilk kadın Devlet Başkanı, “Demir Lady” lakaplı Dilma 
Roussef dışişleri, savunma, maliye, endüstriyel kalkınma, dış ticaret, 
bilim ve sosyal iletişim bakanlarının da yer aldığı kalabalık bir heyet 
ile Türkiye’ye ziyaret düzenlemiştir. Ziyaret sırasında Türkiye Yüksek 
Öğretim Kurulu ve Brezilya Eğitim Bakanlığı arasında Yüksek Öğre-
tim Alanında Eğitim Mutabakatı, Türkiye ile Brezilya arasında Ceza 
İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Anlaşması imzalanarak, “Türkiye-
Brezilya: Dinamik Bir Ortaklık İçin Stratejik Perspektif ” başlıklı or-
tak bildiri yayınlandı.18 G-20 toplantılarında ve Medeniyetler İttifakı 
projesinde öncü rol oynayan iki ülke olarak Türkiye ve Brezilya’nın 
ilişkilerinin sadece ticari boyutla sınırlı kalmaması gerektiğini vur-
gulayan Roussef, iki ülke işadamlarının karşılıklı yatırım yapması 
amacı ile teşvik edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Kısa zamanda 
iki ülkenin 10 milyarlık ticaret hacmini yakalayacağından emin 
olduğunu belirten Gül ise, iki ülke arasındaki ilişkilerin bu nokta-
ya gelmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtmiştir.19 Türkiye 
İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu’nda (TUSKON) yaptığı 
konuşmada “Brezilya’da yapılacak 2014 Dünya Kupası ve 2016 Yaz 
Olimpiyat Oyunlarında” kendi ülkesinde turizm ve inşaat alanında 
Türk işadamlarına önemli yatırım imkânlarının oluşacağını vurgu-
layan Roussef, söz konusu konfederasyon aracılığı ile işadamlarının 
birbirlerini tanıma fırsatı oluştuğunu belirtmiştir.20 Gelişen ilişkiler 
neticesinde Türkiye, Brezilya büyükelçiliğinde 2011 Ağustos ayında 
Askeri Ataşelik açmıştır ve iki ülke arasında savunma sanayi alanın-
da işbirliğini geliştirmek amacı ile “Ortak Savunma Grubu” çalışma-
ları başlatılmıştır.21

Brezilya ile gelişen söz konusu çok boyutlu ilişkilerin yanısıra bu 
dönemde Türkiye ve Kolombiya arasındaki siyasi ilişkilerde de bir ha-
reketlilik görülmektedir. 16 Kasım tarihinde Türkiye’yi ziyaret eden 
Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos Ankara’ya gelen 
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Kolombiya’nın ilk Cumhurbaşkanı olmuştur. Türkiye ile diplomatik 
ilişkileri geliştirmek ve iki ülke arasında müzakereleri devam eden 
Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili çalışmaları hızlandırmak amacı 
ile Ankara’da bulunduğunu ifade eden Santos, iki ülkenin de terör 
saldırılarına maruz kaldığının altını çizen Türkiye ile savunma işbir-
liğine gireceği mesajını vermiştir. Bu çerçevede de Kolombiya’daki 
illegal örgütlerle mücadele amacı ile Gül ile askeri işbirliği anlaşması 
imzaladıklarını vurgulamıştır.22 Ziyareti çerçevesinde Ankara Büyü-
kelçiliğini ve İstanbul’da bir ticaret müsteşarlığını açmalarının an-
lamlı olduğunun altını çizen Santos, sanayi, altyapı sektörü ve konut 
alanlarında Türkiye ile işbirliği imkanı sunan Serbest Ticaret Anlaş-
masında da sona yaklaşıldığını ve Gül ile birlikte iki ülke arasında 
vizelerin karşılıklı kaldırılması kararını aldıklarını belirtmiştir. Son 
olarak atılan bu adımların iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde 
önemli bir güven ortamı sağlayacağını vurgulayan Santos, karşılıklı 
işbirliği tekliflerinin kendilerini memnun edeceğini belirtmiştir.23

Ekonomik İlişkiler
Türkiye DTM’nin 2006 yılında hazırladığı “Latin Amerika Ülke-

leri ile Ticareti Geliştirme Stratejisi” çerçevesinde bölge ile ekono-
mik ve ticari ilişkilerini 2011 yılı içerisinde de geliştirmeye özen gös-
termiştir. Bu çerçevede öncelikle bölge ülkeleri ile ticari ve ekonomik 
içerikli anlaşmaların tamamlanması hedeflenmiş, bu bağlamda 13 
ülke ile (Arjantin, Brezilya, Guatemala, Guyana, Jamaika, Kolombi-
ya, Küba, Meksika, Paraguay, Peru, Şili ve Urugay) imzalanan Tica-
ri ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Karma Ekonomik 
Komisyon (KEK) mekanizması için gerekli hukuki altyapı oluşturul-
muştur. Bölge ülkeleri ile ilk Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Şili ile 
14 Temmuz 2009 tarihinde imzalanmış ve 1 Mart 2011’de söz konu-
su anlaşma yürürlüğe girmiş olup Ekvador, Kolombiya ve MERCO-
SUR ile STA imzalanması amacı ile müzakereler devam etmektedir. 
Ayrıca Ankara, El Salvador, Meksika, Guatemala, Honduras, Kosta 
Rika, Nikaragua, Panama ve Peru gibi ülkeler ve CARICOM ülkele-
ri ile de STA anlaşması imzalanması amacı ile müzakereler sürdür-
mektedir.24 Türkiye’nin ekonomik ve ticari çerçevede bölgeye yönelik 
gerçekleştirdiği bu adımlar bölge ülkelerince olumlu olarak değer-
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lendirilmiş ve Türkiye ile Latin Amerika arasındaki dış ticaret hacmi 
2000 yılında 919 milyon dolar iken 2011 yılında yaklaşık sekiz kat 
artarak 7,9 milyar dolara ulaşmıştır.25 

Bu çevrede Türkiye ile 1991 yılında Brezilya, Arjantin, Urugu-
ay ve Paraguay arasında kurulan Güney Amerika Ortak Pazarı yani 
MERCOSUR arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdiğimizde dış ti-
carette yaşanan gelişmeler daha net anlaşılabilir.

TABLO 1. TÜRKIYE’NIN MERCOSUR ÜLKELERINE  
IHRACATI (MILYON DOLAR)26 

Ülke 2007 2008 2009 2010 2011

MERCOSUR 304.2 442.7 480 850 1.154

Brezilya 229.9 318 388.1 614 884

Arjantin 61.1 107 73.6 179.1 214.1

Uruguay 8.3 14.4 10.5 31.8 30

Paraguay 1.5 3.1 7.6 24.8 25.9

TABLO 2. TÜRKIYE’NIN MERCOSUR ÜLKELERINDEN  
ITHALATI (MILYON DOLAR)27

Ülke 2007 2008 2009 2010 2011

MERCOSUR 1.629 2.293 1.433 2.022 3.018

Brezilya 1.172 1.423 1.105 1.347 2.074

Arjantin 417,5 789,8 225,8 281.1 490.6

Uruguay 36,0 26,3 30,0 171.8 230.8

Paraguay 2,9 53,2 72,0 221.9 229.4

Grafiklerdeki verilerden de anlaşıldığı üzere Türkiye ve MERCO-
SUR arasındaki ithalat ve ihracat kapasitesi her geçen yıl artarak de-
vam etmiş ve 2011 yılında gerçekleşen yaklaşık 4 milyar dolarlık ti-
caret hacmi 2006 yılında gerçekleşen yaklaşık 2 milyar dolarlık tica-
ret hacminin iki katı seviyesine çıkmıştır. Söz konusu olumlu tabloya 
rağmen Türkiye’nin MERCOSUR ile dış ticareti artarken dış ticaret 
açığının da arttığı görülmektedir. Bu durum ise Türk ekonomisinin 
kronik sorunu olarak nitelendirilen ve ithalat ile ihracat arasındaki 
açıktan kaynaklanan cari açık sorununa önemli oranda yol açmakta-
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dır. Bu nedenle Türkiye’nin ihracat alanına yönelmesi gelecekte ticari 
ilişkilerinin daha dengeli yürümesi açısından gerekli gözükmekte-
dir. Tablodaki diğer ilginç bir istatistik Türkiye ve Brezilya arasındaki 
dış ticaretin MERCOSUR ile olan ticaretin % 75’ine karşılık gelmesi 
yani söz konusu ülke ile yaklaşık 3 milyar dolar bir ticaret hacmi-
mizin bulunmasıdır. Bu durum ise yukarıda detayları ile açıklanan 
Türkiye ve Brezilya arasındaki yakın ilişkilerin hem bir nedeni hem 
de bir sonucu olarak değerlendirilebilir.28

Brezilya ile ekonomik yakınlaşmamızın diğer önemli bir paramet-
resi ise Brezilya petrol şirketi Petrobas ve TPAO’nun 2010 ve 2011 
yılları içerisinde Karadeniz’de petrol arama girişimlerine devam et-
mesidir. Bu iki kuruluş Karadeniz’de 300 milyon dolar tutarında bir 
proje çerçevesinde çalışma yürütmektedir. Ayrıca, Brezilya şirketleri 
Madencilik (Karadeniz Bölgesi ve Kars’ta nikel) ve Uçak Sanayi (Emb-
raer) alanlarında ülkemizde yatırım planlamaktadırlar. Nisan 2009’da 
başlanan İstanbul-Sao Paulo uçak seferleri ticari ilişkilerimizin artı-
rılmasına ayrıca katkı sağlamaktadır. Brezilya ile işbirliğinin artması 
MERCOSUR pazarındaki fırsatlardan yararlanmak anlamına geldi-
ği için Türkiye söz konusu ülke ile özellikle büyükbaş hayvancılık ve 
know-how konularında karşılıklı işbirliği gerçekleştirmektedir.

MERCOSUR ülkeleri ile ticari ilişkilerimizin yoğunluğu çerçe-
vesinde ikinci sırada Arjantin’in olduğu görülmektedir. 2011 yılında 
Arjantin ile ticaret hacmimiz 1,2 milyar dolara ulaşarak 2007 yılı sevi-
yesinin iki katını geçmiştir. Yukarıda da vurgulandığı üzere Kirchner 
ziyaretinde söz konusu ticari ilişkilerin daha da yoğunlaşması yönün-
de her iki ülkenin de önemli çabalar göstermeye devam edeceğine 
dikkat çekmiştir. Tablodan da anlaşıldığı üzere Türkiye’nin Paraguay 
ve Uruguay ile olan ticaret hacmi 2011 yılında yaklaşık 500 milyon 
dolar civarında kalmıştır. Bu durum MERCOSUR ülkeleri arasında 
Türkiye’nin en düşük düzeydeki ticaret hacmini oluşturmaktadır. 

Türkiye ile Orta Amerika, Karayipler ve Meksika ile ticari ilişki-
lere baktığımızda, burada da bölge ülkeleri ile Türkiye’nin gelişen bir 
ticaret hacmi olduğu anlaşılmaktadır. 2006 yılında Orta Amerika-
Karayipler bölgesi ile 900 milyon dolar olan ticaret hacminin 2011 
yılında 1,5 milyar dolara yaklaştığı belirtilebilir. Söz konusu tablodan 
ticari ilişkilerin MERCOSUR’a oranla sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. 
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TABLO 3. TÜRKIYE ILE ORTA AMERIKA-KARAYIP ÜLKELERI  
ARASINDAKI DIŞ TICARET (MILYON DOLAR)29

Yıl Ithalat Ihracat
2006 335 548
2007 448 549
2008 560 829
2009 475 597
2010 622 598
2011 903 629 

TABLO 4. TÜRKIYE ILE KÜBA ARASINDAKI DIŞ TICARET (MILYON DOLAR)30

Yıl Ithalat Ihracat
2006 1.0 8.7
2007 1.4 32.2
2008 0.48 20.0
2009 1.6 10.5
2010 1.6 15.2
2011 2.8  9.5

Türkiye ile Küba arasındaki ticari ilişkilerde 2011 yılında ihracat-
ta bir düşüş yaşanırken ithalatta bir artış söz konusudur. Küba dış ti-
caret açığımızın olmadığı ve 2011 yılında yaklaşık 7 milyon dolarlık 
bir ticaret fazlası verdiğimiz bir ülke durumundadır. Diğer taraftan 
söz konusu ülke ile dış ticaretimiz çok sınırlı olduğu için bu fazlanın 
da genel dış ticaret açığını kapatma konusunda büyük oranda yeter-
siz kaldığı söylenebilir.

TABLO 5. MEKSIKA-TÜRKIYE TICARET VERILERI (MILYON DOLAR)31

Yıl Ithalat Ihracat
2006 261.9 140.8
2007 352.1 196.8
2008 379.8 152.2
2009 335.2 93.3
2010 494.6 145.5
2011 699.4 145.2
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Türkiye ve Meksika arasındaki ticari ilişkiler ise son dönemlerde 
önemli bir ivme kazanmıştır. Söz konusu ülke ile 2006 yılına göre dış 
ticaret hacmimiz yaklaşık üç kat artarak yaklaşık 850 milyon dola-
ra yaklaşmıştır. İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin son zamanlarda 
önemli bir ilerleme göstermesine rağmen söz konusu yakınlaşmanın 
ticari ilişkilere net bir şekilde yansımadığı belirtilebilir. 

Latin Amerika’nın entegrasyon girişimlerinden bir diğeri olan 
Bolivya, Kolombiya, Ekvador, Peru, Venezüela ve Şili’nin 1969’da 
kurduğu ekonomik işbirliği örgütü AND Grubu ile Türkiye arasın-
daki ekonomik ve ticari ilişkilerde de miktar olarak az da olsa göz-
le görülen bir artış söz konusudur. AND Grubu ülkelerinden Şili, 
Ekvador ve Venezüela ile ekonomik ilişkileri değerlendirdiğimizde 
artan bir ticaret hacminin olduğu görülmektedir. Söz konusu üç ülke 
karşılaştırıldığında 2011 yılında en çok dış ticaret yaptığımız ülkenin 
600 milyon dolar ile Şili, sonrasında 240 milyon dolar ile Venezüela 
ve son olarak yaklaşık 150 milyon dolar ile Ekvador geldiği görül-
mektedir. 2006 yılını baz aldığımızda Venezüela ve Ekvador ile dış 
ticaretimiz % 50 oranında, Şili ile % 40 oranında artmıştır. Söz konu-
su üç ülke ile de dış ticaret açığı sorunu ortadan kaldırılamamıştır.

TABLO 6. ŞILI-TÜRKIYE DIŞ TICARET HACMI (MILYON DOLAR)

Yıl Ithalat Ihracat
2006 441.2 34.8
2007 324.1 41.8
2008 200.4 50.3
2009 134.7 37.4
2010 311.7 81.2
2011 474.3  130.6

TABLO 7. VENEZÜELLA ILE TÜRKIYE ARASINDAKI  
DIŞ TICARET (MILYON DOLAR)32

Yıl Ithalat Ihracat
2006 88.1 41.9
2007 132.5 41.7
2008 198.3 27.7
2009 120.8 36.4
2010 149.9 44.2
2011 153.3 84.2
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TABLO 8. EKVADOR-TÜRKIYE DIŞ TICARET HACMI (MILYON DOLAR)33

Yıl Ithalat Ihracat

2006 71.1 26.3

2007 97.2 24.8

2008 104.7 68.2

2009 77.4 16.4

2010 68 29.5

2011 102.9 50.1

Dış ticaretimizin bu üç ülke arasında en az olduğu Ekvador ise, 
Türkiye ile ticari ve siyasi ilişkilerini geliştirme yönünde politika izle-
mektedir. Ekvador’un Ankara’da büyükelçilik açma iradesi, söz konusu 
ülkenin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istediği şeklinde yorumla-
nabilir. 2010 yılında diğer yıllara göre gerileyen Ekvador ile dış ticaret 
hacmimizin 2011 yılı içerisinde önemli bir artış segilediği görülmekte-
dir. Bu gelişmeye rağmen söz konusu ülke ile ticari ilişkilerimizin sınırlı 
düzeyde kaldığı belirtilebilir. Ekvador ile ticari ilişkilerimizin önündeki 
en önemli engeli Türkiye’nin ve Türk sanayi ürünlerinin bu ülkede ye-
terli düzeyde tanıtılmamasına bağlayabiliriz. Türkiye, Ekvator’un 2011 
yılı ihracatında 26. sırada, ithalatında ise 33. sırada yer almıştır.34

Görüldüğü üzere Türkiye’nin, bir zamanlar “yabancı” olarak bi-
linen bir bölge olan Latin Amerika ile de ekonomik ve siyasi ilişki-
leri artmaktadır. Söz konusu ekonomik ve siyasi ilişkilerin yanı sıra 
Türkiye’nin bölgedeki ekonomik örgütlerle olan ilişkisinde de önemli 
bir yakınlaşma görülmektedir. Bu bağlamda Türkiye’nin, Amerikan 
Devletleri Örgütü (OAS), Karayip Devletleri Birliği (ACS), Güney 
Amerika Milletler Birliği (UNASUR), MERCOSUR, Latin Amerika 
ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC), AND Birliği, CARICOM 
gibi Latin Amerika kökenli bölgesel ve uluslararası örgütlerde “Dai-
mi Gözlemci Statüsü” vardır. MERCOSUR ile Türkiye arasında Siya-
si Dayanışma ve İşbirliği Mekanizması kurulmasına ilişkin Mutaba-
kat Zaptı 16 Aralık 2010’da imzalanmış ve Türkiye’nin bu bölgedeki 
en etkin oluşum olan MERCOSUR ile kurumsal bağları güçlenmiş-
tir. Ayrıca bölgenin diğer çok taraflı örgütü CARICOM ile Türki-
ye arasında 21 Eylül 2011’de New York’taki 66. BM Genel Kurulu 
toplantıları sırasında yapılan görüşmelerde bir İstişare ve İşbirliği 
Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.35
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Sonuç

2011 yılında Türkiye ile Latin Amerika ilişkileri açısından geliş-
meye yönelik adımların atıldığı fakat bu adımların bölge ile Türkiye 
arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel alanlardaki işbirliği potan-
siyelini tam olarak ortaya çıkarmaya yetmediği anlaşılmaktadır. Bu 
bölgeye ilişkin yaklaşımını diğer bölgelerinkine benzer şekilde eko-
nomi ağırlıklı kuran Türkiye’nin özellikle Brezilya, Arjantin ve Mek-
sika üzerinden bölgede etki sahibi olmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. 
Bu ülkelerden Brezilya’nın ise hem uluslararası alanda artan ağırlığı 
hem de bölgedeki ağırlığı nedeni ile Türkiye’nin politikalarında ayrı 
bir yer tuttuğu anlaşılmaktadır. Bunun yanısıra her iki ülkenin de 
“çok kutuplu” bir dünya düzeni öngörüsü ile uluslararası siyasetleri-
ni izlemeye çalışması Ankara ve Brezilya arasındaki yakınlaşmanın 
daha da derinleşmesini beraberinde getirmiştir. İki ülke arasında-
ki bu siyasi yakınlaşmanın önemli oranda ticari ilişkilere yansıdığı 
Türkiye’nin diğer Latin Amerika ülkelerine kıyasla Brezilya ile ger-
çekleştirdiği ithalat-ihracat seviyelerinden anlaşılabilmektedir. Her 
ne kadar Türk dış politikası Brezilya üzerinden Latin Amerika’ya açı-
lıyor şeklinde anlaşılsa da yukarı da özetlendiği gibi Türkiye ve diğer 
bölge ülkeleri arasındaki karşılıklı ziyaretler ve kurulan iş konseyleri 
ile karşılıklı ilişkiler çeşitlenme ve gelişme yönünde ilerlemektedir. 

TABLO 9. 2002-2011 ARASI TÜRKIYE’NIN LATIN AMERIKA  
ÜLKELERINE IHRACATI (MILYON DOLAR)36

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Orta Amerika ve 
Karayipler

197 166 334 411 548 549 829 597 598 629

Güney Amerika 121 131 193 274 341 514 901 678 1.237 1.840

TABLO 10. 2002-2011 ARASI TÜRKIYE’NIN LATIN AMERIKA  

ÜLKELERINDEN ITHALATI (MILYON DOLAR)37

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Orta Amerika ve 
Karayipler

103 169 209 287 335 448 560 476 623 903

Güney Amerika 541 1.012 1.271 1.747 2.131 2.671 3.260 2.286 2.942 4.500
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Türkiye ve bölge ülkeleri arasındaki gelişen ve çeşitlenen bu iliş-
kilerin en basit ifadesi ekonomik rakamlardaki yansımalardır. 2002 
yılında Latin Amerika’dan ithalatımız 640 milyon dolar iken 2011 
yılında bu rakam yaklaşık 9 kat artarak 5,4 milyar dolar seviyesine 
gelmiştir. Ayrıca 2011 yılında bölgeden yapılan ithalat 2010 yılının 
yaklaşık iki katı seviyesindedir. Bu olumlu duruma rağmen ihracat 
rakamlarımız ithalata oranla düşük seyretmektedir. 2011 yılında 
bölgeden olan ithalatımız ihracatımızın iki katı seviyesinde gerçekle-
şerek mevcut dış ticaret açığı büyüyerek devam etmiştir. Bu bağlam-
da sonuç olarak Türkiye bölge ülkeleri ile ilişkilerini daha sağlam bir 
zeminde geliştirebilmesi için bazı önlemler alabilir. Bunlardan bi-
rincisi, ihracatını teşvik edecek enstrümanlar ile bölgeye yaklaşması 
ve dış ticaret açığına yol açan sorunların çözülmesi amacıyla bölge 
ülkeleri ile siyasi diyaloga yönelmesi olabilir. İkincisi ise, Türkiye 
Brezilya’ya ek olarak diğer bölge ülkeleriyle de daha kurumsallaşmış 
ve ekonomik entegrasyona yönelik adımları atmak için gerekli giri-
şimleri başlatabilir.

Kronoloji
20-21 Ocak  Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez iki ülke arasın-

daki ekonomik ilişkileri geliştirmek amacı ile Türkiye’ye üç 
günlük bir ziyaret düzenlemiştir.

3 Nisan  tarihinde Arjantin Mahkemesi aldığı karar ile Türkiye’yi 
“Ermenilere soykırım yapmakla” suçlu bulmuş ve “insanlığa 
karşı suç işleyen bir ülke olarak” değerlendirmiştir. 

4 Nisan  Ekvador’un başkenti Kito’da Türkiye’nin büyükelçiliği faali-
yete girmiştir.

11-12 Eylül  tarihleri arasında Brezilya Dışişleri Bakanı Antonia Patriota 
tarafından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmek 
üzere ziyaret gerçekleştirilmiştir.

21 Eylül  tarihinde CARICOM ile Türkiye arasında New York’ta ki 66. 
BM Genel Kurulu’nda İstişare ve İşbirliği Mekanizması Ku-
rulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

7-10 Ekim  tarihleri arasında Brezilya’nın ilk kadın Brezilya Devlet Baş-
kanı “Demir Lady” lakaplı Dilma Roussef dışişleri, savunma, 
maliye, endüstriyel kalkınma, dış ticaret, bilim ve sosyal ile-
tişim bakanlarından oluşan kalabalık bir heyet ile Türkiye’ye 
ziyaret düzenlemiştir.
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16 Kasım  tarihinde Türkiye’yi ziyaret eden Kolombiya Cumhurbaşkanı 
Juan Manuel Santos Türkiye ile diplomatik ilişkileri geliştir-
mek ve iki ülke arasında müzakereleri devam eden Serbest 
Ticaret Anlaşması ile ilgili çalışmaları hızlandırmak amacı ile 
Ankara’ya gelmiştir.
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Genel olarak bakıldığında Türk dış politikasında 2003 yılından 
beri yaşanan hızlı trafik 2011 yılında Afrika ile ilişkilerinde de ken-
disini göstermeye devam etmiştir. Türk dış politikasının her geçen 
gün daha çok boyutlu bir hal aldığı son yıllarda, önceki yıllarda atı-
lan adımların takibi ve derinleştirilmesi hem son derece önemli hem 
de bir gerekliliktir. Bu çerçevede 2005 yılından beri cumhuriyet dö-
neminin en büyük ivmesini yakalayan Türkiye-Afrika ilişkileri uzun 
vadede Türk dış politikasında önemli inceleme, tartışma ve araştır-
ma alanlarından birisi olmaya adaydır. Bu sürece küçük de olsa bir 
katkı yapma bilinciyle yola çıkılan bu makalede Türkiye’nin Sahraaltı 
Afrikası ile ilişkilerinde 2011 yılında yaşanan gelişmelerin ekono-
mik, siyasi, sosyal ve sivil toplum açılarından bir dökümü yapılarak 
ilişkilerin genel seyri ortaya konulacaktır.1 Bu ilişkilerin muhtemel 
etkilerine ise yeri geldiğinde kısaca değinilecektir.

Türkiye - Sahraaltı Afrikası İlişkileri
Önceki yıllarda olduğu gibi 2011 yılı Türkiye’nin Sahraaltı Af-

rikası ile ilişkileri hem siyasi hem de ekonomik ilişkiler açısından 
önemli gelişmelere sahne olmuştur. Karşılıklı üst düzey siyasi ziya-
retler gelişmekte olan ilişkilerin uzun önümüzdeki dönemde daha 
da derinleşmesinin önünü açarken, her iki tarafın birbirlerini daha 
yakından tanıma imkânını da doğurmuştur. Türkiye’nin 1998 yılın-
dan beri sürdürmeye çalıştığı Afrika’ya yönelik açılımları göz önüne 
alındığında 2011 yılının siyasi ilişkiler açısından önemli gelişmeler 
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kaydedilmiştir. Bu sadece karşılıklı ziyaretler dolayısıyla olmayıp, 
ilişkilerin normalleşip işbirliği imkânlarının artık ana tartışma ko-
nusu olmasından dolayıdır. Bu bölümde Türkiye’nin Sahraaltı Afri-
kası ile gelişen ve derinleşen bu ilişkilerin 2011 yılındaki genel seyri-
nin siyasi ve ekonomik bir dökümü yapılacaktır.

Siyasi İlişkiler
2011 yılında Türkiye-Afrika arasındaki siyasi ilişkiler her ne ka-

dar 2010 yılındaki kadar yoğun olmasa da çeşitli karşılıklı ziyaretler 
ile ilişkiler hem çeşitlendirilmeye hem de derinleştirilmeye çalışıl-
mıştır. Bu çerçevede Afrika ülkelerinden Türkiye’ye üst düzey ziya-
retler gerçekleştirilmiştir. 

Nijerya Devlet Başkanı’nın Resmi Ziyareti 
Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Ebele Jonathan, Cumhurbaş-

kanı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak, 01-03 Şubat 2011 tarihlerinde 
Türkiye’ye resmî bir ziyarette bulunmuş ve Jonathan’a on bakan ve 
yüzün üzerinde iş adamının da bulunduğu geniş bir heyet eşlik et-
miştir.2 Jonathan için 2 Şubat tarihinde Çankaya Köşkü’nde resmî 
karşılama töreni düzenleyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Jonat-
han ile görüşmüştür. Daha sonra heyetler arası görüşmelere başkan-
lık eden Jonathan ve Gül, ortak bir basın toplantısı düzenlemişler 
ve bu toplantıda Gül, Türkiye-Nijerya ilişkilerinin geçmişinin Os-
manlı İmparatorluğu’na kadar uzandığını ve 1960 yılında bağımsız-
lığını kazanmasından hemen sonra Nijerya’yı tanıyan Türkiye’nin 
kısa süre içinde o dönemde başkent olan Lagos’ta büyükelçilik aç-
tığını vurgulamıştır. Ayrıca o tarihten bu yana iki ülke arasındaki 
ilişkilerin ikili ve çok taraflı olarak, İslam Konferansı Teşkilatı ve 
Nijerya’nın dönem başkanlığını sürdürdüğü D-8 gibi uluslararası 
örgütlerin çatısı altında dostane ve verimli bir işbirliği çerçevesin-
de gelişmeye ve çeşitlenmeye devam ettiğini kaydeden Gül, yaklaşık 
11 yıl aradan sonra gerçekleşen bu ziyaretin işbirliğini geliştirecek 
yeni fırsatların tespitine imkân vereceğine inandığını vurgulamıştır.3 
Jonathan ise, Türkiye’nin geçmiş yıllarda Nijerya’nın stratejik orta-
ğı olduğunu belirterek, iki ülke arasında çok mütevazı bir şekilde 
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başlayan ilişkilerin; tarım, inşaat, eğitim, ticaret, petrol ve doğalgaz 
dâhil olmak üzere her alanda geliştiğini kaydetmiştir. Jonathan, Türk 
iş dünyası ile daha yakın işbirliği arayışı içerisinde olduklarını ifade 
ederek, resmi-özel ortaklık programının yatırımcıları, başta enerji 
ve alt yapının geliştirilmesi olmak üzere, ekonomimizin çeşitli sek-
törlerine çekmeye yönelik olduğunu belirtmiştir. Konuk Cumhur-
başkanı, heyette önde gelen Nijeryalı işadamlarının yer aldığını ve 
bunların çeşitli sektörlerde kazançlı iş ilişkileri tesis etmek için Türk 
muhatapları ile ortaklık kurmaya hazır olduğunu da vurgulamıştır. 
Ayrıca Ankara Eryaman’da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkan-
lığı (TOKİ) tarafından yapılan konutları gezen ve incelemelerde bu-
lunan Jonathan, TOKİ’nin Nijerya’da da konut yapmasını istemiştir.4

Ankara’daki temaslarının ardından İstanbul’a geçen Nijerya Cum-
hurbaşkanı, ziyaretini tamamlayarak, 3 Şubat’ta Türkiye’den ayrıl-
mıştır. Jonathan’ın ziyareti sırasında, “Türkiye Cumhuriyeti ve Nijer-
ya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”, “Türkiye Cumhuriyeti ve 
Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında 
İşbirliği Anlaşması”, “Türkiye Cumhuriyeti ve Nijerya Federal Cum-
huriyeti Hükümeti Arasında Yüksek Öğrenim Alanında İşbirliği 
Anlaşması”, “Türkiye Cumhuriyeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Askeri İşbirliği Hususunda Anlaşma”, “Türkiye 
Cumhuriyeti ve Nijerya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlıkları 
Arasında İşbirliği Protokolü” de imzalanmıştır.5 Bu anlaşmalar iliş-
kilerin ekonomik anlamda yeni gelişmelerin onunu açması yanında 
sosyal ilişkileri de derinleştirmeyi amaçlayan özelliklere sahiptir.

Zanzibar Cumhurbaşkanının Türkiye Ziyareti

Zanzibar Cumhurbaşkanı Dr. Ali Mohamed Shein’ın Türkiye Zi-
yareti 2011 yılında Türkiye’ye yapılan bir diğer ziyaret ise Zanzibar 
Cumhurbaşkanı Dr. Ali Mohamed Shein’ın 28 Nisan-2 Mayıs tarihle-
ri arasında gerçekleştirdiği resmi ziyarettir.6 29 Nisan’da Cumhurbaş-
kanı Abdullah Gül ve TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ile bir araya 
gelen Dr. Ali Mohammed Shein, Türkiye ve Zanzibar Sultanlığı’nın 
ilişkilerinin geçmişine dikkat çekerek Türkiye ile Tanzanya arasında-
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ki ekonomik ilişkilerin hızla artacağını belirtmiştir. Cumhurbaşkanı 
Shein, Ankara’da gerçekleştirdiği resmî görüşmelerin ardından, 30 
Nisan’da Antalya’ya geçerek iki ülke arasında turizm alanında yapıla-
bilecek işbirliğine ilişkin temaslarda bulunmuştur. Ayrıca İstanbul’da 
iş çevreleriyle 1 Mayıs’ta bir araya gelen Cumhurbaşkanı Shein, 2 
Mayıs tarihinde temaslarını tamamlayarak Türkiye’den ayrılmıştır.7 
Bu gezinin en önemli sonucu ikili ilişkilerde ticaretin artmasına kat-
kı yapması yanında, Afrika’daki küçük devletlerin bile Türkiye’ye yö-
nelik ciddi bir pozitif eğiliminin olduğunu göstermesidir.

Somali’deki Açlık Krizi ve Türkiye
Ziyaretler yanında Türkiye 2011 yılında hem çeşitli uluslararası 

toplantılar üzerinden ilişkileri hem de bu toplantılar dolayısıyla ikili 
ilişkileri geliştirmeye yönelik adımlar atmıştır. Bu konuda öne çıkan 
en önemli konu özellikle Somali ve orada yaşanan kıtlık ve kuraklık 
olmuştur. Türkiye Somali’deki kıtlık krizi üzerine 17 Ağustos tari-
hinde ilk defa İslam Konferansı Örgütü’nü İstanbul’da acil gündemle 
toplantıya çağırmış8 ve bu toplantıya katılmak üzere 17 Ağustos’ta 
İstanbul’a gelen Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmet ile Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül görüş-
melerde bulunmuştur. Somali’deki yaşanan kıtlığa karşı Türkiye’de 
düzenlenen kapsamlı yardım kampanyaları sonucunda yaklaşık 228 
milyon lira toplandığı tahmin edilmektedir.9 Durumun dünya gün-
demine gelmesiyle birlikte bölgeye giden ilk yardım kuruluşlarından 
biri olan Türk Kızılay’ı Türkiye’den toplanan yardımların dağıtılma-
sını organize etmek işini de üstlenmiştir. Başbakan Erdoğan da hem 
yardımların dağıtımını hem de bölgedeki durumu yerinde görmek 
üzere, 19-20 Ağustos tarihlerinde önceden planlanan Batı Afrika zi-
yaretinin sonunda, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, iş adamları, 
medya mensupları, çok sayıda şarkıcı ve magazin dünyasında ünlü 
olan ismin içinde yer aldığı bir heyetle Somali’ye gitmiştir.10 Bölge-
de yaptığı açıklamalarla dünya kamuoyunu Somali’ye yardıma ça-
ğıran Erdoğan, durumun gerçekten vahim olduğunu ve insanlığın 
vicdanının sınandığını söylemiştir. Yaptığı açıklamalarda Somali’de 
Türkiye’nin büyükelçilik açacağını ve havaalanı ile şehir merkezi ara-
sındaki yolun yapımını da Türkiye’nin üstleneceğini belirten Erdo-
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ğan, ayrıca temiz suya ulaşım için çok sayıda kuyunun açılacağını, 
büyük bir hastanenin yapılıp işletileceğini, Somali’de iç barışın sağ-
lanması için de çaba sarf edileceğini vurgulamıştır.11

Başbakan’ın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
ile Genel Başkan Yardımcıları Faruk Loğoglu ve Gürsel Tekin de 31 
Ağustos- 1 Eylül tarihlerinde Somali’yi ziyaret etmişlerdir. Somali-
Kenya sınırındaki Dadaab Mülteci Kampı’nı gezen Kılıçdaroğlu ve 
heyeti, Türk Kızılayı’nın bölgedeki çalışmalarından çok etkilendik-
lerini belirterek, Türkiye’de yurttaşlar Somali’ye yardım yapmak is-
tiyorlarsa en güvenilir kurum olan Türk Kızılayı’nı tercih etmelidir 
demiştir. Ayrıca Türkiye’deki her üniversitenin iki Somalili öğrenciyi 
bursla okutması önerisinde bulunmuştur.12

Somali’ye yardım çalışmalarının yanında Türkiye, Somali konu-
sundaki çabalarını uluslararası alana da taşımıştır.13 Bu çerçevede 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Eylül 2011 tarihli BM Genel 
Kurul toplantısında yaptığı konuşmasının önemli bir bölümünde 
Somali üzerinde durmuştur. Erdoğan, “Somali’nin feryadını duyma-
yan kimse dünyada barıştan, adaletten, medeniyetten söz edemez. 
Somali’de gördüğüm yoksulluğu ve acıyı tarif etmem imkânsızdır. 
Bir lokma ekmek ve bir damla su ihtiyacı karşılanmadığı için ön bin-
lerce çocuğun öldüğü Somali faciası bir kaç kelimeyle veyahut da 
birkaç cümleyle geçiştirilecek bir konu değildir ve uluslararası top-
lum için yüzkarasıdır” şeklinde konuşmuştur. İnsanlığın vicdanının 
sorgulandığını belirten Erdoğan, dünyanın yaşananları bir film gibi 
seyretmesini de eleştirmiştir.14

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Gana ve Gabon Ziyareti
2011 yılında ayrıca aynı şekilde önceki yıllarda olduğu gibi 

Türkiye’den Afrika ülkelerine üst düzey ziyaretler gerçekleştirilmiş-
tir. Bu konuda öne çıkan ziyaretlerden birisi Cumhurbaşkanı Abdul-
lah Gül’ün Afrika’ya açılım politikası çerçevesinde 23-26 Mart tarih-
leri arasında Gana ve Gabon’a yaptığı resmî ziyarettir.15 Bu ülkelere 
cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyan 
gezinin ilk durağı Gana olmuştur. Burada Cumhurbaşkanı John 
Evans Atta Mills’in onuruna verdiği resmî akşam yemeğinde bir ko-



664

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2011

nuşma yapan Cumhurbaşkanı Gül, Gana’nın Afrika’nın en seçkin ve 
güvenli ülkelerinden biri olduğunu vurgulamıştır.16 

Türkiye’nin, Afrika’nın Sahraaltı’ndaki 18 ülkesinde büyükelçilik 
açtığını ve bu sayıyı artırmak istediğini vurgulayan Gül, Türkiye’nin 
Afrika’nın meselelerine çok yakın ilgi duyduğunu; Afrika’nın sorun-
larının sadece Afrikalılara bırakılmaması, bütün insanlığın bu so-
runların aşılması için katkı vermesi gerektiğine inandığını belirterek 
bu çerçevede katkı sağlamaya çalıştıklarını vurgulamıştır.17 Ziyare-
tinin ikinci gününde Gana Parlamentosu’na hitap eden Gül, Cum-
hurbaşkanlığı Sarayı’nda, Gana Cumhurbaşkanı Mills ile baş başa 
görüşmüş ve heyetler arası görüşmelere katıldıktan sonra Mills ile 
ortak bir basın toplantısı düzenlemişlerdir. Gül basın toplantısında, 
güvenlik ve askerî alanlardaki iş birliğine önem verdiklerini, öte yan-
dan kalkınmanın dinamosu olan ekonomik ilişkilerin ayrı bir öneme 
sahip olduğunu belirterek, ilişkilerimizi her alanda geliştirmeliyiz 
mesajı vermiştir.18 Ziyaret esnasında Türkiye ile Gana arasında ikili 
hava hizmetleri, sağlık ve tıp bilimi alanında işbirliği, askerî eğitim 
ve teknik hizmet ile diplomatik pasaportlara vize muafiyeti anlaş-
maları ve her iki ülke Dışişleri Bakanlığı arasında siyasi istişare me-
kanizması kurulmasına ilişkin mutabakat muhtırası imzalanmıştır.19

Gana’daki temaslarını tamamladıktan sonra Cumhurbaşkanı Gül, 
25 Mart tarihinde Afrika gezisinin ikinci durağı olan Gabon’a geç-
miştir. Gül, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba tarafından 
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmî törenle karşılanmış ve ardından 
bir süre baş başa görüşen her iki cumhurbaşkanı, daha sonra heyet-
ler arası görüşmeler yapmışlardır.20 Görüşmelerin ardından, Türkiye 
ile Gabon Hükümetleri Arasında İşbirliği Anlaşması, Hükümetler 
arası Askerî Çerçeve İşbirliği Anlaşması, Türkiye ile Gabon Arasın-
da Diplomatik Pasaportlara Vize Muafiyeti Anlaşması, Dışişleri Ba-
kanlıkları Arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin 
Mutabakat Muhtırası ve Savunma Bakanlıkları Arasında Niyet Beya-
nı imzalanmıştır.21 Daha sonra Gül, Türkiye-Gabon İş Forumu’nun 
açılışına katılarak bir konuşma yapmıştır. Forum’da bir konuşma 
yapan Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba ise Gabon’u 
2025’te yükselen bir ülke yapmayı hedeflediklerini ve üretime dayalı 
iki haneli büyüme gerçekleştirme kararlılığında olduklarını söyle-
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miştir. Bu çerçevede Türkiye’nin büyük ve önemli katkılar yapabi-
lecek bir ülke olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Ondimba, Türkiye 
gibi inandırıcı bir ortak ile bütün Afrika’ya hizmet edebileceklerini 
vurgulamıştır. Cumhurbaşkanı Ondimba, Türk iş adamlarını ülke-
sinde yatırıma davet etmiş ve yabancı yatırımcılara 10 yıl boyunca 
vergi muafiyeti getirdiklerini hatırlatmıştır.22

Başbakan Erdoğan’ın Güney Afrika Ziyareti 

Türkiye’den Afrika’ya yapılan bir diğer önemli ziyaret ise Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan 3-5 Ekim 2011 tarihlerinde Güney Af-
rika Cumhuriyeti’ne yaptığı resmi ziyarettir.23 Bu ziyaret sonuçları 
ve uzun vadeli etkileri itibariyle Türkiye-Afrika ilişkilerinde 2011 
yılında gelişen en önemli olay olarak nitelendirilebilir. Yakınlara ka-
dar Türkiye dışarıdan bir bakışla kıtada bir nevi tekil ilişkiler kuran 
ve özellikle ticaret vurgusuyla kendi çıkarları doğrultusunda hareket 
eden bir aktör konumundaydı. İşte bu yüzden Afrika’nın ana aktör-
leri Ankara’nın açılımlarına biraz şüpheyle yaklaşmıştı. Son dönem-
de ise Türkiye ile Afrika arasındaki buzların tamamıyla eridiğini ve 
sadece kıtada değil küresel anlamda da Türkiye-Afrika arasındaki 
işbirliğinin artacağını işaret eden gelişmeler yaşanmıştır. Güney Af-
rika ile geliştirilen yeni diyalog ve yakın işbirliği kararı bunun en 
temel göstergesidir. 

Türkiye ve Güney Afrika, BM Güvenlik Konseyinde reform ya-
pılmasından Filistin sorununa kadar birçok konuda aslında aynı 
şeyleri paylaşıyorlar. Fakat şu ana kadarki ilişkilerin neden bu ka-
dar gelişmediği konusuna gelince bunun birkaç sebebi var. İlk olarak 
belirtilmesi gereken şey Güney Afrika elitlerinde hala Kürt sorunu 
üzerinde Türkiye’ye yönelik negatif bir algının varlığıdır. İkincisi ise 
Güney Afrika’daki Yunan lobisinin süregelen etkinliğidir. Mesela 
Nelson Mandela’nın Atatürk Barış Ödülü’nü 1993 yılında reddetme-
sinin en büyük sebebi aslen Yunan olan Mandela’nın avukatının sü-
rece doğrudan müdahalede bulunmasıydı. Bu son ziyaretle birlikte 
bu tür “psikolojik” engellerin de artık büyük oranda kalktığını söyle-
mek yanlış olmayacaktır.
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Bu çerçevede Güney Afrika Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Kga-
lema Motlanthe’nin daveti üzerine ülkeye giden Başbakan Erdoğan’a 
bazı parlamenterler, bakanlar, bürokratlar ve yaklaşık 125 işadamı 
eşlik etmiştir. Ziyaret sırasında, üst düzey ikili temasların yani sıra 
ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik anlaşmalar imzalanmış 
ve işadamlarını bir araya getiren İş Forumu düzenlenmiştir. Baş-
bakan Erdoğan, Sudan’dan Somali’ye, Kongo’dan Eritre’ye, Fildişi 
Sahili’nden Libya’ya kadar Afrika kıtasının bütün meselelerinde Gü-
ney Afrika Cumhuriyeti ile yakın işbirliği içinde olmak ve ortak ha-
reket imkânlarını etkin şekilde değerlendirmek istediklerini vurgu-
lamış ve Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı’nda da Türk Dış 
Politikası konulu bir konferans vermiştir.24

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin demokrasi ve ekonomik kalkın-
ma alanındaki başarıları ile küresel sorunların çözümüne katkılarını 
ilgiyle izlediklerini dile getiren Erdoğan, “Apartheid” döneminden 
sonra işleyen demokrasisi ve ekonomik alandaki atılımlarıyla Güney 
Afrika’nın pek çok ülkeye ilham kaynağı olduğunu belirtmiştir. Türki-
ye ve Güney Afrika’nın artan imkânları ve uluslararası alanda yükselen 
profilleriyle dünya düzenine taze bir soluk getirmiş iki ülke olduğunu 
söyleyen Erdoğan, bu özellikleriyle Türkiye ve Güney Afrika için ar-
tık “yükselen güç” tanımının yetersiz kaldığını vurgulamıştır.25 Sahip 
oldukları imkanları barış ve adalet için etkin olarak kullanan bu iki ül-
kenin dünya meselelerinin çözümünde herkesin katkısını ve işbirliğini 
talep ettiği önemli iki güç merkezi olduğunu belirtmiştir. Türkiye’nin 
yeni dış politikasıyla bütün ülkelere olduğu gibi Afrika’ya yönelik ola-
rak da dostça bir politika yürüttüğünü söyleyen Erdoğan ayrıca, Gü-
ney Afrika ile ilgilendikleri kadar Kuzey Afrika ve Orta Afrika ile de 
dostane ilişkileri güçlendirmeye azami çaba sarf ettiklerini vurgulamış 
ve bu politikalar çerçevesinde kıta ülkeleri ile yoğun ekonomik, tica-
ri ve kültürel ilişkileri olan Güney Afrika’nın çok önemli ve öncelikli 
bir yere sahip olduğunu dile getirmiştir. Bunun yanı sıra, Birleşmiş 
Milletler’den Afrika Birliği’ne, G-20’den çeşitli konularda tesis edilmiş 
temas gruplarına kadar birçok forumdaki işbirliğinin de memnuniyet 
verici şekilde geliştiğini vurgulamıştır.26

Güney Afrika programı çerçevesinde Türkiye-Güney Afrika İş 
Forumu’nda da konuşan Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliği ve 
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dostluğa vurgu yaparak ticaretten yatırıma, kırsal kalkınmadan ta-
rıma, enerjiden ulaştırmaya kadar birçok alanda geleceğe yönelik 
ortak hedefler belirlediklerini belirtmiş ve beraberindeki işadamları 
heyetinin sektörel bazda görüşmeler yapma, gerek Afrika’da gerek 
Türkiye’de gerekse üçüncü ülkelerde yatırımlara girme arzuları ol-
duğuna atıf yapmıştır. İş adamlarının, yatırımcıların, müteahhitlerin 
ve sivil toplum kuruluşlarının Afrika’nın dört bir yanına gitmeleri-
nin Afrika’ya açılım politikalarının en önemli hedeflerinden biri ol-
duğunu belirten Erdoğan “Afrika asla mevsimlik bir iş ortağı değil, 
ebedi bir dosttur” şeklinde konuşmuştur. Demokratik değerlere da-
yanan anayasal düzeni ve gelişmiş ekonomisiyle Güney Afrika’nın, 
Afrika’da bir güven ve istikrar unsuru olduğunu kaydederek gerek 
ikili düzeyde gerekse Afrika düzleminde ve uluslararası planda bir-
çok başarıya birlikte imza atabileceklerini belirtmiştir.27

Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ticari ve ekonomik ilişki-
lerin ilerletilmesi için hükümetler düzeyinde gerekli tüm adımları 
attıklarını ve atmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, iki ülke 
arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması ve Çifte Vergilen-
dirmenin Önlenmesi Anlaşması gibi temel belgeleri imzalayarak yü-
rürlüğe koyduklarını; Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki 
Anlaşmasını imzalayarak onay sürecinin tamamlanmasını bekledik-
lerini söylemiştir. İlk kez 2008 yılında toplanan Karma Ekonomik 
Komisyonun bu yıl içinde yeniden toplanmasında fayda gördükle-
rini sözlerine ekleyen Erdoğan, 2007 yılında 3 milyar dolar sınırı-
na yaklaşan ticaretin daha sonra uluslararası finansal krize rağmen 
2010 yılında 1,26 milyar dolar civarında gerçekleşmesinin, iki ülke 
arasında harekete geçirilmeyi bekleyen ciddi bir potansiyelin göster-
gesi olduğuna ve ticaretin dönemsel dalgalanmalardan minimum se-
viyede etkilenecek şekilde yapılandırılmış, ürün çeşitliliği sağlanmış, 
sağlam ve kalıcı bir zemine ihtiyacı olduğuna işaret etmiştir. Ayrıca, 
uluslararası yatırım çekme konusunda ve ikili ilişkilerin daha ileri 
noktalara taşınmasında turizmin mutlaka değerlendirilmesi gerekti-
ğine, karşılıklı turizm hareketlerinin ise iki ülke halklarının birbirine 
daha da yakınlaşmasına vesile olacağına değinmiştir.28

Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Yardımcısı Kgalema 
Motlanthe de Türkiye’nin Avrupa’ya açılan bir kapı olduğuna atfen 
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Türkiye’nin, büyük bir ticaret potansiyeli olduğuna işaret etmiştir. 
Motlanthe ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek için güzel 
imkanlar olduğunu ve buna yönelik adımlar atmak gerektiğini be-
lirtmiştir. Maden, turizm, ticaret, savunma sanayi gibi alanlar işbirli-
ğinin öne çıktığını belirten Motlanthe, el ele çalışarak Güney Afrika 
Cumhuriyeti ve Türkiye, ülkelerinin yararına adımlar atabilirler diye 
konuşmuştur.29

Başbakan Erdoğan ve Motlanthe, baş başa ve heyetler arası görüş-
melerden sonra ortak bir basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin 
sorularını yanıtlamışlardır. Güney Afrika’nın Afrika’daki önemli ye-
rine ve stratejik konumuna işaret eden Erdoğan, düşünceleri örtüşen 
iki ülke konumunda olduklarını dile getirmiştir. Ekonomik ilişkiler 
noktasında da Türkiye-Güney Afrika ilişkilerini çok önemsedik-
lerini vurgulayan Erdoğan, 2008’de 2,7 milyar Dolara çıkan ticaret 
hacminin, 2010 yılında uluslararası finans krizi sebebiyle 1,2 milyar 
Dolara kadar düşmesine rağmen bu yıl itibarıyla ile ilk 7 ayda 1 mil-
yar Dolara çıkmış olmasını önemli bir gösterge olarak gördüğünü 
belirtmiştir. Turizm sektöründe atılabilecek adımlara da dikkat çe-
ken Erdoğan, THY ile Güney Afrika havayolları arasındaki çalışma 
ve taleplerin artışına dayanarak, bu konuda atılacak adımların top-
lumların kaynaşması ve dünya barışına önemli katkı sağlayacağı-
na değinmiştir. Bu ziyarette Türkiye ve Güney Afrika Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlıkları arasında diplomatik akademiler arası işbirliği 
mutabakat zaptı imzalanmıştır.30

Yapılan anlaşmalara ve Erdoğan’ın ziyaretinin Güney Afrika’da 
bıraktığı pozitif etkiye bakarak değerlendirildiğinde Güney Afri-
ka gezisi sonrasında Türkiye, Afrika kıtasına yönelik ilişkilerinde 
hem vites hem de ufuk yükseltmiştir. Türkiye’nin küresel siyasette 
Afrika’nın ana aktörlerinden birisi olan Güney Afrika ile yakın ça-
lışması Türkiye’nin yavaş yavaş ‘yükselen güçler’ ile daha çok birlikte 
hareket edeceğine işaret etmesi yanında batıyla olan yakın kurumsal 
ilişkileri dolayısıyla gerekirse bir aracı rolü oynama şansı verecek-
tir. Bu süreç aynı zamanda Türkiye’nin IBSA Diyalog Forumu31 ve 
BRICS ile kurumsal olarak işbirliği içine girmesinin de önünü aça-
caktır. Fakat Türkiye, Güney Afrika ile ilişkilerinde dünyaya felsefi 
yaklaşım anlamında kendisini diğer BRICS ülkelerine kıyasla daha 
çok ortak nokta bulacaktır. Çünkü Güney Afrika kıta ve dünya siya-
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setinde batı-dışı otantik arayışları olan ve bunu “Afrika Rönesansı” 
gibi tartışmalarla net bir şekilde gösteren bir ülkedir. Bu çerçevede 
Türkiye ve Güney Afrika’nın batıyla beraber fakat aynı zamanda ba-
tı-dışı otantik çözüm arayışları iki ülkeyi daha da yakınlaştıracaktır. 

Diğer Karşılıklı Üst düzey Ziyaretler
Türkiye ve Afrika arasında Cumhurbaşkanı ve Başbakan düze-

yinde karşılıklı ziyaretlerin yanısıra çeşitli düzeyde başka ziyaretler 
de gerçekleşmiştir. Örneğin, Kenya Ulusal Meclis Başkanı Kenneth 
Marande ve beraberindeki heyet 28 Şubat tarihinde Türkiye’ye resmi 
ziyarette bulunmuşlardır. Marande, ziyaret kapsamında mevkidaşı 
Mehmet Ali Şahin ile görüşmesinin ardından beraberindeki heyetle 
birlikte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdul-
lah Gül ile de görüşmelerde bulunmuştur. Ziyaretin iki ülke parla-
mentoları arasındaki ilişkilerin güçlendirmesine katkı yapması bek-
lenilmektedir. Aynı şekilde Güney Afrika Devlet Başkanı Yardımcısı 
Kgalema Mothlanthe, 24-26 Mayıs 2010 tarihlerinde 5 bakan ve 50 
civarındaki işadamıyla beraber Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulun-
muştur. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldikten son-
ra heyetler arası görüşmeler yapmıştır.32

Türkiye tarafından ise 5 Şubat tarihinde Devlet Bakanı Faruk 
Çelik Sudan’ın en fakir bölgelerinden biri olan Güney Darfur’un 
Başkenti Nyalay’a hastane temeli atmak için gitmiştir. 8 ay içinde 
tamamlan hastane 150 yatak kapasiteli olarak faaliyete başlamıştır. 
TİKA sponsorluğunda yapılan hastanenin temel atma törenine Fa-
ruk Çelik’le birlikte TİKA Başkanı Musa Kulaklıkaya, Sağlık Bakan-
lığı Müsteşarı Nihat Tosun, İlaç İşverenleri Başkanı Metin Demir 
ile Sudan Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Ahmet Bilal, Sağlık Bakanı 
Hasabelresul Babikir de katılmıştır. Bakan Çelik yaptığı konuşmada, 
4 yıl önce Başbakan’ın bölgeye yaptığı gezi sırasında verdiği sözü tut-
mak için geldiklerini vurguladı ve Türkiye’nin yeni projelerle Darfur 
halkının yanında olmaya devam edeceği belirtmiştir.33

Türkiye’nin kıtadaki kilit ülkelerle ilişkilerini geliştirme konu-
sunda ciddiyetini göstermek ve çeşitli konularda karşılıklı fikir alış-
verişinde bulunmak üzere 21-22 Ağustos tarihinde Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu aynı yıl içinde gerçekleşen Başbakan Erdoğan’ın 
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ziyaretinin ardından Güney Afrika Cumhuriyetini ziyaret etmiştir. 
Bu ziyaret sonrasında Davutoğlu karşılıklı olarak vizelerin kaldırıl-
ması için prensipte mutabakata vardıklarını açıklamıştır.34 Davutoğ-
lu, Güney Afrika ziyareti çerçevesinde yaptığı açıklamada, Güney 
Afrika’nın çok önem verdikleri bir ülke olduğunu söyleyerek, hem 
Afrika kıtasındaki hem de uluslararası alandaki etkinliği açısından 
Güney Afrika’nın sözü giderek daha çok dinlenen bir ülke haline 
geldiğini vurgulamıştır. İkili ilişkilerde siyasi açıdan hiçbir sorun 
olmadığına değinen Bakan, ekonomik açıdan da büyük bir potan-
siyel bulunduğuna dikkati çekerek, prensipte vizelerin kaldırılması 
konusunda mutabık kaldıklarını, teknik çalışmaların sürdüğünü, bu 
çalışmaların en kısa zamanda tamamlanması için karşılıklı olarak 
talimat verdiklerini kaydetmiştir. Bakan Davutoğlu, serbest ticaret 
anlaşması konusunda adım atılması üzerinde durduklarını da açık-
layarak, Türk Hava Yolları (THY) başta olmak üzere ulaşım hatları 
konusundaki gelişmeleri ele aldıklarını, THY’nin 5 sefer sayısının 
yakında 7’ye çıkartılacağını belirtmiştir.35

Aynı şekilde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ 26-27 Kasım 
tarihleri arasında Somali’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir.36 
Bozdağ’a gezisinde, milletvekilleri ve TİKA Başkanı Serdar Çam eş-
lik etmiştir. Bozdağ hem başkent Mogadişu’da Türkiye tarafından ya-
pılacak ikinci hastanenin temelini atmış hem de önceki aylarda Tür-
kiye tarafından gönderilen yardımların durumu hakkında inceleme-
lerde bulunmuştur. Kızılay’ın yardım çadırını gezen ve çalışmaları 
denetleyen Bozdağ, gezisinin ikinci gününde Bedir Türk Okulu’nu 
ziyaret etmiş ve okulda düzenlenen törende konuşan Somali Başba-
kanı Abdiveli Muhammed Ali, ülkesine yaptığı katkılardan dolayı 
Türkiye’ye minnettar olduklarını bildirmiştir.37 

Türkiye-Afrika Ortaklığı Bakanlar Düzeyinde Gözden Geçirme 
Konferansı

2011 yılında ayrıca Türkiye önderliğinde daha önceki yıllarda ya-
pılan çalışmaları ve atılan adımları değerlendiren önemli bir toplantı 
gerçekleştirilmiştir. 16 Aralık’ta Türkiye’nin ev sahipliği ile Türkiye-
Afrika Ortaklığı Bakanlar Düzeyinde Gözden Geçirme Konferansı 
düzenlenmiştir.38 Konferansta, Türkiye ile Afrika arasındaki stratejik 
ortaklığın çeşitli boyutlarda derinleştirilmesi konusunda istişare-
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lerde bulunulurken, görüşmelerin ardından bu doğrultuda atılacak 
adımlarda kararlılığın göstergesi olarak bir bildiri yayınlanmıştır.39 
Konferansın ardından kabul edilen bu bildiride, gelecek Türk-Afrika 
Zirvesi’nin 2013 yılında bir Afrika ülkesinde düzenleneceği belir-
tilerek 2008 yılında yapılan ilk Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nin 
taraflar arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yaptığı olumlu katkının 
altı çizilmiştir. 

Konferanstan bir gün önceki hazırlık toplantısında benimsenen 
Uygulama Planı’nın gözden geçirildiği toplantı sonrası yayımlanan 
bildiride, 2008’de gerçekleşen ilk Türkiye-Afrika Zirvesi’nden bu yana 
kaydedilen mesafenin değerlendirildiği vurgulanmış ve Uygulama 
Planı’nın hayata geçirilmesi konusundaki kararlılık yinelenerek, Türk 
ve Afrikalı medya örgütleri ve mensupları arasındaki iletişim ve işbir-
liğinin geliştirilmesi için Türk-Afrika Medya Forumları düzenlenme-
sinin önemine değinilmiştir.40 Bildiride ayrıca Türkiye ile Afrika Bir-
liği üyesi ülkeler arasındaki diplomatik temsilde gerçekleşen artışın, 
ilişkiler ve işbirliği üzerindeki olumlu etkileri vurgulanmıştır. Türk 
hükümetinin, AB’yle gümrük birliği ve diğer uluslararası taahhütle-
rinden kaynaklanan zorunluluklarıyla uyumlu biçimde, Afrika’daki 
En Az Gelişmiş Ülkelere gümrük vergisi indirimi ve duty free ayrıca-
lıkları tanıma olanaklarını araştırma sözüne de atıf yapılan bildiride, 
Türkiye’nin eğitimden sağlığa, tarımdan altyapı yatırımlarına kadar 
çeşitli alanlarda Afrika’ya sağladığı desteğe dikkat çekilmiştir. Tüm 
bunlara ek olarak, Türkiye-Afrika ilişkilerinde üniversite burslarının 
önemine dikkat çekilerek, Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda bu alanda 
Afrika ülkelerine daha fazla pay ayırma sözünden duyulan memnuni-
yet dile getirilmiştir.41 Bu toplantı özellikle Türkiye-Afrika ilişkilerin-
de kurumsal derinleşmenin her gecen gün daha da derinleştiğinin en 
önemli göstergesi olmuştur. Özellikle katılımcı devlet sayısı ve delege-
lerin üst düzey olması bunu ayrıca teyit etmiştir.

Ekonomik ve Ticari İlişkiler
Zafer Çağlayan’ın Tanzanya ve Etiyopya Ziyareti
2011 yılında Türkiye Afrika’ya ticari olarak açılımına devam 

etmiştir. Bu çerçevede 8-12 Mart tarihlerinde Devlet Bakanı Zafer 
Çağlayan başkanlığındaki bir heyet Tanzanya ve Etiyopya’daki ya-
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tırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla bu iki ülkeyi ziyaret et-
mişlerdir.42 Devlet Bakanı Çağlayan, Etiyopya’nın, Afrika ile Ticari 
ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi kapsamında Türkiye 
için çok önemli bir ortak olacağını belirtmiştir. İlk kez Türkiye’den 
bir ticaret bakanının Etiyopya’yı ziyaret ettiğini ifade eden Çağlayan, 
Etiyopya Devlet Bakanı Ahmed Shidi, Etiyopya’da yatırım yapacak 
Türk iş adamlarına verilmesi öngörülen 100 milyon dolarlık Exim-
bank kredisinin anlaşmasını imzalamıştır.43

Addis Ababa’dan Tanzanya’nın Dar eş Salaam kentine geçen Zafer 
Çağlayan Türkiye ile Tanzanya arasında “Karşılıklı Yatırımların Teş-
viki ve Korunması” anlaşması ile Tanzanya’nın Türkiye’den ithalatı 
için kullanılacak 50 milyon dolarlık Eximbank kredisi anlaşması im-
zalanmıştır. Ziyaret sırasında Tanzanya Cumhurbaşkanı Kıkwete ile 
görüşen Çağlayan, madenler ve diğer alanlarda Tanzanya’da gerçek-
leştirilecek Türk yatırımlarının enerji karşılığında yapılabileceğini 
bildirirken, Cumhurbaşkanı Kıkwete 50 milyon dolarlık Eximbank 
kredisinden duyduğu mutluluğu dile getirmiştir.44

Çağlayan’ın ziyaretleri yanında Kenya Konut Bakanı Soita 
Shitanda’nın daveti üzerine Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa 
Demir de 10-13 Şubat tarihinde Kenya’ya resmi bir ziyarette bulun-
muştur.45 Bu ziyaret Türkiye-Kenya ilişkilerinin gelişmesi açısından 
önemli olmuştur, çünkü özellikle Türkiye konut sektörün Kenya’nın 
başlatmış olduğu temel altyapı inşaatı ve konut sektöründe önemli 
pay alması beklenmektedir.

2011 yılında ayrıca hem yeni sektörler Türkiye’nin Afrika piyasa-
sını keşfetmesine hem de yeni pazarlara açılmasına şahitlik etmiştir. 
Örneğin, Hamidiye Kaynak Suları A.Ş. Afrika pazarına hızlı bir giriş 
yaparak, Angola ve Gabon’u ihracat portföyüne eklemiştir.46 Konuyla 
ilgili bir açıklama yapan Hamidiye Kaynak Suları A.Ş. Genel Müdü-
rü Kenan Kılıç, 2011 yılında ihracatta yeni pazarlara yöneldiklerini 
ve öncelikli hedeflerinin de Afrika ülkeleri olduğunu belirtmiştir.47

Ayrıca Ekim ayında Batı ve Orta Afrika’nın pamuk üreticisi ülke-
lerinin temsilcileri tarafından Ege İhracatçı Birlikleri’ne ziyaret dü-
zenlemiştir. 15 kişiden oluşan Afrikalı heyet ile Türk yetkililer ara-
sında “pamuk toplantısı” düzenlenmiş ve Afrikalı pamuk üreticileri 
Türk yetkililerden, Türkiye’nin Afrika Pamuk Birliği’ne üye olmasını 
istemişlerdir.48
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Türkiye-Afrika ilişkileri karşılıklı forumlar ve kurumsal açılımlarla 
da devam etmiştir. 16 Eylül tarihinde Ruanda Cumhuriyeti Fahri Baş-
konsolosu İnanç Çiftçi’nin ev sahipliğinde Sait Halim Paşa Yalısı’nda 
düzenlenen bir toplantı ile Ruanda İstanbul Kalkınma Komisyonu 
Ofisi açılışı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, Ruanda Dışişleri ve İşbirli-
ği Bakanı Louise Mushikiwabo’nun yanı sıra, Altyapı, Ticaret ve Sana-
yi Bakanları ile Ruanda Havayolları İcra Direktörü, Ruanda Kalkınma 
Bankası İcra Direktörü ile üst düzey iş adamları katılmıştır.49

TABLO 1: TÜRKIYE’NIN BAZI SAHRAALTI AFRIKASI  

ÜLKELERIYLE TICARETI (MILYAR $)

Ihracat Ithalat
Yıl 2010 2011 2010 2011
Güney Afrika Cumhuriyeti 369 511 890 1955
Nijerya 251 394 603 823
Sudan 228 244 5 9
Kenya 86 199 13 15
Angola 110 221 0 0
Nijer 15 24 0 0
Senegal 83 155 1 3
Gambiya 21 40 0 0
Gine 28 39 3 2
Sierra Leone 24 26 11 23
Liberya 67 61 8 3
Fildişi Sahilleri 48 66 97 139
Gana 96 220 194 292
Togo 31 60 7 47
Kamerun 49 105 40 48
Ekvator Ginesi 33 63 0 0
Gabon 19 30 5 3
Kongo Dem. Cum. 14 32 3 19
Etiyopya 175 275 41 42
Cibuti 31 45 0 0
Tanzanya 89 171 14 22
Mozambik 46 103 43 71
Madagaskar 27 51 2 2
Mauritius 22 45 7 7
Toplam 1.962 3.180 1.987 3.925 

Kaynak: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, http://www.dtm.gov.tr 
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Türkiye-Güney Afrika Forumu
2011 yılında ayrıca Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tara-

fından Türkiye-Güney Afrika Forumu düzenlenmiştir. 25-26 Mayıs 
tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen foruma, Güney Afrika 
Devlet Başkan Yardımcısı Kgalema Motlanthe, Sanayi ve Ticaret Ba-
kan Yardımcısı Thandı Tobias Pokolo ve Johannesburg Ticaret ve Sa-
nayi Odası Başkanı Mark Nowitz ile Türk-Afrika İş Konseyi Başkanı 
Tamer Taşkın’ın yanı sıra çok sayıda işadamı katılmıştır.50 Forumun 
açılış konuşmasını yapan Türk- Afrika İş Konseyleri Başkanı Tamer 
Taşkın, Güney Afrika’nın ekonomik bağlamda hem Afrika hem de 
Türkiye için önemli olduğuna vurgu yaparak Güney Afrika’nın 55 
işadamıyla Türkiye’ye gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirmiştir. Güney Afrika Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Thandı 
Tobias Pocolo ise İstanbul’da yapılan forumun Türkiye’yle olan or-
taklığa katkılar sunacağının altını çizmiştir. Güney Afrika’nın foru-
ma ilgi duyduğunu kaydeden Poçolo, ülkelerarası ekonomik ilişkile-
re her zaman önem verdiklerini belirterek Türkiye’yle ticari ilişkileri 
arttırmaya açık olduklarını ve Türkiye eliyle Güney Afrika’ya yapıla-
cak yatırım ve ihracatların artmasını ve yapılanmasını istediklerini 
belirtmiştir.51

Sivil Toplum Teşkilatlarının Faaliyetleri, Yumuşak Güç ve Din
Yedinci Türkiye-Afrika Dış Ticaret Köprüsü toplantısı
Sivil toplum örgütleri/teşkilatları önceki yıllarda olduğu gibi 

Türkiye’nin Afrika açılımında öncü rolü oynamaya devam etmek-
tedir. Türkiye İşadamları ve Sanayiceler Konfederasyonu (TUS-
KON), Ekonomi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ihracatçılar 
Meclisi’nin (TİM) birlikte düzenlediği Türkiye-Afrika Dış Ticaret 
Köprüsü toplantılarının yedincisi 16 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleş-
tirilmiştir.52 Toplantıda 54 Afrika ülkesinden 300 işadamı Türk işa-
damları ile bir araya gelmiştir. Toplantının açılış konuşmasını yapan 
TUSKON Başkan Vekili Ahmet Ciğer, 7 federasyon ve 165 işadamı 
derneğinde 35 bin işadamı ve 100 bin işletmeyi temsil ettiklerini be-
lirterek, ticaret köprüleri sayesinde yurtdışındaki işadamları ile Türk 
işadamları arasında güzel ilişkiler kurulduğuna dikkat çekmiştir. Ci-
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ğer ayrıca Afrika’nın Türkiye için son derece önemli bir ekonomik 
ortak olduğunu ve Afrika ülkeleri ile ticari ilişkilere çok boyutlu bak-
tıklarını vurgulamıştır. Ciğer’in 2006’dan bu yana gerçekleştirilen 
ticaret köprüsü programlarının 25 milyar dolarlık bir iş hacminin 
temelini oluşturduğunu söylediği toplantıda, TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi ise, Afrika’nın potansiyelini bulması, sorunlarını çözmesi 
için daha çok ticaret ve yatırıma ihtiyacı olduğunu ve bu çerçevede 
ilişkileri geliştirmek istediklerini belirtmiştir.53

Bir diğer sivil toplum kuruluşu öncülüğü ise 2012 yılına ait çalış-
ma programını belirleyen İzmir Ticaret Odası’nın ( İZTO) ağırlığı 
Afrika’ya verme kararıdır. EXPO 2020 adaylığı ve ticari ilişkilerde 
İzmir için kilit kıta konumuna gelen Afrika ile ilişkiler, İzmir Ticaret 
Oda’sının 2012 Çalışma Programı’nda “Dünyanın parlayan yıldızı 
Afrika” başlığı altında ayrıntılı yer almıştır. Yılda 250 milyar dolar-
lık ithalat yapan Afrika pazarında İzmirli firmaların yer alması için 
çalışma başlatan İZTO, 2012 yılında birçok iş gezisi düzenleyeceğini 
dile getirmiştir.54 

2011 yılında ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu ve iş adamlarından oluşan heyet İslam Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu toplantısına katılmak üzere 3 Aralık’ta 
Sudan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirmişlerdir. Hisarcıklıoğlu ve be-
raberindeki heyet Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir tarafından 
kabul edilmiştir. El Beşir’e yapılan ziyarette, Sudan’daki Türk yatırım-
cılarının sorunları gündeme getirilirken, Sudan Devlet Başkanı Beşir 
de Türkiye’nin ekonomik başarılarından gurur duyduklarını belir-
terek Türk yatırımcıları Sudan’da yatırım yapmaya davet etmiştir.55

Sivil toplumun yaptığı çalışmalara en büyük destek THY’nin Afri-
kalı işadamlarına sağladığı vize kolaylığı olmuştur.56 THY ile seyahat 
eden Sahraaltı Afrika ülkeleri vatandaşları, geçerli Schengen, İngilte-
re ve ABD vizesi sahibi olmaları koşuluyla Atatürk Havalimanı’ndan 
Türkiye vizesi alabileceklerdir. THY Basın Müşavirliği’nden yapılan 
açıklamada, Büyük Sahra Çölü’nün güneyindeki Burindi, Komoros, 
Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Malavi, Ruanda, Somali, Uganda, 
Tanzanya, Zambiya, Angola, Kamerun, Kongo, Demokratik Kongo, 
Sudan, Gambiya, Gana, Nijer, Nijerya ve Senegal’i kapsayan yeni uy-
gulamanın, bölge ülkeleri ile Türkiye arasında ticari ilişkilerin ge-
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lişmesine katkıda bulunacağı ve THY’nin yolcu sayısının artmasını 
sağlayacağı kaydedilmiştir. THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi 
Topçu da konuya ilişkin açıklamasında, Afrika’dan Türkiye’ye ge-
lecek yolcuların vizelerini kolaylaştırmak için yapılan çalışmaların 
önemine işaret ederek, Afrika’da birçok şehirde, Türkiye Cumhuri-
yeti Büyükelçiliğinin uzak olması ya da bulunmaması sebebiyle vize 
almakta zorluk çekildiğini, Türk Hava Yollarının girişimiyle İçişleri 
Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda 
vize kolaylığı sağlandığını bildirmiştir.57

2011 yılında Türkiye’nin Afrika açılımının sosyal tabanını ge-
nişletmek için de çeşitli adımlar atılmıştır. 1979 yılından itibaren 
TRT’nin organizasyonu ile ülkeler arası düzeyde kutlanan ve bu 
yıl 33.sü gerçekleştirilen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne, 
şenliklere ilk kez katılan Mali ile birlikte Afrika’dan Kenya, Mısır, 
Senegal’den çocuklar katılmıştır.58 Bu vesileyle Afrikalı çocuklar di-
ğer ülke grupları gibi medya ve etkinlikler kanalıyla kendilerini ve 
ülkelerini tanıtma imkânı bulmuşlardır.

Aynı çerçevede yapılan bir başka etkinlik ise Afrika Günü kut-
lamaları olmuştur. 25 Mayıs Afrika Günü kutlamalarına Bilkent 
Üniversitesi ev sahipliği yapmıştır.59 Türkiye’de görev yapan 12 Af-
rikalı büyükelçinin destekleri ile 26 Mayıs’ta düzenlenen kutlama-
lara Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Devlet Bakanı Selma Aliye 
Kavaf da katılmıştır. Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdul-
lah Atalar’ın açılış konuşmasının ardından konuşma yapan Gül, 
Türkiye’nin her platformda Afrika’nın sesi olmaya devam edeceğini 
belirterek, “Karşılıklı siyasi ve ekonomik çıkarlarımızı inkâr edecek 
halimiz yok. Ancak Türkiye’nin hiç karşılık beklemeden Afrika’ya 
ilgisi vardır” demiştir.60 Törende Afrikalı büyükelçiler de birer ko-
nuşma yapmışlardır.

II. Afrika Müslüman Dinî Liderler Zirvesi
Türkiye-Afrika ilişkilerinde dinin önemli bir öğe olarak öne 

çıktığı gerçeği Diyanet’in yaptığı bir girişimle yeniden gündeme 
gelmiştir. Bu minvalde II. Afrika Müslüman Dinî Liderler Zirvesi, 
21-25 Kasım 2011 tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ev 
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sahipliğinde ve Başbakanının himayelerinde İstanbul ve Ankara’da 
gerçekleştirilmiştir. 46 ülkeden 125 temsilcinin katıldığı zirvede, 
Türkiye ile Afrika’daki Müslüman topluluklar arasında dinî ilişkileri 
geliştirmek ve işbirliği imkânları oluşturmak ana gündem maddesi 
olarak yer almıştır.61 Birincisi 2006’da İstanbul’da gerçekleştirilen bu 
zirvelerdeki temel amaç, Türkiye ile Afrika’daki Müslüman topluluk-
lar arasında dinî ilişki ve işbirliği imkânlarını araştırmak, işbirliği 
şartlarını oluşturmak, geliştirmek ve bütün bu süreçlerin gerektirdi-
ği adımları atmaktır.

Zirvenin sonuç bildirgesi Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yapılan 
etkinlikle açıklanmıştır. Bildirgede, bugün genel olarak sömürge-
leştirmelerle, köle ticaretiyle, iç savaşlarla, yardıma muhtaç insan 
görüntüleriyle çizilen Afrika imajının, kıta insanının kültürel ve 
manevî zenginliğini örtmekte olduğu ifade edilmiştir. Afrika’nın ta-
rih boyunca bilim ve düşünce alanında insanlığa sunduğu katkılarla 
anılması gerektiği vurgulanırken, kıtanın asıl sorunlarına çözüm bu-
labilmek, dünyanın Afrika toplumlarıyla doğru ilişkiler kurmasını 
sağlayabilmek için oluşturulan çarpık imajın değiştirilmesi yönünde 
insanlık olarak ortak çaba gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir.62

Bildirgede, “Afrika’nın çeşitli bölgelerinde devam eden çatışma 
ve iç savaşlarda doğrudan masum halkı hedef alan saldırılar, gerçek-
te birer insanlık suçudur. Bu bölgelerde meydana gelen çatışma ve 
savaşların bir an önce durması en büyük temennimizdir. Farklı din 
mensuplarından da bu yönde aynı gayret ve samimî yaklaşımın bek-
lendiği bilinmelidir. Özellikle Afrika insanının can, mal ve namusla-
rı ile din ve vicdan hürriyetlerinin güvence altına alınması, huzurlu 
ve müreffeh bir hayata kavuşturulması, barış ve hoşgörünün teşvik 
edilerek yaygınlaştırılması yönünde her türlü gayret ve çaba herkes 
tarafından desteklenmelidir” denilerek Afrika’daki dini çatışmalara 
referans ve buna yönelik çalışmalar yapılacağının sinyali verilmiştir.63

Zirvede ayrıca “Afro-Asya İslam Dünyası Manevî Liderler Birliği” 
kurulması kararlaştırılmıştır. Bu hususa ilişkin sonuç bildirgesinde, 
“Bölge ülkelerinde sağlıklı dinî bilgiye dayalı manevî rehberliğe olan 
ihtiyaç, özellikle kriz bölgelerinde barış ve huzurun tesisi için inisi-
yatif alabilecek “Afro-Asya İslam Dünyası Manevî Liderler Birliği” 
mahiyetinde bir oluşumun gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. 
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Birliğin yapı, içerik ve işleyişi konusunda ön çalışma yapmak üze-
re bir heyet teşkil edilmelidir. Bu birlik küresel ve mahallî ölçekte 
İslam’a ve Müslümanlara yönelen meydan okumalar karşısında ortak 
bir duyarlılık, ortak dil ve yöntem ile hareket edebilen, ilgili uluslara-
rası kuruluşlarla işbirliği yapabilen kurumsal bir yapılanmaya sahip 
olmalıdır” ifadeleri yer almıştır.64

Sonuç

Türkiye’nin Afrika’ya yönelik dış politikası ekonomik ve siyasi açı-
dan 2011 yılında da hem genişlemeye hem de derinleşmeye devam 
etmiştir. Özellikle ekonomik krizin etkisiyle küçük de olsa ilişkilerin 
bir sarsıntı geçirdiği 2010 yılı sonrasında, 2011 yılı gelişmeler önceki 
trendin geri döndüğünün göstergesidir. Özellikle ticari ilişkiler gözle 
görülür bir artış yaşanmış ve bu Türkiye-Afrika ticari göstergelerine 
yansımıştır. Tablo 1’de de görülebileceği gibi Türkiye’nin Afrika ile 
ticareti 2011 yılında bir yıl öncesine göre ithalat açısından % 90’dan 
fazla, ihracat açısında ise yaklaşık % 60’tan fazla artmıştır. Bu durum 
Afrika ülkelerinin artık Türkiye-Afrika ilişkilerinde önceki yıllarda 
olduğu gibi göreceli olarak daha pasif bir oyuncu olmaktan daha ak-
tif ve önemli bir rol almaya başladıklarının göstergesidir. Bu çerçeve-
de daha önceki dönemlerde Türkiye’nin ihracatının hep öne çıktığı 
düşünüldüğünde, Afrika ülkelerinin Türkiye’ye olan ihracatının da 
2011 yılı itibariyle öne çıkmaya başlaması ilişkilerin zeminini derin-
leştirmek için hayli önemlidir.

Siyasi açıdan 2011 yılı ilişkilerin normalleştiğinin ve belirli bir 
sistematiğe oturduğunun tescili anlamında önemli olmuştur. Özel-
likle ilişkileri gözden geçirme toplantısına gösterilen ilgi ve katılım 
bunun net göstergesidir. Ayrıca Türkiye ve Afrika’daki kilit ülkelerin 
ilişkileri önceki yıllardaki gibi soğuk bir ilişki havasından çıkmış ve 
son derece yakın bir işbirliğine dönüşmüştür. Bu çerçevede Türki-
ye-Güney Afrika ilişkilerinin ikili boyuttan kıtasal ve küresel boyuta 
evrilme çabaları ve karşılıklı fikir teatisinin sıklaştırılması hem Tür-
kiye -Afrika ilişkileri açısında hem de Türkiye’nin kıtaya yapacağı 
muhtemel katkılar açısında önemlidir. 



679

TÜRKİYE’NİN SAHARA-ALTI AFRİKASI POLİTİKASI 2011

Kronoloji
1-3 Şubat  Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Ebele Jonathan, 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak 
Türkiye’ye resmî bir ziyarette bulunmuştur.

5 Şubat  Devlet Bakanı Faruk Çelik Sudan’ın en fakir bölgele-
rinden biri olan Güney Darfur’un Başkenti Nyalay’a 
hastane temeli atmak için gitmiştir.

10-13 Şubat  Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir Kenya’ya 
resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

28 Şubat  Kenya Ulusal Meclis Başkanı Kenneth Marande ve bera-
berindeki heyet Türkiye’ye resmi ziyarette bulunmuştur.

8-12 Mart  Devlet Bakanı Zafer Çağlayan başkanlığında bir heyet 
Tanzanya ve Etiyopya’ya bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

23-26 Mart  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Afrika’ya açılım politi-
kası çerçevesinde Gana ve Gabon’a resmî bir ziyarette 
bulunmuştur.

28 Nisan-2 Mayıs  Zanzibar Cumhurbaşkanı Dr. Ali Mohamed Shein 
Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunmuştur.

24-26 Mayıs  Güney Afrika Devlet Başkanı Yardımcısı Mothlanthe, 
24-26 Mayıs 2010 tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir zi-
yarette bulunmuştur.

17 Ağustos  İKÖ’nün Somali Toplantısı için Türkiye’ye gelen So-
mali Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmet Başbakan Er-
doğan ve Cumhurbaşkanı Gül ile görüşmüştür.

21-22 Ağustos  Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu aynı yıl içinde ger-
çekleşen Başbakan Erdoğan’ın ziyaretinin ardından 
Güney Afrika Cumhuriyetini ziyaret etmiştir.

31 Ağustos-1 Eylül  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve heyeti 
Somali’yi ziyaret etmiştir.

3-5 Ekim  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Güney Afrika 
Cumhuriyeti’ne resmi bir ziyarette bulunmuştur.

21-25 Kasım II. Afrika Müslüman Dinî Liderler Zirvesi Diyanet İş-
leri Başkanlığı’nın ev sahipliğinde ve Başbakanının hi-
mayelerinde İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

26-27 Kasım Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Somali’ye resmi bir 
ziyaret gerçekleştirmiştir.

16 Aralık  Türkiye’nin ev sahipliği ile İstanbul’da Türkiye-Afrika 
Ortaklığı Bakanlar Düzeyinde Gözden Geçirme Kon-
feransı düzenlenmiştir.
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Giriş
Türk dış politikasının Afganistan ve Pakistan’a yönelik olarak ge-

çirdiği en hareketli yıllardan biri olan 2010 yılının ardından 2011 yılı 
da oldukça yoğun geçti. 2001’den bu yana Afganistan ve Pakistan’la 
olan ilişkilerini istikrarlı bir biçimde devam ettiren Türkiye’nin 
bölgede yürüttüğü aktif diplomasi, Amerika ve müttefiklerinin 
Afganistan’dan çekilme planları yaptıkları bir dönemde daha önem-
li hale gelmektedir. Türkiye’nin 11 Eylül sonrasında Afganistan ve 
bölgeye yönelik izlediği politikalar çerçevesinde belirlediği ilkeler 
2000’li yıllar boyunca Türk dış politikasında uygulama şansı bul-
muştur. 2007 yılında Güney Asya bölgesinin iki önemli ülkesi Pakis-
tan ve Afganistan’ı yakınlaştırmak amacıyla Türkiye’nin inisiyatifiyle 
başlatılan üçlü zirveler, özellikle “diplomasi yoluyla bölgesel barış” 
ilkesinin ivme kazanmasında önemli rol oynamıştır. Bu yıldan itiba-
ren ikili temasların arttığını da gözden kaçırmamak gerekmektedir. 

2011 yılının son aylarında bölgede meydana gelen gelişmeler ne-
ticesinde gerek Pakistan ve Afganistan, gerekse ABD ve Pakistan ara-
sında ortaya çıkan gerginlikler, ABD’nin yaptığı çekilme planlarını 
gözden geçirmesi için bir gerekçe daha sağladı. Taliban ve diğer mu-
halif gruplarla görüşmeleri yöneten Yüksek Barış Konseyi’nin başka-
nı, Afganistan’ın eski Cumhurbaşkanı Burhaneddin Rabbani’nin 20 
Eylül’de bir suikast sonucunda öldürülmesi, yalnızca Afganistan’da 
başlatılan barış sürecini sekteye uğratmakla kalmamış, aynı zaman-
da Afganistan ve Pakistan arasındaki yeni gerginliklere de zemin ha-
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zırlamıştır. Zira olaydan sonra Afganistan istihbaratının üst düzey 
yetkilileri, suikastın Pakistan Talibanı tarafından planlandığı iddia-
sıyla Pakistan istihbarat yetkilileriyle görüşmelerde bulunmuş, ola-
yın biran önce aydınlatılması için çalışılmasını istemiştir. Afganistan 
sorununun çözülmesinde Pakistan ve Afganistan arasındaki yakın-
laşmanın önemine inanan Türkiye’nin, 2007 yılından bu yana aldığı 
inisiyatiflerin bir devamı olarak Rabbani’nin çözüm çabalarını des-
teklemesi, bölgedeki arabulucu rolünü bir kez daha ön plana çıkar-
mıştır. Rabbani suikastının araştırılması için İstanbul’da bir işbirliği 
mekanizmasının kurulması uluslararası toplum tarafından memnu-
niyetle karşılanmıştır. Ayrıca Kasım ayının başında Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’ün ev sahipliğinde yapılan 6. Üçlü Zirve, Rabbani su-
ikastı sonrasında Zerdari ve Karzai’yi ilk kez bir araya getirmiş, bu 
zirveyle iki ülke arasında kapanma noktasına gelen diyalog kapıları 
yeniden açılmıştır. 

2011 yılının son aylarında meydana gelen bir diğer önemli ge-
lişme ise 26 Kasım’da 24 Pakistanlı askerin hayatını kaybetmesine 
neden olan NATO’nun Afganistan sınırındaki kontrol noktalarına 
düzenlediği hava saldırıları oldu. Pakistan Cumhurbaşkanı Yusuf 
Ziya Gilani’nin bu olay sonrasında NATO, BM ve ABD ile imzala-
dıkları tüm anlaşmaları gözden geçirecekleri yönündeki açıklaması, 
ardından Pakistan’ın Afganistan sınırını NATO ikmallerine kapat-
ması ve insansız Amerikan uçaklarının kullandığı bir üssün boşal-
tılması, ABD ve Pakistan arasındaki ilişkilerde krizin yaşanmasına 
neden oldu. 2011 yılının sonlarında yaşanan bu önemli gelişmeler 
Türkiye’nin Afganistan ve Pakistan’a yönelik politikalarını ve aldığı 
uluslararası inisiyatifleri daha önemli hale getirmektedir. Bu nedenle 
bu makalede öncelikle 2011 yılında bölgede meydana gelen gelişme-
lerin paralelinde Türk dış politikasının izlediği rota incelenecek, ar-
dından 2011 sonrasında Türkiye’nin Afganistan konusunda izlemesi 
muhtemel politikalara değinilecektir. 

Afganistan’da Muhaliflerle Yapılan Görüşmelere Diplomatik 
Destek

2011 yılının ilk aylarında Türkiye, 2010 yılında yapılan Londra 
Konferansı sırasında alınan kararlara paralel olarak, Afganistan’da 
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muhalif gruplarla yapılan görüşmelere destek olduğunu belirten 
mesajlar verdi. 22-25 Şubat tarihleri arasında Afganistan Yüksek 
Barış Konseyi (YBK) Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı Rabbani ile 
beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun davet-
lisi olarak, Ankara’yı ve Konya’yı kapsayan bir programla Türkiye’yi 
ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ile de görüşme-
lerde bulunmuştur. Davutoğlu ve Rabbani’nin yaptıkları ortak basın 
açıklamasında, Afganistan’daki barış sürecinin Afganlıların öncülük 
ettiği ve onların yönetmesi gereken bir barış süreci olduğu vurgulan-
mış, Türk hükümetinin bu süreçte her zaman Yüksek Barış Konse-
yi ve Afgan halkının yanında olduğu belirtilmiştir. Türk hükümeti 
Afganistan’da barış ve uzlaşmanın tek meşru kurumu olarak Yüksek 
Barış Konseyi’ni tanıdığını, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumla 
yakın işbirliği içinde çalışılmasına önem verdiğini açıklamıştır.1

 Afganistan içinde farklı gruplarla görüşmeler yapan Rabbani, 
başta Pakistan olmak üzere çeşitli bölge ülkeleri ile de temaslarda 
bulunmuş, ardından Türkiye ziyaretini gerçekleştirmiştir. Rabbani, 
hem bölge ülkeleri hem de Batılı ülkelerle iyi ilişkiler içinde olan 
Türkiye’nin barış görüşmelerinde önemli bir arabulucu ülke olaca-
ğına inanmaktaydı.2 Nitekim Aralık ayında Afganistan da, Taliban’la 
yapılacak olan barış görüşmelerinin kolaylaştırılması için bir temsil-
ciliğe sahip olması fikrini kabul ettiğini, ancak bunun Afgan toprak-
larında ya da Türkiye veya Suudi Arabistan’da bulunmasını istediğini 
açıklamıştı. 

BM IV. En Az Gelişmiş Ülkeler (BM EAGÜ) Konferansı ve 
Afganistan: Kalkınma Alanında İşbirliği 

2011 yılında Türkiye’nin Güney Asya bölgesine yönelik olarak 
gerçekleştirdiği en önemli inisiyatif hiç kuşkusuz 9-13 Mayıs tarih-
leri arasında İstanbul’da yapılan BM IV. En Az Gelişmiş Ülkeler (BM 
EAGÜ) Konferansı oldu.3 Geniş bir uluslararası katılımla gerçekle-
şen Konferansa 10 binden fazla kişi katıldı. Konferans’ta devletler 
düzeyinde yapılan Hükümetlerarası ve Parlamenterler Forumu’nun 
yanı sıra Sivil Toplum Forumu, Entelektüeller, İş Dünyası ve Gençlik 
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Forumu başlıkları altında çok sayıda etkinlik yapıldı. Sivil Toplum 
Forumu’na çoğu EAGÜ’den olmak üzere yüzlerce temsilci katıldı. 
Katılımın yoğun olması, Konferans öncesinde Batılı medya kuruluş-
larının “Türkiye bu işin üstesinden gelebilecek mi?” şeklindeki soru-
larına yanıt verir nitelikteydi. 

Türkiye’nin sön dönemde izlediği aktif dış politika, bu alanda 
yaptığı açılımlar ve dış politikada yüksek sesle ifade ettiği “küresel 
vicdanı” daha adil bir dünya için harekete geçirme iradesi, EAGÜ’le-
rin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bundan önceki 
konferansların Paris ve Brüksel gibi iki büyük Avrupa başkentine 
yapıldığı düşünülürse, ilk kez Batı Avrupa dışında bir ülkede bu 
konferansın yapılmış olmasının kendi başına özel bir anlamı bulun-
maktadır. Nitekim Türkiye, bu konferansın bu ülkeler açısından “bir 
kilometre taşı olduğunu” ve “bundan sonra bu konuda küresel bir bi-
lincin oluşturulması konusunda aktif bir çaba yürütüleceği” mesajını 
verdi. Konferansın sonunda yaptığı kapanış konuşmasında Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu, kabul edilen İstanbul Eylem Planı’nı de-
ğerlendirirken dünya kamuoyuna önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin 
bu konferansla en az gelişmiş ülkelerin sorunlarını uluslararası top-
lumun gündemine getirme konusunda önemli bir çaba harcadığını, 
«Türkiye’nin en az gelişmiş ülkelerin sesi olduğunu, sesi olmaya da 
devam edeceğini» belirtti. En az gelişmiş ülkeler yerine bu ülkele-
rin onuruna yakışır başka bir tanımlamanın yapılması gerektiğine 
dikkat çeken Davutoğlu, İstanbul Eylem Planı’nda alınan kararların 
uygulanması ve takibi noktasında konusunda Türkiye’nin söz verdiği 
katkıları yerine getireceğini söyledi.4 Kabul edilen Eylem planında, 
2011-2020 arasındaki dönemde en az gelişmiş ülke statüsünde bu-
lunan ülkelerin sayısının 48’den 24’e düşürülmesinin hedeflendiği 
belirtildi.5 Türkiye Konferans sırasında İstanbul Eylem Planı’nın uy-
gulanması için 5 milyon dolar tahsis edeceği taahhüdünde bulun-
muş, ayrıca 2015 yılında İstanbul Eylem Planı Ara-Dönem Gözden 
Geçirme Konferansı’na ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bildir-
miştir. Başbakan Erdoğan, EAGÜ’ler için Türkiye’nin Ekonomik 
ve Teknik İşbirliği Paketini açıklamıştır. Türkiye 2012’den itibaren 
EAGÜ’ler için 200 milyon dolar tahsis edecek, bu meblağı teknik 
işbirliği projeleri ve eğitim bursları için kullanacaktır. “Türkiye, EA-
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GÜ’lere yönelik doğrudan yatırım düzeyini, özellikle özel sektör 
kaynaklı olmak üzere, 2015 itibariyle toplam 5 milyar ABD doları 
ve hatta 2020 yılına kadar 10 milyar dolara çıkararak arttırmayı he-
deflemektedir.”6 Konferans sırasında verdiği taahhütler, Türkiye’nin 
yardım alan ülke konumundan bağış yapan ülke konumuna gelme 
hedefiyle örtüşmekte, kalkınma alanındaki işbirliğinin Türkiye’nin 
dış politika öncelikleri içinde yer aldığını göstermektedir. 

Türkiye’nin en az gelişmiş ülkeler listesinde bulunan Afganistan’ın 
yeniden yapılandırılması konusundaki çalışmaları, bu ülkelerin so-
runlarına gösterdiği hassasiyeti görmek açısından önem taşımakta-
dır. Afganistan’da NATO Destek Gücü ISAF’ın konuşlandırılmasın-
dan bu yana Türkiye, ülkenin yeniden yapılandırılması çalışmalarına 
önemli katkılar sağlamıştır. Türkiye, bölgenin güvenliğinin sağlan-
masının yanı sıra, Afganistan’a geniş bir lojistik, istihkâm ve altya-
pı desteği sağlamış, ayrıca askeri eğitim alanında pek çok faaliyette 
bulunmuştur. Türkiye’nin 2005-2009 yılları arasında bu ülkeye resmi 
kalkınma yardımları 400 milyon dolardır. TİKA’nın Kabil, Mezar-ı 
Şerif ve Vardak’da olmak üzere, Kabil’deki Türk Büyükelçiliğiyle 
yakın işbirliği içinde faaliyet gösteren üç ofisi bulunmaktadır.7 Da-
vutoğlu, Konferanstan bir gün sonra 10 Mayıs’ta EAGÜ vesilesiyle 
Afganistan, komşuları, bazı bölge ülkeleri ve BMGS Afganistan özel 
temsilcisinin katılımıyla bir çalışma kahvaltısına ev sahipliği yapmış, 
bu çalışma toplantısıyla 2 Kasım 2011’de yapılacak olan “Afganistan 
için İstanbul Konferansı”na hazırlık yapılmıştır.8 

Güvenlik Alanında İşbirliği 

Türkiye’nin daha önceki yıllarda olduğu gibi 2011’de de 
Afganistan’da güvenliğin sağlanmasına yönelik önemli katkılar sağ-
ladığını söyleyebiliriz. Bu çerçevede en önemli gelişme hiç kuşku-
suz, Türkiye’nin ISAF kapsamında Kabil Bölge Komutanlığı lider-
liğinin süresini bir yıl daha uzatması oldu. 2001 yılından bu yana 
Afganistan’da askeri birlik bulunduran Türkiye, 2002 ve 2005 yılla-
rında iki kez İSAF komutanlığını üstlenmiş, ayrıca 2007 yılında Ka-
bil Bölge Komutanlığı’nın liderliğini sekiz ay süreyle yerine getirmiş-
ti. 1 Kasım 2009 tarihinden itibaren Kabil Bölge Komutanlığını bir 
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yıl süreyle yeniden üstlenmiş, ancak NATO’dan gelen talep üzerine 
bu sürenin bir yıl daha, 1 Kasım 2011’e kadar uzatılmasına karar ve-
rilmiştir. 7 Ekim 2011’de Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan 
bir açıklamaya göre ise söz konusu görevin 1 Kasım 2012 tarihine 
kadar uzatılmasına karar verildiği açıklanmıştır.9 Türkiye’nin Kabil 
Bölge Komutanlığı görev süresinin üç yıldan bu yana sürekli uzatıl-
ması NATO’nun talepleriyle gerçekleşmektedir. Bu da NATO, Afgan 
yönetimi ve Afgan halkının Türk askeri gücünün Afganistan’daki 
güvenlik alanındaki katkılarından memnun olduğunun bir başka 
göstergesidir. 

2007 yılında Türkiye-Afganistan-Pakistan arasında başlatılan 
üçlü zirve sürecinin somut bir sonucu olarak alınan ortak tatbikat 
kararının 2011 yılında hayata geçirileceğinin açıklanması, güvenlik 
alanında yapılan işbirliğinin bir başka boyutunu oluşturmaktadır. 
24 Aralık 2010’da yapılan Beşinci Üçlü Zirve Toplantısından çıkan 
sonuçlara göre, “Türkiye-Afganistan-Pakistan Meskûn Mahallerde 
Muharebe Tatbikatı”nın, 19-26 Mart tarihlerinde İstanbul’da yapıl-
ması planlanmıştır.10 5 Mart 2011’de Türkiye ve Afganistan arasında 
imzalanan “Afgan Polisinin Eğitimine ve Kapasite Güçlendirmesine 
İlişkin Mutabakat Muhtırası”, iki ülke arasında güvenlik alanında ya-
pılan işbirliğinin güçlendiğinin bir başka göstergesidir. Bu Muhtıraya 
göre, Afgan polisine altı aylık dönemlerle Sivas Polis Meslek Yüksek 
Okulu’nda temel polislik eğitiminin verilmesi karara bağlanmıştır.11

2010 yılında İstanbul’da üçüncüsü gerçekleştirilen AİGK/CICA 
(Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı) Devlet ve 
Hükümet Başkanları Zirvesi’nde kabul edilen karara göre, 2010-2012 
yılları arasında AİGK/CICA’nın dönem başkanlığını Kazakistan’dan 
devralması Türkiye’ye, bölgesel güvenlik konularında inisiyatif al-
ması açısından önemli bir manevra alanı sağlamıştır. Türkiye dönem 
başkanlığı döneminde AİGK coğrafyasında AGİT benzeri bir güven 
artırıcı önlemler kültürü ve sürdürülebilir, etkin bir diyalog meka-
nizmasının kurulmasını hedeflemektedir. Türkiye BM, AGİT, AB ve 
NATO gibi uluslararası örgütlerde edindiği çok taraflı diplomasi tec-
rübesini AİGK dönem başkanlığı sırasında kullanmayı düşünmekte-
dir. Bu çerçevede 2011’de 31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında AİGK 
Özel Çalışma Grubu (ÖÇG) ve Kıdemli Memurlar Komitesi (KMK) 
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toplantıları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 26 Eylül 2011 tarihinde New 
York’ta Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun başkanlığında yapılan Dışiş-
leri Bakanları gayr-ı resmi toplantısında AİGK/CICA’nın rolünün 
güçlendirilmesi ve mevcut faaliyetleri ele alınmıştır. Aynı toplantıda 
ayrıca, Bahreyn ve Kamboçya AİGK/CICA üyesi olarak kabul edil-
mişlerdir. 2012 yılının Nisan ayında Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan 
bir açıklamaya göre, Kazakistan’ın önerisi ve diğer ülkelerin talepleri 
doğrultusunda Türkiye’nin AİGK dönem başkanlığının üye ülkele-
rin oybirliği ile iki yıl (2012-2014) daha uzatılmasına karar verildiği 
açıklanmıştır. 12 Türkiye’nin ilk dönem başkanlığı sırasında güvenlik 
başta olmak üzere, ekonomi, çevre ve insani konularda çok sayıda 
etkinlik düzenlenmiştir. 

İkili Ziyaretler ve Zirveler

Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında 2007 yılından itibaren 
artarak devam eden ikili ziyaretler ve düzenli olarak yapılan üçlü zir-
veler 2011 yılında da devam etmiştir. 11-14 Nisan tarihleri arasında 
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari’nin Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül’ün davetlisi olarak gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti, ön-
ceki sene Abdullah Gül tarafından Pakistan’a yapılan ziyaretin kar-
şılığı niteliğindedir. Zardari, ziyareti sırasında Abdullah Gül’ün yanı 
sıra, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mehmet 
Ali Şahin’le de görüşmüş, düşünce kuruluşları, basın mensupları iş 
adamları ve akademisyenlerle de bir araya gelmiştir. 

Hina Rabbani Khar Pakistan Dışişleri Bakanlığı’na geldikten son-
ra Türkiye’ye ilk ziyaretini 11-12 Ağustos 2011 tarihinde gerçekleş-
tirmiştir. Bu ziyaret Khar’ın Hindistan’a yaptığı ziyaret dışında ikili 
ziyaret maksadıyla yaptığı ilk yurtdışı ziyareti olmuştur. Bu ziyaret, 
Asıf Ali Zardari’nin ziyaretini tamamlayıcı niteliktedir. Dışişleri Ba-
kanı Ahmet Davutoğlu’nun davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Khar, 
hem bakanla ikili görüşmelerde bulunmuş, hem de heyetlararası 
görüşmelere katılmıştır. Bölgesel sorunların ele alındığı görüşmele-
rin ardından iki ülkenin dışişleri bakanlarının yaptıkları ortak basın 
toplantısında, 2012 yılı itibariyle ticaret hacminin 1 milyar dolara 
ulaşmasının hedeflendiği belirtilmiş, tercihli ticaret anlaşması ve 
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genç diplomatların karşılıklı eğitimleri gibi pek çok konuda işbirliği 
mekanizmalarının artırılacağına dikkat çekilmiştir. Türkiye-Pakis-
tan-Afganistan üçlü mekanizmasının çalışma ve toplantılarına de-
vam edeceği vurgulanmıştır. Ayrıca bölgesel sorunların çözümün-
de gerek üçlü işbirliği mekanizması gerekse uluslararası örgütlerin 
geliştirdiği mekanizmalar çerçevesinde iki ülkenin birlikte hareket 
etmeye devam edeceği belirtilmiştir.13 22-30 Ekim tarihlerinde Pa-
kistan eski Başbakanı ve ana muhalefet partisi lideri Navaz Şerif ’in 
Türkiye ziyareti, 2011’de gerçekleşen bir diğer önemli ziyarettir. Zi-
yareti sırasında Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen 
Navaz Şerif, bazı düşünce kuruluşlarını da ziyaret ederek konferans 
vermiştir.

1 Kasım tarihinde İstanbul’da Türkiye-Afganistan-Pakistan üçlü 
zirvesinin altıncısı gerçekleştirildi. Üç ülkenin cumhurbaşkanlarının 
yanı sıra, dışişleri ve içişleri bakanları ve üst düzey askeri ve istihba-
rat yetkililerinin bir araya geldiği zirvede, ekonomi ve güvenlik ko-
nularında görüşmeler yapılmış, Amerikan ve müttefik askerlerinin 
çekileceği 2014 yılı sonrasında izlenecek ortak strateji üzerinde çalı-
şılmıştır. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, zirvenin en önemli neticesi-
nin Burhaneddin Rabbani suikastının aydınlatılması için Afganistan 
ve Pakistan arasında bir işbirliği mekanizmasının kurulmasına karar 
verilmesi olduğunu belirtmiştir.14 Bu zirve Türkiye tarafından Bur-
haneddin Rabbani suikastı sonrasında gerilen Afganistan-Pakistan 
ilişkilerinin iyileştirilmesi için önemli bir fırsat olarak görülmüştür. 

Önceki yıllarda olduğu gibi, Üçlü Zirve’nin hemen ardından 2 
Kasım’da yapılan “Asya’nın Kalbinde Dostluk ve İşbirliği: Afganistan 
için İstanbul Konferansı”, bölgede güven artırıcı önlemlerin güçlen-
dirilmesi açısından önemli bir işbirliği platformu oluşturmuştur. 
Bölge barışı için Pakistan ve Afganistan’ın birlikte çalışmasını önce-
likli şart olarak gören Türkiye’nin, üçlü zirve sonrasında bu konfe-
ransı düzenlemesi bu açıdan oldukça anlamlı görünmektedir. Nite-
kim Konferansa bölge barışı için önemli olan tüm aktörlerin katılımı 
sağlanmaya çalışılmıştır. Nitekim Afganistan’ın yakın komşularının 
yanı sıra, bölge ülkeleri, BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ve 
Afganistan’ın yeniden inşasına katkı sağlayan ülkelerin ve uluslara-
rası örgütlerin üst düzey temsilcileri Konferans’ta bir araya gelmiş-
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lerdir. Konferans sırasında Davutoğlu, Avustralya, ÇHC, Hindistan, 
Katar, İran, Irak ve Ukrayna Dışişleri Bakanları, Afganistan Halk 
Meclisi Başkanı ve BM Genel Sekreteriyle ikili görüşmeler gerçek-
leştirmiştir.15 Konferansın sonunda “Güvenli ve İstikrarlı Bir Afga-
nistan için Bölgesel Güvenlik ve İşbirliği’ne Dair İstanbul Süreci”16 
katılımcıların onaylamasıyla başlatılmıştır.

Sonuç: 2011 Sonrasında Afganistan ve Türkiye

2010 yılından itibaren genelde uluslararası kamuoyunun özel-
de ise NATO’nun en fazla tartıştığı konulardan biri, muharip güç-
lerin Afganistan’dan tamamen çekilmesi oldu. Amerikan Başka-
nı Obama’dan ve NATO’dan gelen açıklamalara göre çekilme için 
başlangıç tarihi olarak 2011 yılının sonu belirlenmişti, çekilmenin 
tamamlanması için ise 2014 yılı öngörülmektedir. Belirlenen söz 
konusu geçiş dönemi stratejisi 2014 yılına kadar uluslararası güven-
lik misyonlarının kademeli olarak Afgan güvenlik güçlerine devre-
dilmesini içermektedir. Bu dönemde en kritik soru Afgan güvenlik 
güçlerinin ülkedeki güvenliği sağlayacak kadar yeterli kapasiteye ve 
eğitime sahip olup olmadığıdır. Bu soru NATO’nun tüm zirvelerin-
de Afganistan’la ilgili olarak tartışılan en kritik sorudur zira Afgan 
ordu ve polis güçlerinin yeni sürece tamamıyla hazırlıklı olduğunu 
söylemek zordur. 

Türkiye hem NATO çerçevesinde hem de NATO üyesi olmayan 
bölge ülkeleriyle birlikte oluşturduğu platformlarda uluslararası 
güçlerin çekilmesi sonrasında izlenecek stratejilerin belirlenmesin-
de inisiyatif alan bir ülke konumundadır. Türkiye’nin 2000’li yılların 
ortalarından itibaren oluşturulmasına öncülük ettiği ya da katkıda 
bulunduğu bölgesel diplomatik platformlar NATO askeri çerçevesi 
dışında bölge barışı için alternatifler sunmaktadır. Türkiye-Afganis-
tan-Pakistan Üçlü Zirveleri, AİGK/CICA, RECCA (Bölgesel Ekono-
mik İşbirliği Konferansları), ECO (Ekonomik İşbirliği Örgütü) ve 
Asya’nın Kalbinde Dostluk ve İşbirliği Konferansları ya doğrudan 
Türkiye’nin inisiyatifi ya da katkıları ile düzenli bir biçimde gerçek-
leşen platformlardır. 
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Türkiye’nin AİGK/CICA dönem başkanlığı üye ülkelerin talep-
leriyle iki yıl daha (2012-2014) uzatılmıştır. Ayrıca NATO’dan gelen 
talep üzerine Türkiye, Kabil Bölge Komutanlığı Liderliği’ni 2012 yı-
lının Kasım ayına kadar devam ettirmeyi kabul etmiştir. Türkiye’nin 
Afgan ordu ve polisinin eğitimine yaptığı katkılar söz konusu geçiş 
dönemi stratejisi açısından büyük önem taşımaktadır. Türkiye bugü-
ne kadar NATO üyesi ülke olarak iki kez ISAF komutanlığını ve üç 
kez de Kabil Bölge Komutanlığı’nı üstlenmiştir. Türkiye’nin NATO 
çerçevesi dışında kendi kapasitesi ile yürüttüğü çok sayıda faaliyeti 
söz konusudur. Afganistan’ın yeniden yapılandırılması çerçevesinde 
eğitim, sağlık, sosyal yardım ve yatırım alanlarında önemli katkıları 
söz konusudur. Vardak ve Cevizcan’daki Türk İl İmar Ekipleri (PRT) 
çalışmalarına devam etmektedirler. Türkiye uluslararası gücün çekil-
mesi sonrasında da “ekonomik yeniden inşa, güvenliğin temin edil-
mesi, güvenlik güçlerinin ‘Afganlaştırılması’ ve güvenlik güçlerinin 
tüm Afgan halkının etnik kompozisyonundan beslenecek şekilde 
inşa edilmesi” konularında katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca 
ulusal uzlaşı faaliyetlerine de destek olmaya devam edecektir.17 

Türkiye’nin yeni dönemde de Afganistan’la ilgili olarak verdiği 
askeri ve sivil taahhütlerini yerine getirmeye devam edeceği beklen-
mektedir. 2001 yılından itibaren Afganistan’a yönelik olarak zaman 
içinde şekillenen dış politika ilkeleri bir taraftan korunurken, diğer 
taraftan değişen konjonktüre uyum sağlayacak bir biçimde gözden 
geçirilmekte ve yeni açılımlarla zenginleştirilmektedir. AK Parti ik-
tidarı döneminde 2000’li yılların ortalarından itibaren üçlü zirveler, 
çok taraflı konferanslar ve ikili temaslar yoluyla ilerleyen diplomatik 
çabalar dış politika ilkelerini aktif bir biçimde hayata geçirmektedir. 
Türkiye bölge ile ilgili olarak uluslararası toplumla birlikte hareket 
etmeye özen göstermekte, diğer taraftan kendi bakış açısını da söz 
konusu platformlar yoluyla ilgili taraflara kabul ettirebilmektedir. 
Türkiye Afganistan konusunda askeri önlemlere katkı sağlamanın 
yanı sıra sivil ve diplomatik çabalara da ağırlık vermektedir. Güçlü 
bir merkezi otoritenin kurulması için gösterilen siyasi uzlaşı çabala-
rında mevcut Karzai hükümetini desteklemekte fakat aynı zamanda 
tüm Afgan gruplarına eşit mesafede durmaya özen göstermektedir. 
Afganistan sorununu bölgesel problemlerden ayrı bir sorun olarak 
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görmemekte, sorunun çözümü için bölgesel perspektifli ikili, üçlü ve 
çok taraflı temasları içeren yaklaşımlar geliştirmektedir. 

Kronoloji18

6 Ocak  Afganistan Dışişleri Bakanı Zalmay Resul, Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu’nun davetine icabetle 3-9 Ocak 2011 ta-
rihleri arasında düzenlenen III. Büyükelçiler Konferansı’na 
katıldı ve Büyükelçilere hitaben bir konuşma yaptı. 

15-18 Şubat  Afganistan Madenler Bakanı Vahidullah Şehrani, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın davetlisi olarak 
Türkiye’yi ziyaret etti.

22-25 Şubat  Afganistan YBK Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı Burha-
neddin Rabbani ile beraberindeki YBK heyeti, Dışişleri Ba-
kanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun davetine icabetle Ankara 
ve Konya’yı kapsayan bir programla Türkiye’yi ziyaret etti. 

17 Mart   Türkiye 19-26 Mart 2011 tarihlerinde İstanbul’da “Türki-
ye-Afganistan-Pakistan Meskun Mahallerde Muharebe 
Tatbikatı”nın yapılacağını açıkladı. 

05 Mart   Türkiye ile Afganistan arasında Afgan Ulusal Polisinin Eği-
timine ve Kapasite Güçlendirmesine İlişkin İşbirliği Muta-
bakat Muhtırası imzalandı. 

11-14 Nisan  Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari, Cumhurbaşka-
nı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak Türkiye’yi ziyaret etti. 

2 Mayıs  Barack Obama, El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in ABD 
güçlerinin düzenlediği bir operasyonda Pakistan’da öldü-
rüldüğünü açıkladı. 

9-13 Mayıs  1981 yılından bu yana on yılda bir düzenlenmekte olan Bir-
leşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler (BM EAGÜ) Dör-
düncü Konferansı, Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da 
gerçekleştirildi. 

10 Mayıs  Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu EAGÜ konferansı vesi-
lesiyle Afganistan, komşuları, bazı bölge ülkeleri ve BMGS 
Afganistan Özel Temsilcisinin katılımıyla, bir çalışma kah-
valtısına ev sahipliği yaptı. 

27 Haziran  Afganistan hakkında Uluslararası Temas Grubu bünye-
sinde ve Türkiye ile BM Afganistan Yardım Misyonunun 
(UNAMA) eşbaşkanlıklarında oluşturulan Bölgesel İşbirli-
ği Çalışma Grubu ilk toplantısı, İstanbul’da 3 Haziran 2011 
tarihinde gerçekleştirildi.
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11-12 Ağustos  Pakistan Dışişleri Bakanı Hina Rabbani Khar Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu’nun davetlisi olarak Türkiye’ye geldi. 

 4 Eylül  Afganistan’ın Paktiya vilayetinde 26 Aralık 2010 tarihinde ka-
çırılan dört Türk vatandaşı 4 Eylül 2011 günü serbest bırakıldı.

7 Ekim   Türkiye’nin ISAF kapsamında Kabil Bölge Komutanlığı Li-
derliğinin 1 Kasım 2012 tarihine kadar uzatılmasına karar 
verildi. 

22-30 Ekim  Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif Türkiye’ye geldi. 
20 Eylül  Taliban ve diğer muhalif gruplarla görüşmeleri yöneten 

Yüksek Barış Konseyi’nin başkanı, eski Cumhurbaşkanı 
Burhaneddin Rabbani bir suikast sonucunda öldürüldü.

1 Kasım  Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Zirvesi’nin Altıncı Top-
lantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Zirve vesilesiyle üç ül-
kenin Cumhurbaşkanlarının yanı sıra Dışişleri ve İçişleri 
Bakanları, üst düzey askeri yetkilileri ve İstihbarat Örgüt-
lerinin yöneticileri bir araya geldi.

2 Kasım  “Asya’nın Kalbinde Dostluk ve İşbirliği: Afganistan için İs-
tanbul Konferansı” Türkiye’de gerçekleştirildi. 

27 Kasım   NATO Güçleri tarafından Pakistan topraklarında iki kont-
rol noktasına düzenlenen hava saldırısı sonunda 25 Pakis-
tan güvenlik gücü hayatını kaybetti.

NOTLAR
1 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu ve Afganistan İslam Cum-

huriyeti Yüksek Barış Konseyi Başkanı Sayın Burhaneddin Rabbani Tarafından Yapılan 
Ortak Açıklama Ankara, Türkiye, 25 Şubat 2011. www.mfa.gov.tr http://www.mfa.gov.
tr/turkiye-cumhuriyeti-disisleri-bakani-sayin-ahmet-davutoglu-ve-afganistan-islam-
cumhuriyeti-yuksek-baris-konseyi-baskani-sayin-bu.tr.mfa. Erişim tarihi: Şubat 2012. 

2 “Burhaneddin Rabbani Türk basınına konuştu”, 02.03.2011, http://www.sutunhaber.
com/94962_haber.html. Erişim tarihi, Mart 2012. 

3 Açılışı ve ilk oturumunun başkanlığı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından yapılan, 
müteakip oturumlara ise Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun başkanlık ettiği 
Genel Kurul Toplantılarının yanı sıra, sonuç belgelerinin (İstanbul Eylem Programı ve 
İstanbul Bildirisi) müzakere edildiği Genel İşler Komitesi Toplantıları ile 6 Yüksek Düzeyli 
İnteraktif Tematik Toplantı ve 47 özel etkinlik ve panel düzenlenmiştir. Bkz: http://www.
mfa.gov.tr/mayis__.tr.mfa Konferans sırasında ayrıca Cumhurbaşkanı (21 ikili görüşme), 
Başbakan (10 ikili görüşme), Dışişleri Bakanı (38 ikili görüşme) ve diğer ilgili Bakanlar 
Konferansa iştirak eden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmişlerdir. 

4 “Türkiye En Az Gelişmiş Ülkelerin Sesi Oldu”, http://www.turkishny.com/headline-new-
s/2-headline-news/54655-davutolu-turkiye-en-az-gelimi-ulkelerin-sesi-oldu. Erişim tari-
hi, Şubat 2012. 

5 En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı için detaylı bilgi ve belgeler için bkz: http://www.
ldc4istanbul.org, Konferansa ilişkin BM resmi web sitesi: http://www.un.org/wcm/con-
tent/site/ldc/home ; Parlamenterler Forumu: http://www.ipu.org/splz-e/ldciv.htm ; Özel 
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Sektör Ayağı: http://www.unglobalcompact.org/NewsAndEvents/LDC_IV.html ; Tica-
ret Fuarı: http://www.ldctf.com/ ; Sivil Toplum Forumu: http://ldcistanbul.org/ ; Çevre 
ve Orman Bakanlığı - http://eagu2011.ogm.gov.tr/ ; Entellektüeller Forumu - http://sam.
gov.tr/tr/intellectuals-forum/. Erişim tarihi: Ocak 2012. 

6 http://www.mfa.gov.tr/turkiyenin-kalkinma-isbirligi.tr.mfa. Erişim tarihi, Nisan 2012.
7 http://www.mfa.gov.tr/turkiyenin-kalkinma-isbirligi.tr.mfa; Erişim Tarihi, Nisan 2012. 
8 http://www.mfa.gov.tr/mayis__.tr.mfa, Erişim tarihi, Nisan 2012. 
9 No: 225, 7 Ekim 2011, “Ülkemizin ISAF kapsamında Kabil Bölge Komutanlığı Liderliği-

nin Bir Yıl Daha Sürdürülmesi Hk.” Açıklama, http://www.mfa.gov.tr/no_225_-7-ekim-
2011_-ulkemizin-isaf-kapsaminda-kabil-bolge-komutanligi-liderliginin-bir-yil-daha-
surdurulmesi-hk_.tr.mfa. 

10 http://gundem.milliyet.com.tr/turkiye-afganistan-ve-pakistan-dan-uclu-muahrebe-tatbikati/
gundem/gundemdetay/18.03.2011/1365966/default.htm. Erişim tarihi, Şubat 2012. 

11 No: 64, 05 Mart 2011, Afgan Polisinin Eğitimi Hk., http://www.mfa.gov.tr/no_-64_-05-
mart-2011_-afgan-polisinin-egitimi-hk_.tr.mfa, erişim, Şubat 2012. 

12 No: 99, 06 Nisan 2012, Türkiye’nin AİGK/CICA Dönem Başkanlığı Hk. Bakanlık açık-
laması, http://www.mfa.gov.tr/no_-99_-06-nisan-2012-turkiye_nin-aigk_cica-donem-
baskanligi-hk_.tr.mfa, erişim, Nisan 2012. AİGK/CICA bünyesinde 24 üye ülke (Afga-
nistan, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Filistin, 
Güney Kore, Hindistan, Irak, İran, İsrail, Kamboçya, Kazakistan, Kırgızistan, Mısır, Mo-
ğolistan, Özbekistan, Pakistan, Rusya, Tacikistan, Tayland, Türkiye, Ürdün, Vietnam), 8 
gözlemci ülke (ABD, Bangladeş, Endonezya, Filipinler, Japonya, Katar, Malezya, Ukrayna) 
ve 3 gözlemci uluslararası kuruluş (AGİT, Arap Ligi ve BM) bulunmaktadır. 

13 Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Pakistan Dışişleri Bakanı Hina Rabbani Khar ile 
Ortak Basın Toplantısının Metni, http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-pakistan-di-
sisleri-bakani-sayin-hina-rabbani-khar-ile-ortak-basin-toplantisinin-metni.tr.mfa 

14 http://www.haberler.com/turkiye-afganistan-pakistan-6-uclu-zirvesi-3100076-haberi/ 
15 http://www.mfa.gov.tr/kasim_.tr.mfa 
16 Belgenin tam metni için bkz: “Güvenli ve İstikrarlı Bir Afganistan İçin Bölgesel Güven-

lik ve İşbirliğine Dair İstanbul Süreci, 2 Kasım 2011”, http://www.mfa.gov.tr/guvenli-ve-
istikrarli-bir-afganistan-icin-bolgesel-guvenlik-ve-isbirligine-dair-istanbul-sureci_-2-
kasim-2011.tr.mfa 

17 Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 4.Recca Toplantısı Kapsamında Afganistan Dışiş-
leri Bakanı Zalmay Resul İle Yaptığı Ortak Basın Toplantısı Metni, http://www.mfa.gov.
tr/4_recca-toplantisi-kapsaminda-afganistan-disisleri-bakani-zalmay-resul-ile-yaptigi-
ortak-basin-toplantisi-metni.tr.mfa 

18 Bu kronoloji Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sitesindeki açıklamalar 
esas alınarak hazırlanmıştır. 
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Türk Dış Politikası son birkaç yılda önemli meydan okumalarla 
karşı karşıya kalmıştır. Hem küresel siyasetteki büyük değişim 
sancıları hem de Türkiye’nin siyaset, ekonomi ve kültür alanların-
da içinde bulunduğu coğrafi havzalarda yapısal niteliği haiz ol-
duğu düşünülen siyasi dönüşümlerin getirdiği fırsat ve tehditler 
karşısında, Türkiye’nin dış siyaset yapıcılarının ciddi siyaset arayış-
ları içinde oldukları görülmektedir. 2011 yılı bu açıdan, Arap halk 
hareketleri ve bu hareketlerin artçılarının getirdikleri bakımından 
önemli bir yıldır.

“Yeni Türkiye Dış Politikası”, bilhassa Suriye ve İran ile olan ilişki-
lerde zor zamanlardan geçmekte ve sınanmaktadır. Türkiye’nin 
bu iki ülke ile olan ilişkileri sadece basit ikili ilişkiler bazında değil 
bölgesel anlamda “yeniden saf tutuş” bağlamında değerlendiril-
melidir. Diğer yandan, bölgesinde yaşanan birçok krize rağmen 
Türkiye, dış siyasette yeni coğrafyalara olan açılımına da devam 
etmektedir. 

Bu kitapta, 2011 yılının getirmiş olduğu fırsat ve tehditlere 
Türkiye’nin dış siyasette ne şekilde cevap verdiği hakkında sa-
hasında uzman yetkin akademik kalemler tarafından yazılmış 
önemli değerlendirmeler bulunmaktadır. Bu çalışma, dış politika-
yı televizyon ve gazete haberlerinin ötesinde derinlikli bir nitelik-
le ile kavramak için son derece yararlı bir eser hüviyetini haizdir.
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