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Tarihçe
Türkiye’de eksikliği hissedilmeye başlayan Ortadoğu araştırmaları konusunda kamuoyunun 

ve dış politika çevrelerinin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek amacıyla, 1 Ocak 2009 tarihinde Or-

tadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) kurulmuştur. Kısa sürede yapılanan kurum, 

çalışmalarını Ortadoğu özelinde yoğunlaştırmıştır.

Ortadoğu’ya Bakış
Ortadoğu’nun iç içe geçmiş birçok sorunu barındırdığı bir gerçektir. Ancak, ne Ortadoğu ne de 

halkları, olumsuzluklarla özdeşleştirilmiş bir imaja mahkum edilmemelidir. Ortadoğu ülkeleri, 

halklarından aldıkları güçle ve iç dinamiklerini seferber ederek barışçıl bir kalkınma seferber-

liği başlatacak potansiyele sahiptir. Bölge halklarının bir arada yaşama iradesine, devletlerin 

egemenlik halklarına, bireylerin temel hak ve hürriyetlerine saygı, gerek ülkeler arasında ge-

rek ulusal ölçekte kalıcı barışın ve huzurun temin edilmesinin ön şartıdır. Ortadoğu’daki sorun-

ların kavranmasında adil ve gerçekçi çözümler üzerinde durulması, uzlaşmacı inisiyatifleri ce-

saretlendirecektir Sözkonusu çerçevede, Türkiye, yakın çevresinde bölgesel istikrar ve refahın 

kök salması için yapıcı katkılarını sürdürmelidir. Cepheleşen eksenlere dâhil olmadan, taraflar 

arasında diyalogun tesisini kolaylaştırmaya devam etmesi, tutarlı ve uzlaştırıcı politikalarıyla 

sağladığı uluslararası desteği en etkili biçimde değerlendirebilmesi bölge devletlerinin ve halk-

larının ortak menfaatidir.

Bir Düşünce Kuruluşu Olarak ORSAM’ın Çalışmaları
ORSAM, Ortadoğu algalımasına uygun olarak, uluslararası politika konularının daha sağlıklı 

kavranması ve uygun pozisyonların alınabilmesi amacıyla, kamuoyunu ve karar alma meka-

nizmalarına aydınlatıcı bilgiler sunar. Farklı hareket seçenekleri içeren fikirler üretir. Etkin 

çözüm önerileri oluşturabilmek için farklı disiplinlerden gelen, alanında yetkin araştırmacıla-

rın ve entelektüellerin nitelikli çalışmalarını teşvik eder. ORSAM; bölgesel gelişmeleri ve trend-

leri titizlikle irdeleyerek ilgililere ulaştırabilen güçlü bir yayım kapasitesine sahiptir. ORSAM, 

web sitesiyle, aylık Ortadoğu Analiz ve altı aylık Ortadoğu Etütleri dergileriyle, analizleriyle, 

raporlarıyla ve kitaplarıyla, ulusal ve uluslararası ölçekte Ortadoğu literatürünün gelişimi-

ni desteklemektedir. Bölge ülkelerinden devlet adamlarının, bürokratların, akademisyenlerin, 

stratejistlerin, gazetecilerin, işadamlarının ve STK temsilcilerinin Türkiye’de konuk edilmesini 

kolaylaştırarak bilgi ve düşüncelerin gerek Türkiye gerek dünya kamuoyuyla paylaşılmasını 

sağlamaktadır.

www.orsam.org.tr
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TAKDİM

ORSAM olarak kuruluş yılımız olan 2009’dan bu yana Haziran veya Temmuz ayları için-
de 15 gün süreli “ORSAM Ortadoğu Yaz Okulu Programı” düzenlemekteyiz. Programa, 
Türkiye’nin farklı illerinden, değişik üniversitelerinden lisans, yüksek lisans ve doktora düze-
yinde öğrenciler ve değişik sektörlerde çalışan konu ile ilgili kişiler katılmaktadır. Öğrencilerin 
büyük çoğunluğu üniversitelerin uluslararası ilişkiler bölümünde olmak üzere sosyal bilim-
ler alanındaki diğer bölümlerde eğitimlerini sürdürmektedir. “ORSAM Ortadoğu Yaz Okulu 
Programı”, Ortadoğu konulu derslerden oluşan bir seminer şeklinde yürütülmektedir. Bu yıl 
4.sü düzenlenen “ORSAM Ortadoğu Yaz Okulu Programı”,  25 Haziran – 29 Haziran 2012 
tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Kara-
deniz Teknik Üniversitesi işbirliği ile Temmuz ayının ilk haftasında Trabzon’da diğer bir “Yaz 
Okulu” organize edildiği için Ankara’daki program bir hafta ile sınırlı tutulmuştur. Programda 
verilen dersler arasında; Ortadoğu Siyasetinde Irak, Ortadoğu’da Değişim ve Kürtler, Arap 
Baharı ve Türkiye, Kuzey Afrika’da Siyasal Gelişmeler,  Ortadoğu’da Din ve Siyaset İlişkisi, 
Suriye ve Lübnan’ın İç Dinamikleri ve Dış Politikaları, Irak’ın Jeostratejik Durumunda De-
ğişimler, İsrail-Filistin Meselesi, Irak’ta Güncel Sorunlar ve Türkmenler, İslami Hareketler 
ve Mezhepsel Dinamikler, Türk Dış Politikasında Yeni Eğilimler, Ortadoğu Ekonomilerinin 
Genel Yapıları, Ortadoğu’da Enerji, Ortadoğu’da Su Sorunu, Türkiye’nin Afrika Açılımı yer 
almaktadır.

Ortadoğu bölgesi öğrenmek ve anlamak açısından son derece önemli olduğunu düşün-
düğümüz bu dersler konularının uzmanı ORSAM araştırmacıları, danışmanları ve çeşitli 
üniversitelerden değerli akademisyenler tarafından verilmektedir. Son dört yıl içinde düzenle-
nen “ORSAM Ortadoğu Yaz Okulu Programı”nda değerli bir birikim oluştuğuna inanıyoruz. 
Bu birikimin sadece programa katılan öğrenciler tarafından değil konuyla ilgili daha geniş 
kesimler tarafından faydalanılması için seminerlerde ses kaydı tutulmuş ve kayıtların deşifreleri 
yapılmıştır. ORSAM tarafından hazırlanan elinizdeki çalışma bu deşifrelerin tamamını içer-
mektedir. Ortadoğu araştırmacılarının ve bölgeye ilgi duyanların faydalanacağını umduğumuz 
çalışmayı kamuoyunun ilgisine sunuyoruz.

Saygılarımızla.

Hasan KANBOLAT
ORSAM Başkanı



ORSAM ORTADOĞU 
YAZ OKULU 2012 5

ORSAM ORTADOĞU YAZ OKULU - 2012 ORSAM

Irak’taki Mevcut Siyasi Durum

2005 yılında kabul edilen Irak Anayasası’nın 
birinci maddesi, Irak’ı üniter, federal ve ege-
men bir devlet olarak tanımlamakta, hükü-
met biçiminin temsili ve demokratik cum-
huriyet olduğunu belirtmektedir. Irak Cum-
huriyeti içerisinde halen tek bir federe bölge 
(Irak Kürt Bölgesi) bulunmakla birlikte, Irak 
Anayasası yeni federe bölgeler kurulmasına 
cevaz vermektedir. 

Komşumuz Irak, nüfusunun etnik ve mezhep-
sel yapısı itibarıyla Ortadoğu’nun adeta bir 
nüvesi niteliğindedir. Ortadoğu’nun önemli 
tüm etnik ve mezhepsel grupları Irak’ın bün-
yesinde mevcuttur. 33 milyon civarındaki 
nüfusun etnisite açısından yüzde 75 ila 80’i 
Arap, yüzde 15 ila 20’si Kürt kökenlidir. Irak 
nüfusunun yüzde 97’si Müslüman olup, bun-
ların yüzde 60 ila 65’i Şii, 30 ila 35’i Sünni’dir. 

Irak etnik ve mezhepsel açıdan tipik bir Or-
tadoğu ülkesi olduğundan ötürü, bu ülkenin 
güvenlik ve istikrarı Ortadoğu’nun geneli 
bakımından önem taşımaktadır. Bu bakım-
dan Irak’ta barış ve istikrar sağlanmadan 
Ortadoğu’da barış ve istikrardan bahsedilme-
si mümkün değildir. Irak’taki bir istikrarsız-
lığın tüm Ortadoğu’yu etkilemesi sözkonusu 
olup, aynı şekilde Irak’ın güvenlik ve istikrara 
kavuşmasının da bölgemizde olumlu yansı-
maları olacaktır. 

Irak’ta 2006-2007 döneminde yaşanan mez-
hep çatışması, ülkedeki mezhepsel fay hatla-
rını keskinleştirmiştir. Bir deyişe göre Irak’ta 
“Sünniler gelecekten, Şiiler geçmişten, Kürt-
ler ise hem geçmişten hem de gelecekten 
korkmaktadır.”

Irak’ta 2010 Mart ayında yapılan son genel 
seçimlerde Irak halkının önemli bir bölümü 
etnik/mezhepsel temelde oy kullanmış ve se-
çimlerin ardından yaklaşık 9 ay devam eden 
hükümet kurma çalışmaları, siyasi liderlerin 
2010 Kasım ayında Erbil’de vardıkları ve hü-
kümette güç paylaşımı öngören siyasi muta-
bakat neticesinde tüm siyasi kesimlerin temsil 
edildiği bir ulusal ortaklık hükümetinin ku-
rulmasıyla sonuçlanmıştır. Hükümet içerisin-
de, farklı etnik ve mezhepsel gruplar arasında 
bir denge kurulmaya çalışılmıştır. Bu çerçeve-
de Cumhurbaşkanı (Talabani) Kürt, Başbakan 
(Maliki) Şii ve Meclis Başkanı (Nuceyfi) Sünni 
kökenlidir. Hükümet içerisindeki Bakanlıklar 
da benzer bir şekilde paylaşılmıştır.

Ancak 2010 Kasım ayında kurulan Irak Hükü-
metinin Meclisten güvenoyu almasını sağla-
yan Erbil güç paylaşımı mutabakatının önem-
li bir bölümü halen hayata geçirilememiştir. 
Örneğin Anayasa’nın 48. maddesi Irak’ta ya-
sama erkinin Temsilciler Meclisi (Council of 
Representatives) ve Federasyon Konseyi’nin 
(Federation Council) uhdesinde olmasını ön-
görmekle birlikte, Federasyon Konseyi bu-
güne dek oluşturulabilmiş değildir. İçişleri, 
Savunma ve Ulusal Güvenlik gibi önemli Ba-

“
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1.1.  Arap Baharı ve Türkiye
İsmail Çobanoğlu
İsmail Çobanoğlu, Dışişleri Bakanlığı 
Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı, Daire Başkanı
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kanlıklara da atama yapılmamış olup, anılan 
Bakanlıklara halen Başbakan Maliki vekalet 
etmektedir. 2011 Aralık ayında ABD asker-
lerinin çekilmesiyle birlikte ise ülke bir siyasi 
kriz atmosferine girmiştir. 

Bu çerçevede, Sünni kökenli Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Tarık Haşimi hakkında, terör ey-
lemleri azmettirmek suçundan gıyabi tutuk-
lama kararı çıkartılmış ve adıgeçen Bağdat’tan 
kaçarak Erbil’e sığınmıştır. Maliki’ye “Saddam 
Hüseyin’den daha beter diktatör” olarak atıf-
ta bulunan Sünni Başbakan Yardımcısı Sa-
lih Mutlak’ın ise görevinden azledilmesi için 
Meclis’e başvuruda bulunulmuştur. 
 
2003 yılından bu yana Irak’taki siyasi süreçte 
ortaya çıkan en ciddi kriz olarak nitelendiri-
len bu gelişmeler karşısında Barzani, Talaba-
ni, Maliki ve diğer bazı siyasetçiler, mevcut 
sorunlara çözüm bulunmasını teminen Iraklı 
siyasi liderlerin katılımıyla bir “ulusal diyalog 
toplantısı” düzenlenmesi yönünde çağrılarda 
bulunmuşlardır. Uzun süren hazırlık toplan-

tılarının ardından konferansın 5 Nisan tari-
hinde gerçekleştirileceğinin ilan edilmesine 
rağmen, mevcut anlaşmazlıklar nedeniyle 
konferansın toplanması bugüne kadar müm-
kün olmamıştır.

Ülkemiz Irak’taki siyasi krizin başından beri, 
taraflara mevcut sorunlara diyalog ve müza-
kere yoluyla çözüm bulmaları ve hükümet 
ortakları arasındaki güvensizlik ve şüphe or-
tamının giderilmesini teminen bazı güven 
artırıcı önlemler almaları yönünde çağrılarda 
bulunmuştur. Buna mukabil bazı Iraklı politi-
kacıların ülkemizin Irak’taki siyasi krize iliş-
kin izlediği tutumdan ötürü ülkemizi Irak’ın 
içişlerine karışmakla ve mezhep ayrımcılığı 
yapmakla itham etmişlerdir. Bu suçlamalara 
karşılık, Irak’ın egemenliği, toprak bütünlüğü 
ve siyasi birliğinin en güçlü savunucusu olan 
ülkemizin Irak halkının tüm kesimlerine eşit 
mesafedeki yaklaşımı ve mezhepçilik karşı-
tı tutumu vurgulanmaktadır. Bu çerçevede, 
Iraklı Sünni, Kürt ve Türkmen liderler kadar 
Şii liderlerle de yakın temas içerisinde bulu-
nulmaya özen gösterilmektedir.
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2010 Nisan ayı başında ABD’yi ziyaret eden 
Barzani, bu ülkeden ayrılırken yaptığı açıkla-
malarda, Maliki’yi “diktatör” olarak nitelen-
dirmiş ve Irak’a dönünce Maliki’yi ve diğer 
tüm siyasi liderleri görüşmeye çağıracağını, 
Maliki’ye mevcut siyasi sorunların aşılması 
için süre vereceğini, Irak’ta Anayasa’nın ve 
Erbil Mutabakatı’nın öngördüğü koşulların 
yerine getirilmemesi halinde Maliki’yi Parla-
mento zemininde devirmek için harekete ge-
çeceğini kaydetmiştir. 

Öte yandan, ülkemize gerçekleştirdiği ziyare-
ti tamamlayarak Erbil’e dönen IKBY Başkanı 
Barzani, Başbakan Maliki’ye karşı izlenecek 
tutum konusunda 28 Nisan tarihinde Cum-
hurbaşkanı Talabani, Irakiye Başkanı Allawi, 
Meclis Başkanı Nuceyfi, Sadr ve Irak İslam 
Yüksek Konseyi liderlerinden Abdülmehdi’nin 
katılımıyla Erbil’de bir toplantı düzenlemiştir. 
Anılan liderler arasındaki toplantılara Erbil ve 
Necef ’te devam edilmiş ve neticede Başbakan 
Maliki’nin güvensizlik oylamasıyla görevden 
alınmasına çalışılmasına karar vermişlerdir. 

Ülkemiz Irak’ta devam eden siyasi krizin en 
kısa sürede anayasal ve demokratik bir çerçe-
ve çözüme kavuşturulmasını temenni etmek-
tedir. 

Irak ile İlişkilerimiz

Ülkemizin Irak konusunda en çok önem at-
fettiği hususları şu şekilde sıralamak müm-
kündür:

-	 Irak’ın bağımsızlığı, siyasi birliği ve toprak 
bütünlüğünün korunması,

-	 Irak’ta barış ve güvenliğin sağlanmasına 
katkıda bulunulması ve bu ülkede demok-
ratik bir yapı ve işleyen bir pazar ekonomi-
si oluşturulmasını öngören siyasi ve eko-
nomik yeniden yapılanma sürecine destek 
verilmesi,

-	 Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin, söz-
konusu bölgelerde yaşayan tüm toplum 
kesimlerinin görüşleri dikkate alınarak 
diyalog ve uzlaşı çerçevesinde çözüme ka-
vuşturulması, bu çerçevede Kerkük için ni-
hai bir özel statü belirlenmesi,

-	 Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 
(YDSK) vasıtasıyla ülkemiz ile Irak ara-
sındaki ilişkilerin ortak projeler temelinde 
her alanda geliştirilerek ülkelerimiz arasın-
da ekonomik entegrasyon sağlanması ve 
Irak’ın Türkiye üzerinden Batı dünyasına 
eklemlenmesi,

-	 PKK terör örgütünün Irak topraklarını 
kullanarak ülkemize saldırılar düzenleme-
sinin önlenmesi; Irak’ın kuzeyindeki PKK 
mevcudiyetinin tamamen tasfiye edilmesi. 

Türkiye, 2003 işgalinden bu yana Irak’ta görü-
nür, tüm nüfus kesimlerinin güvenini kazan-
mış, Irak’ın tüm bölgelerine erişim sağlamış 
samimi ve ilkeli bir politika izlemektedir. Irak 
halkıyla tesis edilen bu yararlı diyalog saye-
sinde Irak’taki barış, güvenlik ve siyasi uzlaşı 
çabalarına destek vermektedir.

Bu çerçevede, Irak halkının özgür iradesini or-
taya koyduğu ve ülkede çoğulcu bir demokra-
sinin tesisi bakımından dönüm noktası teşkil 
eden 7 Mart 2010 genel seçimleri sürecinde 
siyasi süreçte yeralan tüm oluşumlarla yoğun 
temaslarda bulunmuş, seçimlerin ardından 
yaklaşık 9 ay süren hükümet kurma çalışma-
larının mevcut ulusal ortaklık hükümetinin 
tesisi ile sonuçlanmasına da katkı sağlamıştır.

Türkiye, Irak’ın bağımsızlığı, egemenliği, siya-
si birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, kaos 
yerine refah üretecek, kendi içinde ve ulusla-
rarası toplumla barış ve ahenk içinde olacak 
ve komşularını hedef alan terörist örgütlerin 
topraklarında melce bulamayacağı, demok-
ratik, istikrarlı, güvenli ve müreffeh bir Irak 
görmek istemektedir. 
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Irak’la ilişkilerimiz, son iki senede güvenlik 
alanında kaydedilen olumlu gelişmelere bağlı 
olarak nispeten düzelen istikrar ortamında, 
ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda da ge-
lişme göstermiştir. Temmuz 2008’de imzala-
nan Ortak Bildiri’yle kurulan YDSK vasıta-
sıyla Irak ile işbirliğinin geniş bir yelpazede 
ilerletilmesi için gerekli hukuki çerçeve oluş-
turulmuştur.

Sayın Başbakanımızın 15 Ekim 2009’da 
Bağdat’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında dü-
zenlenen Ortak Kabine Toplantısı ve bu top-
lantı marjında imzalanan 48 adet Mutabakat 
Muhtırası vasıtasıyla, Türkiye ile Irak arasında 
“kapsamlı iktisadi bütünleşme” sağlanması, 
ayrıca Irak’ın Türkiye üzerinden Batı dünya-
sına eklemlenmesi hedeflenmiştir. YDSK’nın 
2012 yılı içerisinde düzenlenmesini temenni 
ediyoruz. 

Bağdat Büyükelçiliğimize ek olarak, Basra, 
Erbil ve Musul’da Başkonsolosluğu bulunan 
tek ülke Türkiye’dir. Bu durum ülkemizin 
Irak’taki tüm kesimlere eşit ve yakın mesafe-
de bulunma ilkemizin bir tezahürü niteliğin-
dedir. Ülkemizin Irak’a veya bir başka ülkeye 
yönelik mezhepçi bir yaklaşımı olmamıştır 
ve olamaz. Ortadoğu’da yeni çatışmalar, yeni 
cepheleşmeler, mezhep çatışmaları ve soğuk 
savaşlar istemiyoruz. Irak’ın tüm etnik ve 
mezhepsel grupların birarada barış ve uyum 
içerisinde yaşadıkları, ülkenin doğal kaynak-
larından müştereken faydalandıkları, Iraklılık 
kimliğinin pekiştiği, hoşgörünün hakim oldu-
ğu bir ülke olmasını diliyoruz. Bu hedeflere 
Irak’ta ulaşılabildiği takdide tüm Ortadoğu’da 
aynı şekilde başarılı olunabileceğine inanıyor 
ve bunu temenni ediyoruz.  “
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1.2. Ortadoğu Siyasetinde Irak
Doç. Dr. Özlem Tür 
ORSAM Danışmanı, 
ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü

Özlem Tür: Merhaba arkadaşlar. Hepiniz 
ORSAM’a hoş geldiniz. Ben Özlem Tür. Orta-
doğu teknik Üniversitesi’nde Uluslararası İliş-
kiler Bölümü’ndeyim. İsrail-Suriye ve Lübnan 
çalışıyorum. Bugün vaktin yettiği ölçüde Arap 
Baharını ve Türkiye’yi konuşacağız. Sunuşu-
mun bir kısmı Arap Baharı tartışmalarıyla il-
gili olacak. Ama daha çok olayların Türkiye’de 
nasıl algılandığı ve özellikle Türkiye’nin su-
nulan fırsatları ve yapılan meydan okumaları 
anlatmaya çalışacağım. 

Arap Baharı’yla ilgili yaşanan tartışmalardan 
en önemlisi meselenin ne kadar yeni olduğuy-
la ilgili. Pek çok kişiye göre bu bölgede olan-
lar yeni değil. Üçüncü dalga bir devrimden 
bahsediliyor. İkinci tartışma Arap Baharı’nın 
tam olarak ne olduğuyla ilgili; devrim mi, de-
ğişim mi, halk hareketi mi? Üçüncü tartışma 
ise sürecin nereye gittiği üzerine yapılmakta. 
Şimdi size kısa bir pasaj okumak istiyorum; 
“Tunus’ta protestocular anayasanın yeniden 
yürürlüğe konulması için eylemlerini şiddet-
lendirdiler. Bu arada Mısır’da grevler günlük 
hayatı sarstı ve hükümeti devirdi. Libya’da 
bölgesel liderler güçlerini ve yeni kurulan 
devletlerini güçlendirmek için büyük çaba 
harcıyorlar.” Sizce bu yazı ne zamana ait? 1919 
yılına. Ortadoğu’daki değişimin ilk dalgasını, 
bölgedeki milliyetçi hareketlerin yaptığını, 
ikinci dalganın Nasr’ın devrilmesiyle oldu-
ğunu ve şimdide üçüncü dalganın yaşandı-
ğını pek çok yazar söylüyor. Bazılarına göre 
ilk değişim bu. Bazılarına göre ikinci, çünkü 
ilki Nasr’dı. Yaşananların farkı nedir? Bugün 

yaşananların geçmiştekilerden en önemli 
farkı lidersiz olmasıdır. Ortadoğu’da ilk defa 
lidersiz ve içsel nedenlerle, aş için iş için bir 
değişimden bahsediyoruz. Eğer devrim de-
nilebilirse, bu devrim herkesin. Nedenlerine 
bakacak olursak, ilk başta yaşananların dış 
güçler tarafından yapıldığına dair tartışma-
lar vardı. Ama yaşanan değişimin temeli iç-
sel faktörlerdir. 2009 yılındaki Arap Kalkın-
ma Raporu bize Ortadoğu’da yaşanacak bir 
değişimin çok geç kaldığını göstermektedir. 
Arap Dünyası’yla ilgili İnsani Kalkınma Ra-
poru (2009) bölgede insan güvenliğinin olma-
dığını ortaya koyan bir rapor. Bu rapora göre 
Arap halkları 7 farklı şiddet sarmalının içine 
sıkışmış durumda. Bunlardan biri ve beklide 
en önemlisi; devlet ve devletin halk üzerinde 
yarattığı şiddet ve güvensizlik duygusu. Reji-
min geleceğinin bu derece önemli olduğu bir 
ortamda insanlara pek yer yok. Sadece Orta-
doğu’daki devletlerin otoriterliği değil sorun. 
Aslında otoriterlik her yerde var. Ama hiçbir 
yerde Ortadoğu ülkelerinde olduğu kadar yo-
ğun ve şiddetli uygulanmıyor. Diğer sarmallar, 
azınlıkların, kadınların, çocukların haklarının 
olmaması. Eşitsiz büyüme, yüksek işsizlik (iş-
sizlik dünya ortalamasında %6,3. Ortadoğu’da 
%14,4), sürekli fakirlik. Arap nüfusunun 2005 
yılında %20,3’ü fakirlik sınırının altında. Yine 
2005’te %30,6 milyon Arap fakir. Açlık, kötü 
beslenme, gıda güvenliğinin olmaması, sağ-
lık güvenliğiyle ilgili kaygılar. Ve bölgede iş-
gal nedeniyle yaşanan şiddet sarmalları. Bu 
nedenlerle Arap Baharı denilen süreç bir dizi 
değişime yol açıp liderleri iktidardan gönde-

“
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rirken bunun gerçekten ne kadar bir değişim 
olduğu yönünde hala soru işaretleri mevcut. 
Peki, Türkiye bunun neresinde? Türkiye’de 
Arap Baharı dendiği zaman üç farklı duruştan 
bahsetmek mümkün. Birinci grup yaşananları 
gördüğü zaman son derece olumlu ve iyimser 
karşıladı. Bu tavırda Türkiye’deki hükümet ve 
liberaller olumlu mesajlar gönderdiler. İkinci 
grupta daha çok olumsuz ve karamsar olanlar 
var. Bunlar daha çok yaşananları dış güçlerin 
bir oyunu olarak gördüler. Olayları içsel ne-
denlerle, insanların hak, eşitlik, iş, aş arayışı 
olarak değerlendirmediler. Bu tavırda olanlar 
sol ve ulusalcı gruplar. Bir de nötr yaklaşan 
bir grup var. Onların tavrı bekleyip görmek 
yönünde oldu. Ama Türkiye’deki genel duruş, 
yaşananların uzun zamandır yaşanması gere-
ken, gecikmiş gelişmeler olduğu yönündeydi. 
Ve Türkiye’ye bir dizi fırsatlar sunacağı düşü-
nülmekteydi. 

Peki, Arap Baharı Türkiye için ne demek? Bu-
rada iki farklı yön var. Arap Baharı Türkiye 
için son derece önemli karşıtlıklar, son dere-
ce önemli meydan okumalar, sunuyor. Çünkü 
Arap Baharı Türkiye’nin uzun zamandan beri 
Ortadoğu siyasetine oturttuğu tüm dengeleri 
sarsmakta. Siyasi olarak Türk dış politikasının 
değişmesini gerektiriyor ve yeni parametreler 
ortaya koyuyor. Bir diğer karşıtlık ekonomik. 
“Türkiye dünyadaki 16. büyük ekonomi” de-
niliyor. Ama diğer taraftan özelikle bölgede 
yaşana gelişmeler beklenmedik önemli ka-
yıplara neden oluşturuyor. İkinci yön olarak 
fırsatlara baktığımızda bu tartışmanın en te-
melinde Türkiye’nin model ülke olarak ortaya 
çıkması görülüyor. Bu modelin içini de pek 
çok şekilde doldurmak mümkün. Hem siyasi, 
hem ekonomik, hem etik ve kültürel normla-
rın dominant olduğu bir model olması müm-
kün. 

Arap Baharı öncesi Türkiye’nin Ortadoğu 
siyaseti hakkında neler söylenebilir? 1990’la-
rın sonundan beri Türk dış politikasının de-

ğişmesiyle birlikte Türkiye’nin Ortadoğu’yla 
olan münasebetlerinde bir dizi yenilikler 
yaşandı. Türkiye’nin Ortadoğu’yla ilişkileri 
1999’da Abdullah Öcalan’ın yakalanmasından 
sonra ve Suriye ile ilişkilerinin normalleş-
mesiyle birlikte yeni bir sürece girdi. 90’ların 
sonu itibariyle özellikle İsmail Cem’in ortaya 
koyduğu çok taraflı, bölgesel bazlı dış politika 
anlayışı içinde Türkiye’nin Ortadoğu’yla olan 
ilişkileri gitgide yakınlaşmaya başladı. Son-
rasında 2002 yılında AK Parti’nin gelmesiy-
le birlikte bu yakınlaşma gitgide derinleşme 
başlıyor. 2011’in başına kadar çok aktif hatta 
bazen hiperaktif bir ilişki süreci yaşanıyor. 
Bu süreçte Ortadoğu’ya karşı reaksiyonel si-
yaset değil oyun kurucu siyaset yapılacağı 
söyleniyor. Bu nedenle komşularla sıfır so-
run politikası takip ediliyor. Herkes için gü-
venlik isteniyor ve Türkiye’nin bölgedeki tüm 
aktörlerle ilişki kurabilen tek ülke olmasının 
altı çiziliyor. Ayrıca ekonomik anlamda iliş-
kilerin gelişmesinin önemi ortaya konuluyor. 
Bu siyasetin üzerine oturduğu mantık silsilesi 
tamamen Türkiye’nin tarihinin ve coğrafya-
sının yeniden gözden geçirilmesiyle yapılı-
yor. Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgeye 
yeniden sahip çıkması, Osmanlı mirasından 
geldiği düşünülen tarihsel, kültürel, dinsel 
nedenlerle sorumlu olması gerektiği fikri, ta-
rihsel bağların altı çizilerek aslında bölgedeki 
sınırların tamamının Batı tarafından, dışa-
rıdan ve suni bir şekilde çizilmiş olmasının 
vurgulanması…2011’e kadar yapılan söylem-
lere baktığımız zaman Batı’nın çizdiği suni sı-
nırların yeniden yapılanması gerektiği, bunun 
içinde Türkiye’nin lider rol oynaması gerekti-
ği meselesinin altı çok fazla çiziliyor. Bölgede 
sınırların olmadığı bir Osmanlı yönetiminden 
daha sonra Batı’nın bölgeye gelmesi ve kendi 
çıkarları için bölgeyi bölmesi ve bunun böl-
geyi sunileştirmesi, bu nedenlerle sınırların 
yeniden düşülmesinin zamanının geldiği üze-
rine bir fikir ortaya konuluyor. Bunu yapabi-
lecek güç olarak ise Türkiye görülüyor. Şunu 
da belirtmek gerekir ki bu duruşun içinde sa-
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dece Ortadoğu yok; Balkanlar ve Kafkasya’da 
var. Ama Ortadoğu tüm bu prensiplerin test 
edildiği en önemli alan olarak ortaya çıkıyor. 
Ahmet Davutoğlu’nun konuşmalarına baktı-
ğımız zaman Suriye ile ilişkilerin yakınlaşma-
sının tüm bölge için nasıl bir model olacağı-
nın, burada uygulanan birliğin ve ilişkilerin ve 
genel olarak Türkiye’nin Ortadoğu’yla ilişkile-
rinin yakınlığının dünyanın başka yerlerinde 
de uygulanacak şekilde model olduğunun altı 
çiziliyor. Sınırların tamamne yapay olduğu, 
bu nedenle birleşme gerektiği, Türkiye’nin an-
cak bu yolla hem tarihsel bağlara hem de aile 
ve akrabalık bağlarına sahip çıkacağı yönünde 
bir dizi söylem oluşturuluyor. Ama bu söy-
lemler çok ironik. 1998’de Türkiye neredeyse 
Suriye’ye giriyordu ve sınır aslında son derece 
önemli bir güvenlik meselesiydi. Sonrasında 
sınırların suniliği tartışılmaya başlandı. Şim-
di ise yeniden uçağın düşürülmesiyle sınırlar 
konuşulmaya başlandı. Bu süreçte Osmanlı 
döneminde yaşanan tarihsel bağların yeniden 
keşfedilmesi meselesi ortaya çıkıyor. Osman-
lı döneminde tüm ilişkilerin ne kadar barışçıl 
olduğu vurgulanıyor. Geçmişte yaşanan güzel 
zamanların yeniden getirilmesi fikri önem ta-
şıyor. 

Bazı yazarlara göre 1980’le başlayan özellikle 
2001 sonrasında Türkiye’de yeni bir ekono-
mik model var. Mesela Kemal Kirişçi; “Türki-
ye artık dış politikasını uygularken tam bir ti-
caret devlet olarak hareket ediyor” diyor. Bazı 
yazarlar Türkiye’nin Ortadoğu’yla olan ilişki-
lerinin 2000’li yıllarda bu derece gelişmesinin, 
derinleşmesinin yeni Pazar arayışlarıyla açık-
lıyorlar. Ortadoğu pazarını geri kalmış ve 
Türkiye’den ne satılırsa ihtiyaç duyacak şekil-
de görüyorlar. Bu direk olarak rakamlara da 
yansımakta. Türkiye’nin Ortadoğu’yla ticaret 
hacmi; 2003 yılında 87 milyar dolar, 2010’da 
bu rakam 300 milyar dolara yükseliyor. Ve 
yükselme trendi Arap Baharı başladığında 
son derece yüksek. Bu sadece ticareti geliştir-
meye odaklı bir sistem değil, Türkiye ekono-

misinin Ortadoğu ekonomileriyle entegre 
edilmesine odaklı bir sistem. Diğer taraftan 
Türkiye’nin Ortadoğu’yla yakın ilişkiler kur-
masının siyasi ve ekonomik nedenlerinin dı-
şında üçüncü ayağı değerler ve etik kaygılar. 
Türkiye’nin dış politikasında özellikle 
Ortadoğu’yla olan ilişkilerinde önemli bir il-
keler ve değerler sepetine sahip olduğu, 
Türkiye’nin her zaman “ezilenin yanında, eze-
nin karşısında olacağı”, bu nedenle Türkiye’nin 
Ortadoğu’da önemli rol oynaması gerektiği 
algısı var. Buna İsrail-Filistin meselesinde 
Türkiye’nin oynadığı rol örnek gösterilmekte. 
Türkiye’nin bu meseleye bu kadar sahip çık-
masının nedeninin değerler gerekliliği olduğu 
söyleniyor. Aktif rol oynama, herkesle eşit 
mesafede durma, arabuluculuk meselesini de 
değerler silsilesi içinde değerlendirmek müm-
kün. Arabuluculuğun sadece yönetilmesi de-
ğil sonuca ulaştırılması bağlamında da Türki-
ye özelikle 2007’den beri önemli roller oyna-
makta. Bunun biri İsrail-Suriye dolaylı barış 
görüşmelerine Türkiye’nin arabuluculuk yap-
ması. Diğeri Iraklı gruplar arasında çatışmala-
rın çözülmesi adına oynana roller. Lübnan’da-
ki farklı gruplar arasında görüşmeler sağlan-
ması. Bunları da değerler ve etik kaygılar bağ-
lamında ele almak mümkün. 29.57 bütün bu 
resim aslında bize Türkiye siyasetinin ve Tür-
kiye-Ortadoğu ilişkilerinin tam olarak mev-
cut düzenin devam etmesi halinde başarılı 
olacağını göstermekte. Bu aslında Türkiye’nin 
bölgedeki statükonun devam edeceği koşu-
lunda bu prensipleri uygulayabileceği bir re-
sim ortaya çıkarıyor. Sıfır sorun, daha fazla 
ekonomik yatırım, ne kadar değişimi çağıran 
bir söylem kullanılsa da bu değişimin 
Türkiye’yle ilişkilerle beraber yaşanacağı ama 
temelde bölgenin dinamiklerin değişmediği 
bir ortamda Türkiye’nin bu rolleri oynayabile-
ceği gerçeğinin göz ardı edilmemesi gereki-
yor. Aslında pek çok yazara göre Türkiye 
2000’ler boyunca bölgede statükoyu ortaya 
çıkarıyor. Bir taraftan değişim çağrısı yapıyor 
ama bu değişim çağrısı ancak Türkiye’nin 
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kontrolüyle gerçekleşebilecek bir değişim ola-
cak. Arap Baharıyla birlikte yaşananlar Türk 
dış politikasını derinden sarsıyor. Çünkü her-
kes gibi Türkiye’de bu sürece hazırlıksız yaka-
lanıyor. Bu dönemde Türk dış politikasına şu 
eleştiri geliyor; “Madem biz Ortadoğu’yla bu 
kadar yakındık yaşananları nasıl göremedik? 
Madem bu kadar aktiftik oradaki grupların 
bunları yapacağını neden bilemedik?” Aslında 
tüm bunlar tartışılan önemli meselelerden. 
Arap Baharı’yla birlikte Türkiye’nin 2011’e ka-
dar uyguladığı siyasi, ekonomik ve değerler 
anlamındaki politikalarına büyük meydan 
okumalar ortaya çıkıyor. Siyasi anlamda bak-
tığımızda en önemli darbeyi sıfır sorun politi-
kası alıyor. Türkiye bir taraftan “komşuları-
mızla sıfır sorun yaşayacağız” derken Suriye’de 
olan olaylar Türk dış politikasını bir anda al-
tüst ediyor. Türkiye gelişmelere hazırlıksız ya-
kalandığı için meselelerle yeterince çabuk ve 
yeterince yakından ilgilenemiyor gibi bir kay-
gı ortaya çıkıyor. Özellikle Erdoğan’ın Mısır 
gezisi sırasında söylediği şeyler Türkiye’nin 
tüm bu tartışmaların neresinde olduğu ve 
gündemin ne derece şekillendirebildiği yö-
nünde önemli soru işaretleri getiriyor. Türki-
ye ne derece Arap Dünyası’nda rol oynayabi-
lir? Sıfır sorun, komşularla iyi ilişkiler, karşı-
lıklı bağımlılık, herkese güvenlik ve herkesle 
konuşabilir olma durumu aslında önemli dar-
beler aldı. En önemli darbe Suriye meselesin-
de geldi. Olaylar Suriye’ye sıçrayana kadar bir 
şekilde Türkiye meseleyi idare edebiliyordu. 
Ekonomik olarak Libya’da büyük kayıplar ya-
şanmışsa da Mısır’da aksi yönde gelişmeler 
olduğu, diğer ülkelerin firmaları aylarca iş ya-
pamazken Türk firmalara yeni fırsatların doğ-
duğu söyleniyor. Ancak iş Suriye’ye gelince 
karışıyor. Daha önce söylediğim gibi 
Davutoğlu’nun altını çizdiği şekilde Suriye ve 
Türkiye’nin Suriye ile olan yakın ilişkilerinin 
tüm bölgeyle olan ilişkilere model olması ge-
rekirken bir anda ilişkiler tepetaklak oluyor. 
Suriye’de olaylar başladığı zaman Türkiye 
geçmiş senelerden elinde kalan tecrübesini 

yansıtmak için bir dizi girişimde bulundu. Dı-
şişleri Bakanlığı da bunu sürekli dile getiriyor; 
“Biz sürekli görüştük, seçim yapılsın dedik, 
reform şansı verdik ancak onlar bunları de-
ğerlendiremedi” diyorlar. Suriye’de olan olay-
ları aslında dış politika değil iç politika mese-
lesi olduğu söyleniyor. Bu nedenle Suriye’ye 
çok fazla sahip çıkıldığının altı çiziliyor. Tür-
kiye, Suriye örneğinde daha önce hiç yapma-
dığı şeyler yapıyor. Örneğin, Özgür Suriye 
Ordusu’nun topraklarında örgütlenmesine 
izin veriyor. İlk defa bir muhalefet grubunun 
(Suriye Milli Konseyi) İstanbul’da ofis açması-
na izin veriyor. Suriye meselesi ortaya çıktı-
ğından beri Türkiye’nin 2000’lerdeki politika-
sı tamamen çöküyor. Bundan sonrada bir dizi 
gelişmeyle birlikte hayal kırıklıkları başlıyor. 
Türkiye’nin birinci hayal kırıklığı, Suriye’nin 
tıpkı Libya’da olduğu gibi bir dış müdahaleyi 
çok çabuk getireceği beklentisinin gerçekleş-
memsi. Türkiye’nin Libya’daki siyasetine bak-
tığınızda; “Biz dış müdahaleye hiçbir şekilde 
destek vermeyeceğiz.” Noktasından çıkıp 
daha sonrasında “ikna” edilmişti. Hatta en bü-
yük deniz gücünü göndermişti ve birçok ya-
zar tarafından bu zikzak Türkiye’nin meseley-
le ilgili bir siyasetinin olmamasına bağlanmış-
tı. Türkiye, Suriye’de Libya’da yaptığını yap-
mak istemedi. Bu nedenle meseleye hemen 
sahip çıktı. Hemen çok yüksek perdeden siya-
setini belirtti. Ancak dış destek gelmeyince 
biraz ortada kaldı. İkinci konu; Türkiye, Suri-
ye meselesinin İran ve Rusya gibi bölgesel di-
namikleri tetikleyeceğini göremedi. Suriye’de 
olanlar artık sadece Suriye’yle sınırlı değil. 
Tüm bölgesel dengeleri ortaya çıkarması açı-
sından son derece önemli. Türk dış politikası-
nı önümüzdeki yıllarda da etkileyecek üçüncü 
nokta olayın mezhepsel boyutu. Suriye’de 
olaylar başladıktan ve derinleştikten sonra, 
bölgesel güçlerinde işin içine girmesiyle bir-
likte aslında meselenin nasıl mezhepsel bir 
karakter kazandığı ve Türkiye’nin de nasıl 
Suriye’yle ilgili politikasında Suudi Arabistan 
ve Katar’la beraber hareket edip, aslında böl-
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gede ve genel olarak mezhepsel bir duruş ser-
gilediği yönünde yeni bir kanat ortaya çıktı. 
Türk dış politikasıyla ilgili bu meydan okuma-
lar ve karşıtlıklar mevcutken diğer taraftan da 
Türkiye modeli tartışması yeniden ortaya çık-
tı. Türk modeli yeni bir konu değil. 1990’larda 
Orta Asya için, 11 Eylül’den sonra “Müslüman 
Ülkeler” için model olarak sunulmuştu. Irak 
savaşıyla birlikte bu model biraz sarsıldı. An-
cak üçüncü defa Türkiye Arap Baharı’yla bir-
likte model olarak gündeme geldi. Türkiye 
model, tamda Türkiye’nin Batı için değerinin 
yavaş yavaş azaldığı, Türkiye’yle Batı’nın iliş-
kilerinin aslında biraz gerildiği dönemde or-
taya çıktı. Arap Baharı, Türkiye’nin İran’la 
olan yakınlığının ve İsrail’le olan uzaklığının 
ABD’de çok eleştirildiği, “Türkiye’yi kim kay-
betti?” başlıklı makalelerin yazıldığı bir dö-
nemde gelerek aslında Türkiye’ye Batı’nın gö-
zünde yeni bir rol ve güç verdi. Diğer taratan 
bu model olma meselesi tam da AB’nin eko-
nomik olarak son derece zayıf olduğu, hiçbir 
rol oynamaya hevesli olsa bile kapasitesinin 
bulunmadığı bir dönemde ortaya çıktı. Tabi 
bu durum Türkiye’de bazılarının tamamen 
“Türkiye’nin dış güçler tarafından kullanılan, 
maşa olan bir ülke” olduğu şeklinde yorum-
landı. Ancak söylenmesi gereken şey tam ola-
rak bölgesel ve uluslar arası konjonktürün 
Türkiye’nin böyle bir role soyunabilmesi için 
önemli bir fırsat sunduğudur. Bölgede 
Türkiye’nin daha önemli rol oynayabilmesi 
için yeterli istek ve durum mevcut. Bir taraf-
tan Türkiye’nin dış politikasını inşa ettiği te-

meller sarsılırken ve Türkiye’nin dış politikası 
içeride büyük oranda sorgulanmaya başlar-
ken diğer tarafta hem Batı dünyasında hem de 
Ortadoğu’da Türkiye’nin bu derece güçlü bir 
şekilde model olarak ortaya konması da bazı 
çelişkileri göz önüne seriyor. Peki, bölge halkı 
gerçekten Türkiye’nin model olmasını istiyor 
mu? TESEV’in Şubat 2012’de yapılan araştır-
ması bu konuda yapılmış en önemli araştır-
malardan birisi. “Türkiye hakkında ne düşü-
nüyorsunuz?” sorusuna bölge ülkelerinden 
“oldukça olumlu” cevabını verenler hep bu 
değişimi yaşamış olan ülkeler; Libya %93, Tu-
nus %91, Mısır %86. Bunun yanında Suriye’de 
bir zamanlar %98 popüler olan Türkiye olay-
ların yaşanmasıyla birlikte %44’e inmiş du-
rumda. %44 çok önemli bir rakam. Bu rakam 
Suriye’nin içinde yaşananlarla ilgili olarak da 
çok önemli. Demek ki Suriye’de en azından 
%40 rejim yanlısı. 2009-2010 yılında İran’da 
popülerlik %80’lerin üstünde. Şimdiyse bu ra-
kam %70’lere düşmüş durumda. 

Sonuç olarak bir taraftan Arap Baharı 
Türkiye’ye son derece önemli çelişkiler yuma-
ğı sunarken diğer taraftan da önemli fırsatlar 
vermektedir. Türkiye’nin bu önemli fırsatları 
değerlendirmek, bu popülerliğe cevap vere-
bilmek konusunda ne derece yeteneği ve ka-
pasitesi vardır? Suriye meselesinde söylemle-
rin yeteri kadar arkasında durulmamasının ne 
gibi etkileri vardır? Bunları çok iyi değerlen-
dirmek gerekir. “
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1.3. Kuzey Afrika’da Siyasal 
Gelişmeler
Nebahat Tanrıverdi Yaşar 
ORSAM Ortadoğu Uzman Yardımcısı

Aralık 2010 itibari ile başlayan halk ayaklan-
malarının ve sonrası süreçte başlayan geçiş 
süreçlerinin en çok etkilediği coğrafi bölge 
Kuzey Afrika bölgesidir. Fas’taki Anayasal re-
form ve parlamenter sistemin revize edilmesi, 
Tunus’taki Kurucu Meclis’in bir yılı aşkındır 
görev yapıyor olması, Libya’daki seçimler ve 
eski rejimin tamamen yıkılması ve son olarak 
Mısır’daki Mübarek sonrası gelişmeler bu et-
kinin ana çıktılarıdır. 

Genel olarak bölge ülkelerine bakıldığında 
bazı ortak hususların ön plana çıktığı dikkat 
çekmektedir. Öncelikle Bölgede az ya da çok 
tüm ülkeler bu süreçten etkilenmiştir. Halk 
ayaklanmalarının büyük kitlesel eylemlere 
dönüşmediği yada mevcut rejimleri tehdit 
etme aşamasına gelmediği Körfez ülkeleri ve 
Fas ve Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerinde 
bile Arap Baharının etkilerini görmek müm-
kündür. Ekonomik, sosyal ve siyasal açılımlar 
rejim güvenliği için gerçekleştirilmiş olsa dahi 
mevcut sürecin doğrudan etkisi olarak değer-
lendirilmelidirler. 

İkinci olarak da 1960’lar ve 1970’lerden sonra 
popülist sosyalist-devletçi ekonomik, sosyal 
ve siyasi politikaları terk ederek dönüşmeye 
başlayan otoriter rejimler için değişim kaçı-
nılmaz hale gelmiştir. Esas itibari ile sorunun 
pek çok yapısal boyutu bulunmaktadır. Bu 
otoriter rejimlerin ayakta kalması için yeni 
uluslararası yapıya ve içyapılara uyum sağla-
ması gerekmekteydi. Uyumsuzluk derin siya-
sal, sosyal ve ekonomik sorunların şiddetli bir 
şekilde dışa vurulmasıyla sonuçlanmıştır.

Bu yeni dönemde yeni siyasal, sosyal ve eko-
nomik dinamiklerin mevcut sistemlere enteg-
re olması ya da sistemin topyekun değişimi 
iki ana opsiyon haline gelmiştir. Bu noktada 
esas itibari ile doğan iki önemli soru da “geçiş 
süreçlerine giren ülkelerdeki sürecin nasıl ev-
rileceği ve sonuçlanacağı” ile “mevcut otoriter 
rejimlere ne olacağıdır”. 

Bugün yapacağım sunum Kuzey Afrika ile sı-
nırlı olacağından ve zaman kısıtlamasını da 
göz önünde bulundurarak Fas, Tunus, Libya 
ve Mısır ile sınırlı olacak. Bu ülkelerde yaşa-
nanları ana hatları ile anlatmaya çalışacağım. 
Detay kısmını ise sizin sorularınıza göre şekil-
lendirmek daha uygun olacak. 

Fas’ta bugün var olan iki odak yani monarşi 
rejimi ve monarşinin yetki alanını daraltarak 
anayasal bir monarşi talebinde bulunan mu-
halefet hareketlerinden oluşmaktadır. Muha-
lif gruplar talepleri ve siyasal duruşlarına göre 
farklılıklar arz etmektedir. Ancak bu farklı 
grupları üç ana gruba ayırmak mümkündür: 
Şubat Değişim İnisiyatifi, siyasi partiler ve 
gençlik hareketleri. 

Değişim için 20 Şubat Hareketi, Fas siyasi ha-
yatına büyük ölçüde dinamizm getirmiş ve 
monarşiyi değişim yanlısı politikalar üretme-
ye zorlamıştır. 1 Temmuz’da da anayasal refe-
randum düzenlenmiştir. Ancak kralın kontro-
lünde ilerleyen anayasal reform süreci, Deği-
şim için 20 Şubat Hareketi, bazı siyasi partiler 
ve sendikalar tarafından kabul edilmemiş ve 

“
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sonuç olarak eylemler devam etmiştir. Buna 
paralel olarak da monarşi, eylemciler üzerin-
de kullandığı şiddetin dozunu arttırmıştır. 
Sonuç itibari ile eylemler ne kralın 9 Mart’ta 
anayasal reform sözü vermesi ne de yeni ana-
yasanın 1 Temmuz’da referandumla kabul 
edilmesi ile sona erdirilebilmiştir.

Fas muhalif hareketini, genel olarak İslami, 
seküler ve Amazigh cephe olarak üçe ayırarak 
incelemek mümkündür. 

Önde gelen İslami grupların başında Ada-
let ve Yardımlaşma Hareketi gelmektedir. 
Monarşi karşıtı olarak tanımlanan hareketin 
tabanının, ülkede geniş olduğu tahmin edil-
mektedir. Adalet ve Yardımlaşma Hareketi, 
siyasi katılımı kesinlikle reddetmektedir. An-
cak hareketin siyasi ve organizasyonla ilgili 
yönünü tayin eden Şura Meclis’i ve hareketin 
dini, ideolojik ve ruhani yönünü tayin eden 
İrşat Meclis’i olarak iki bölüme ayrılması, ha-
reketin partileşme sürecinde olduğu şeklinde 
yorumlanmaktadır. 

Bir diğer önemli İslami grup ise parlamentoda 
da temsil edilen Adalet ve Kalkınma Partisi’dir. 
Partinin genel olarak monarşi ile ilişkileri iyi 
düzeydedir. 20 Şubat’taki gösterileri de boy-
kot ettiklerini açıklamışlardır. El Tevhid ve 
Islah Hareketi’nin siyasi kanadı Adalet ve Kal-
kınma Partisi’ne dönüşmüş, bugünde hareket 
partinin ideolojik ve ruhani kanadını oluş-
turmakla birlikte, partiden özerk bir yapıya 
sahip olmaya devam etmektedir. Adalet ve 
Kalkınma Partisi, 20 Şubat’ta gerçekleştirilen 
eylemleri boykot etmiştir. Eylemlerde güven-
lik kuvvetlerinin güç kullanmasının ardından 
partisinin bu tutumunu eleştiren Mustafa Ra-
mid partiden istifa etmiştir.

Seküler grupların başında ise ülkenin en eski 
muhalif partileri olan İstiklal Partisi ve 1959 
tarihinde İstiklal’den ayrılan bir grup tara-
fından kurulan Halk Gücü Sosyalist Birliği 

gelmektedir. Bu iki partini yanı sıra, ülkede-
ki Arap milliyetçiliğini dengelemek istemesi 
üzerine Kral Hasan’ın teşviki ile kurulan ve 
çoğunluğunu Berberilerin oluşturduğu Halk 
Hareketi ülkedeki seküler partiler arasında 
bulunmaktadır. Daha sonra kurulan Sosya-
lizm ve İlerleme Partisi ve Gelenek ve Moder-
nite Partisi ise daha yakın tarihlerde kurulmuş 
önemli partiler olarak Fas siyasi hayatında rol 
oynamaktadırlar.

Öte yandan seküler siyasi partilere ek olara 
radikal sol partilerde Fas siyasi hayatında yer 
almaktadırlar. Bunlardan en önemlileri Öncü 
Demokratik Sosyalist Parti, Birleşik Sosyalist 
Parti ve Demokratik Yol Partisi’dir. Seküler 
partilerin büyük bir kısmı ile Adalet ve Kal-
kınma Partisi gibi parlamentoya girebilmiş-
lerdir. 

Ülkede Amazighlerin oluşturduğu siyasi 
cephede kendi içinde üç ana akıma ayrıla-
bilir. Bunlardan ilki monarşi ile yakın ilişki-
ler içerisinde bulunan ve rejime sadık olan 
Makhzani’ler, ikinci grup demokratik ilerle-
meden yana olan Amazigh partileri ve son 
olarak da tamamen radikalleşmiş ve Arap-İs-
lam karşıtı Amazigh gruplarından oluşmakta-
dır.

Bu grupların dışında ülkede faaliyet gösteren 
pek çok sivil toplum kuruluşu ve insan hakları 
örgütleri bulunmaktadır. Bu grupların ise 20 
Şubat Hareketi’ne verdikleri destek yüksektir. 
Fas İnsan Hakları Örgütü ve Adalet ve Haki-
kat Forumu bu grupların başında gelmektedir. 
Eylemlere destek veren bu gruplar eylemler-
den önceki süreçte de reform taleplerini dile 
getirenlerin başında gelmektedirler.

Öte yandan Adalet ve Yardımlaşma Hareketi, 
özellikle hareket içindeki genç kanat, protesto 
gösterilerine destek vermektedir. 1985 tari-
hinde kurulan hareketin yolsuzluk ve yoksul-
lukla mücadele, reform ve halklar konusun-
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daki taleplerinin dışında, kralın sahip olduğu 
Müminlerin Lideri makamına yönelik ciddi 
eleştirileri bulunmaktadır. Hükümetin koa-
lisyon ortağı olan Halk Gücü Sosyalist Birliği 
de 20 Nisan’daki protesto gösterilerine destek 
vermiştir.

Sonuç itibari ile Fas’ta parlamento seçimleri 
gerçekleştirilmiş ve Adalet ve Kalkınma Par-
tisi seçimlerde büyük bir zafer kazanarak hü-
kümeti kurmuştur. 

İkinci ülkemiz ise Tunus yani 2010 Aralığında 
Halk Ayaklanmalarının başladığı ve rejimi de-
virdiği ilk ülke. Tunus’un geride bıraktığı bir 
yılı aşkın sürede ülke büyük bir dönüşüm sü-
reci içerisine girmiş, sivil toplumların da dahil 
olduğu bir geçiş sürecinin ardından ilk özgür 
ve demokratik seçimlerini gerçekleşmiştir. 
Şuanda Al-Nahda, Cumhuriyetçi Kongre 
Partisi ve Ettakol arasında kurulan koalisyon 
hükümeti öncülüğünde Kurucu Meclis, önü-
müzdeki bir yıl içerisinde ülkeyi seçimlere 
hazırlamayı ve yeni anayasayı hazırlayarak ge-
rekli yapısal altyapıyı sağlamayı hedeflemek-
tedir. Bu nedenle yeni hükümetin politikaları, 
Tunus’un geleceği açısından önemli sonuçlar 
doğuracaktır. 

Şuandaki seçim takvimine göre Mart 2013’te 
parlamento seçimlerinin yapılması planlanı-
yor. Ülke gündemindeki temel hususlar ise 
dört ana başlık altında toplanabilir. İlk olarak 
Anayasa yazım sürecinin nasıl ilerlediği en 
önemli husus olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu süreci yönetmesi için altı komisyon oluş-
turulmuştur. Bu komisyonların dördüne Nah-
da Partisi, birine Attakatol ve diğer birine de 
muhalefet partisi Ettajdid başkanlık etmekte-
dir. Öte yandan sivil toplum örgütlerinin katı-
lımı sistematik olmasa da teşvik edilmektedir. 

İkinci önemli husus ise siyasal sistemin ge-
leceğine ilişkin tartışmalardır. Bin Ali zama-
nında kullanılan Başkanlık sistemine devam 
edilip edilmeyeceği konusundaki görüş ayrı-
lıkları henüz neticelenmemiştir. 

Üçüncü olarak da devletin reforme edilmesi 
ve yapısının kurumlar ile birlikte yeniden ya-
pılandırılmasına yönelik talep ve çalışmalar-
dır.  Bu amaç uzun vadede gerçekleşebilecek 
bir husus olmakla birlikte rotası bu dönem-
de çizileceğe benzemektedir. Son olarak da 
güvenlik örgütlerinin reforme edilmesi diğer 
önemli bir husus olarak karşımıza çıkmakta-
dır. 

Eski sistemin neredeyse devletin –az da olsa- 
mevcut devlet yapıları ile ortadan kalktığı 
Libya’da ise dinamikleri açısından da diğer 
bölge ülkelerinden ayrılan bir ülke olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Libya’da iktidar sekiz 
aylık bir iç savaş sonrasında yıkılabilmiş ve 
sonraki sekiz ayda geçiş süreci Ulusal Geçiş 
Konseyi sürece liderlik etmiştir. 7 Temmuz’da 
gerçekleşecek olan seçimler ile Ulusal Geçiş 
Konseyi, yetkilerini Kurucu Meclis’e devre-
decek. 200 vekilden oluşan Kurucu Meclis 
ise Tunus’taki gibi yeni Anayasa, seçim yasası 
ve diğer temel yasaların yazımından sorumlu 
olacak ve yeni seçimlerin düzenlemesini sağ-
lamakla yükümlü olacak. 

2011 Mart ayında başlayan halk ayaklanmala-
rının iç savaşa dönüşmesi ve sekiz aylık iç sa-
vaş ardından muhaliflerin ülkenin kontrolü-
nü ele geçirmesi Libya’da Kaddafi döneminde 
inşa edilen gevşek sistemli devletin tamamen 
çökmesine neden oldu. Halk Meclisleri ağla-
rının birbirine bağlandığı ve yerel yönetimle-
rin güçlü olduğu ülkede Kaddafi bir anlamda 
aşiretler konfederasyonu şeklinde bir idare 
inşa etmişti. Bu nedenle sekiz aylık iç savaş 
süresince yerel yönetimler otonomi kazana-
rak ve silahlı milisler oluşturarak şehir devlet-
ler haline dönüştü. Ulusal Geçiş Konsey’inin 
tüm iktidarı eline aldığı son sekiz aylık süreç 
boyunca da bu durum büyük bir sorun olma-
ya devam etmiştir. Silahlı milislerin silahsız-
landırılması, ülkede devlet tekelinin siyasal ve 
ekonomik anlamda tesis edilmesi gibi önemli 
sorunların yanı sıra yeni rejimin ne olacağına 
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dair de ciddi tartışmalar tüm bu sürecin ana 
gündem maddeleri haline gelmiştir. Bingazi 
merkezli Sireneyka bölgesi krallık döneminde 
olduğu gibi federalist bir yapıdan yana tavır 
alırken, Fizan daha dolaylı da olsa Bingazi’nin 
sergilediği siyasi tutumdan yana olmuştur. 
Öte yandan Trablus ise güçlü merkezi oto-
riten yana olarak 1969 yılından bu yana elde 
ettiği avantajlı konumu korumayı amaçla-
maktadır. Sonuç itibari Libya pek çok açıdan 
ulus devletin zayıfladığı, aşiretlerin egemen 
olduğu, güçlü merkezden yoksun ve federalist 
eğilimlerin merkezi eğilime meydan okuduğu 
1950’li yıllarına dönerek tarihini geri sarmış-
tır. 1952 yılında gerçekleşen seçimlerin ardın-
dan kurulan ilk Libya ulusal Meclisi’nde tartı-
şılan hususlar ile bugünkü hususlar arasında 
pek çok benzerlikler bulmak mümkündür. O 
tarihte Beşir El-Sadavi’nin liderliğini yaptığı 
Milli Kongre Partisi liderliğinde somutlaşan 
Trablus-Bingazi çekişmesi Krallık döneminde 
siyasal sistemin askıya alınması ve partilerin 
tamamen kapatılması ve ardından 1969 Hür 
Subaylar Darbesi ile dondurulmuş ve bugün 
yeniden sahneye çıkmıştır. Tarihsel olarak sü-
regelen bu tartışma Krallık döneminde Bin-
gazi merkezli federal bir Krallık ile çözüm-
lenmeye çalışılırken, 1969 yılında ise Trablus 
merkezli merkezi bir rejimle çözümlenmeye 
çalışılmıştır. Ancak gelinen noktada her iki 
çabanın da ülkede nihai bir çözüme varama-
dığı görülmektedir.

Seçim Öncesi Siyasi Gerilim

Haziran ayında yapılması beklenen Libya Ulu-
sal Kurucu Meclis Seçimleri, parti ve adaylara 
daha fazla süre tanımak ve gereken hazırlık-
ları tamamlamak gerekçesi ile 7 Temmuz’a 
ertelenmişti. Esas itibari ile 7 Temmuz tari-
hine kadar seçimlerin yapılıp yapılmayaca-
ğı da muammaydı. Her şeyden önce ülkenin 
doğusu yani Sireneyka bölgesindeki önde ge-
len aşiret ve siyasi gruplar boykot çağrısında 
bulunmuşlardı. Bununla da yetinmeyen bazı 

silahlı milis grupları seçim bürolarını basarak 
seçmen listelerini ve pusulalarını ateşe vere-
rek Trablus’a daha ciddi bir mesaj yolunu seç-
mişlerdi. Son olarak da 5 Temmuz Perşembe 
günü Ras Lanuf, Brega ve Al Haluj gibi petrol 
çıkarım ve dağıtım için önemli olan tesisler 
silahlı milisler tarafından ele geçirilerek 48 
saatliğine kapatıldı.

 Esas itibari ile seçim öncesi yaşanan tüm bu 
gerilmeler iki ana hususa dayanmaktadır. İlk 
olarak 200 sandalyeden oluşan Ulusal Ku-
rucu Meclis dağılımı, Bingazi merkezli Si-
reneyka (ülkenin doğusu) ve Fizan (ülkenin 
güneyi) tarafından adil bulunmamaktadır. 
Düzenlemeye göre bu 200 sandalyenin 100’ü 
Trablus’a, 60’ı Barga’ya (Sireneyka) ve 40’ı da 
Fizan bölgesine dağıtılmıştır. 120 sandalye 
bağımsızlara ve 80 sandalye de partilere ayrıl-
mıştır. 1969 yılından beri ülkenin Trablus ta-
rafından domine edildiğini ve ülkenin doğusu 
ve güneyinin siyasal ve ekonomik anlamda 
dışlandığını iddia eden Bingazi ve Fizan mer-
kezli gruplar yeni dönemde federal bir yapı 
talep etmektedirler. Özellikle 2011 Ekiminde 
Kaddafi’nin yakalanıp öldürülmesinin ardın-
dan Libya’nın bağımsızlığını ilan eden Ulusal 
Geçiş Konseyi Bingazi’deki tüm merkezlerini 
tahliye edip Trablus’a taşıması bu tartışma-
yı daha da hararetlendirmiştir. Ulusal Geçiş 
Konseyi’nin Bingazi’yi tamamen boşaltması, 
eylemlerin başladığı Bingazi halkı, aşiretleri 
ve siyasi grupları için büyük bir travma etkisi 
yaratmıştır demek yanlış olmayacaktır, çünkü 
Kaddafi karşıtı sosyal muhalefetin de silahlı 
direnişin de dinamiğini bu bölgedeki nüfus 
ve aşiretler sağlamışlardı. Öte yandan önem-
li pek çok petrol bölgesi ülkenin doğusunda 
yani tarihsel adı ile Sireneyka / Bingazi böl-
gesinde bulunmaktadır. Ancak buna rağmen 
ülkenin siyasi merkezinin Trablus olmaya 
devam etmesi, Kaddafi sonrası dönemde ül-
kenin doğusunda ve güneyinde kabul görme-
mektedir.
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Ulusal Kurucu Meclis vekillerinin bölgele-
re göre dağılımının yarattığı hoşnutsuzluğa 
ek olarak, görevleri de anlaşmazlık sebebi-
dir. Düzenlemeye göre Ulusal Kurucu Mec-
lis yeni anayasayı yazmak ve ardından seçim 
kanunun hazırlamak ve ülkeyi üç ay içerisin-
de de seçime götürmek ile sorumludur. An-
cak federalistler yeni anayasa yazımına karşı 
çıkmaktadırlar. Çünkü federalistlere göre 
Trablus 100 vekil ile meclisi domine edece-
ğinden yeni anayasada merkeziyetçi unsurlar 
ağır basacaktır. Bu nedenle federal yapıyı esas 
alan 1951 Krallık Anayasası’nın yürürlüğe 
konmasını talep etmekte ve yeni anayasa ya-
zımına karşı çıkmaktadırlar. Ülkenin doğusu 
ve güneyi için Kaddafi karşıtı iç savaş süre-
since dalgalanan monarşi bayrakları Bingazi 
merkezli siyasete geri dönüş talebini temsil 
etmekteydi ve bugün Ulusal Geçiş Konseyi ve 
Ulusal Kurucu Meclis’in yeni Libya tasarımla-
rı bu talebin karşı odağında konumlandırılmış 
durumdadır.

Son inceleyeceğimiz ülke Mısır. Kasım 2011 
itibari ile yoğun bir seçim dönemi yaşanmak-
tadır. Bu dönemde iki önemli seçimlerde Par-
lamento seçimleri ve devlet başkanlığı seçim-
leri gerçekleştirildi. Ancak devlet başkanlığı 
seçimlerinden iki gün önce Yüksek Anayasa 
Mahkemesi tarafından parlamento feshedil-
di. Devlet başkanının yetkileri, Yüksek Askeri 
Konsey tarafından sınırlandırıldı. İlk olarak 
Kasım 2011’den itibaren parlamentoda olu-

şan siyasi dengenin Müslüman Kardeşler le-
hine oluştuğunu ancak Kasım’dan bugüne 
kadar geçen sürecin Müslüman Kardeşler 
tarafından etkin ve rasyonel bir şekilde yö-
netilemediği görülmektedir. Parlamentoda 
seçimlerinde sandıktan çıkan sonuçlara göre 
Müslüman Kardeşler çok önemli bir zafer ka-
zanmıştı. Özellikle Selefilerin Nur Partisi’nin 
aldığı oy oranı Müslüman Kardeşlerin siyasi 
yörüngelerini muhafazakar bir siyasileşme mi 
yoksa radikalleşme yönünde mi ilerleyeceği 
sorusunu da beraberinde getirdi. Bu bağlam-
da Müslüman Kardeşlerin yaklaşımı iki dö-
nemde şekillenmiştir. İlk dönemde Selefiler 
ile radikal biçimde farklılaşan ve muhafaza-
kar siyasi çizgide yaklaşımı korumaya çalışan 
Müslüman Kardeşlerin ilk dönem yaklaşımı, 
ne yazık ki Nur Partisi’nin dalgalanan istikrar-
sız ama radikal çizgisi başkanlık seçimlerin-
deki siyasi çekişme ortamı ile birlikte hırslı bir 
noktaya evrildi. Özellikle Anayasa Komisyo-
nu için sürdürülen görüşmelerde benimsenen 
tutum Müslüman Kardeşler ve Selefiler dı-
şındaki siyasi unsurların dışarıda kalması ile 
sonuçlandı. Sonuç itibari ile Mübarek iktida-
rını sona erdiren siyasal ittifak ciddi bir şekil-
de zarar gördü. Bu nedenle de Yüksek Askeri 
Konsey’in ve Yüksek Anayasa Mahkemesi’nin 
aldığı karara ciddi bir muhalefet harekete ge-
çirilemedi. Teşekkürler. “
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1.4. Ortadoğu ve Avrasya’da 
İşadamı Olmak
Noyan Gürel
İşadamı

“Öncelikle hepiniz hoşgeldiniz. Benim sunum 
konum; Ortadoğu ve Avrasya’da işadamı ol-
mak. Sizlerle sohbet havasında tecrübelerimi 
paylaşmak istiyorum. Konuşmamın başlan-
gıç noktası; kişilik. Başkalarınızın size verdi-
ği değerden ziyade sizin kendinize verdiğiniz 
değer önemlidir. Özellikle yurtdışına çıkar-
ken kendinize verdiğiniz değer ve özgüveni-
niz çok önemlidir. Yaptığınız şeye inanmanız 
gerekiyor. Bu inanç ve sevgi olduğu sürece 
aşılamayacak dağ yoktur. Şuan için Türkiye, 
dünyada önemli bir konumda. Bu açıdan ba-
kıldığında Türkiye’de işadamı olmak avantajlı 
bir durum. Şuan batı sisteminin doğruluğu 
tüm dünya tarafından sorgulanmakta. Uzak 
Doğu ve Çin’e doğru güç kayması yaşanıyor. 
Ancak hala dünyaya hakim olan para birimi 
dolar. Bu, Amerikalıların kendilerine olan 
özgüvenlerinden ve bu özgüveni dünyaya 
pazarlamalarından kaynaklanıyor. Rakam-
lara bakacak olursanız dünyanın en borçlu 
ülkesi yine Amerika. Ben yaklaşık olarak 25 
senedir merkezi Türkiye’de olmak koşuluyla 
yurtdışında işadamlığı yapıyorum. 18 sene 
boyunca, tam Sovyetlerin dağıldığı dönemde 
Özbekistan’a gittim. Ortak çalıştığım bir Av-
rupa şirketi sıkıntı yaşamaktaydı. Yerel insan-
ların mantalitelerini anlayamamışlardı. Bir 
Türk olarak, kültürümüzün Özbeklere daha 
yakın olması nedeniyle beni çağırdılar. Prob-
lem olan insanlarla karşılıklı olarak konuşup, 
anlaştık. Hatta ortak bir şirket bile kuruldu. 
Bu aşamada Avrupa kurallarını değil yerel ku-
ralları kullandık. Ancak Özbekistan’ın rejimi 
bana uygun değildi. Orada barınamadım. Ve 

Kırgızistan’a geçtim. Yeni gittiğim bir ülkede 
yaptığım ilk şey istihbarat toplamak. Konso-
losluklara gidiyorum. Bankaları ziyaret edi-
yorum. Tarafsız olarak, açık bir düşünceyle 
herkesle konuşuyorum. Topladığım bilgileri, 
bölgenin şartlarını göz önünde tutarak de-
ğerlendiriyorum.  Kendi haklarınızı koruya-
rak gittiğiniz ülkenin örf ve adetlerine uygun 
davranmak önemli. Tedbirli olmak ve yapılan 
işte baştan belirlenen bütçeye uymak diğer 
kilit noktalar. Yurtdışında iş yapmak çok para 
gerektiren bir iştir. Kötü giden bir iş için süre 
belirlemek lazım. Aksi halde büyük kayıplar 
verilir. Bir ülkeye girmek kolay değil. İlk ola-
rak yerellerden tepkiyle karşılaşıyorsunuz. Bir 
anda legal yollarla çok para kazanmak müm-
kün değil. Bir hedef koyacaksınız ve o hedefe 
adım adım ulaşacaksınız. Bu noktada yerel 
yönetimlerle iyi geçinmek önemli. Ancak ge-
lişmekte olan ülkelerde rüşvete ilgili sıkıntılar 
yaşanmakta, dikkatli olmak gerek. Ben pren-
sip olarak rüşvet vermiyorum. Ancak yerel 
makamlara yardımcı oluyorum. Şahıslara de-
ğil, toplumlara yardımcı olmaya çabaladım. 
Mesela okullara yardımlarda bulunduk. Öğ-
rencilerin ailelerini toplayıp, aralarında bize 
yardımcı olabilecek marangozları, ustaları be-
lirledik. Tüm malzemeyi biz aldık ve onların 
yardımıyla bir haftada okulları yeniledik. Bu 
insanların size güvenlerinin artmasını sağlı-
yor. Oradaki insanlar artık sizi yabancı olarak 
değil, kendilerinden biri olarak görüyorlar. 

Kırgızistan’a ilk yatırım yapacağımız zaman 
bir fabrikayı kiraladık. Yerel lisanı bildiği için 
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Bulgaristan’dan arkadaşlar almıştık. Fabrika 
için 500 işçi bulundu. Sonra sorunlar, isyanlar 
çıkmaya başladı. Sorunlar çıkınca çalışanları 
inceledim. Bir baktım ki hep Türkler alınmış 
işe. Halbuki bölgede oturan değişik mezhep-
lerden, ırklardan insanlar var. Bölgenin moza-
iğine baktım; Kürtler, Türkmenler, Özbekler, 
Kırgızlar. Bölgede yaşayan insan sayısına göre 
bir ortan çıkarıldı ve çalışanlar o orana göre 
işe alındı. Bu sayede herkes memnun oldu. 
15 yıldır hiçbir sorun yaşanmadı. 12.15 yurt-
dışında barınmak istiyorsanız herkesi mutlu 
etmek gerekiyor. Ayrımcılık yaparsanız kar 
elde edemezsiniz, huzurla çalışamazsınız. 
Özellikle Türki Cumhuriyetlerde iş yapabil-
mek için bölgeye güçlü gitmeniz lazım. Bu 
sayede itibar görürsünüz. İlk gittiğim zaman 
keşif yapmaları için iki kişi görevlendirmiş-
tim. Ben uçağa bindim, telefon geldi. Onları 
tehdit etmişler. Ben döndüm tehditler bitti. 
Geri döndüm tehditler başladı. Sonunda pes 
ettim, orada kaldım. Tehdit eden adam geldi, 
ufacık bir adam. Adam Türkmen imiş. Onun 
işine engel olmayacağımıza dair anlaşma yap-
tık, hiçbir sorun kalmadı. Ufak yatırımcılar 
yabancı yatırımcılardan korkarlar. İşlerini 
kaybedeceklerini düşünürler. Bu durumda 
onlarla oturup, konuşmak gerekli. Zaman ge-
çince çoğu küçük yatırımcılar bizimle beraber 
çalışmaya başladı. Bazı kötü olaylarda yaşadık 
tabi. Başlangıçta insanlara avanslar dağıttık. 
Bazıları avansları alıp gittiler. 

Bir de farklı bölgelerde bazı mantaliteler var. 
Onları aşamıyorsunuz. Mesela Karayipler’de 
insanlar 3-4 ay çalışıp, bir senelik harçlıklarını 
çıkarıyor ve işten ayrılıyorlar. Benim yaptığım 
iş tarım ağırlıklı bir iş. Çiftçileri eğitiyoruz 
ve bu eğitimin boşa gitmemesi için sabit bir 
kadroya ihtiyaç duyuyoruz. Çin’e gittiğimizde 
10.000 çiftçiyle çalışmaya başladık. İlk sene 
gerekli eğitimler verildi. 2. sene bambaşka bir 
10.000 çiftçi geldi. Sıfırdan başlamak zorunda 
kaldık. Üçüncü sene yine aynısı. Çin’de 150 
milyon kişi gezici. Hiçbir yere, hiçbir bele-
diyeye kayıtları yok, devamlı gezen bir insan 
topluluğu. Bu nedenle Çin’de tarım alanında 
başarılı olamadık. Üstüne üstelik Çin makam-
ları bize 3 seneden fazla çalışma izni vermedi. 
Tam işleri oturtacağız, sonra bizi göndere-
cekler. Çin’de %50 Çinli bir ortakla sarımsak 
fabrikası satın aldık. Kurutulmuş sarımsakları 
Japonya’ya ve Amerika’ya satıyoruz. Standart-
ları oturtuyoruz, biz oradan ayrıldığımız anda 
kendi standartlarına dönüyorlar. 2 senenin 
sonunda hisselerimizi hibe ederek ayrıldık. 
Çinliler felsefe olarak bizden çok farklı. Çok 
uzun vadeli düşünüyorlar. İnatçı bir şekilde 
istedikleri hedefe doğru ilerliyorlar.

Endonezya’da yaşadığım bir tecrübeyi anlat-
mak istiyorum. 1983 senesinde Endonezya’da 
bir acenteyle görüşüyorum. Adam bir türlü iş 
yapamıyor. Endonezya’daki büyük sanayilerin 
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başında hep Çin kökenli insanlar var. Tüm 
büyük sermaye onların elinde. Hatta Çinlile-
re “Uzak Doğu’nun Yahudileri” derler. Bende 
Çinli bir acente buldum ve işlerim patladı. 
Bu nedenle bir ülkede bulunacak acente çok 
önemli. Çalışmak istediğiniz sektördeki in-
sanların güvendiği birini bulmak gerekiyor.

Konuşmama başlarken, “Şuan Türkiye olarak 
çok güzel bir konumdayız” demiştim. Devle-
timiz Türk işadamlarının %100 yanında. Bir 
sorun yaşadığınız zaman tüm yetkililer sonu-
na kadar size destek oluyorlar. Türkiye ve Çin 
arasında yaklaşık 3 sene önce “zirai karanti-
na” problemi vardı. Türkiye’den sevkettiğiniz 
mallar zirai karantinaya takılıyordu ve Çin’e 
gitmiyordu. Ben konuyla ilgili Cumhurbaşka-
nı ile görüştüm. Cumhurbaşkanı, Çin’e yaptı-
ğı bir ziyarette konuyu Çin Devlet Başkanı’na 
açtı. Sonrasında iki tarafın ilgilileri konu üze-
rinde çalışmaya başladı. Sonunda taraflar ara-
sında bir protokol imzalandı ve sorun kökten 
çözüldü. Hükümetin işadamlarına gösterdiği 
yakınlık bizler için büyük bir şanstır. 

Diplomatik ilişkilerin güçlenmesiyle Türk işa-
damlarının itibarı da yükseldi. Eski hükümet-
lerden birinin zamanında Kırgızistan’a devlet 
ziyareti olacaktı. Büyükelçimize gittim, “Ben 
size yardımcı olursam beni yanlış anlarlar” 
dedi. Halbuki Alman büyükelçisi Almanlara, 
İngilizlere yardımcı olur. Bu intibalar artık 
bitti. Büyükelçilerimiz, konsolosluklarımız 
bizim yanımızda. Orta Asya’ya gittiğinizde 
benim sektörümde 4 şirket vardır. Üçü Ame-
rikan biri İngiliz şirketi. Bu şirketler tek tek 
bölgeyi terk ettiler. Çünkü oradaki insanla-
rın kafa yapısını anlayamadılar. Herhangi bir 
problem yaşandığı zaman Londra’dan avukat-
larını getiriyorlardı. Biz bir sorun yaşadığımız 
zaman karşılıklı oturup ortak noktayı bulmayı 
tercih ettik. İlk gittiğim zaman Rus eğitim sis-
teminden gelen çoğunluk yabancı dil bilmi-
yordu. Türk okullarının sayısının artmasıyla 
Türkiye’ye sempati duyan insanlar büyümeye 

başladı. Türk okullarında okuyan öğrenciler 
bize çok yardımcı oluyor. 

Sizinle çalışan insanların iyi derecede lisan 
bilmesi gerekli. Kullanılan tercümanların iyi 
seçilmesi gerekli. Çoğu problem aradaki ter-
cümanların yanlış tercümelerinden kaynak-
lanmakta. Mesela Kore ve Japonya’da “Hayır” 
kelimesini kullanmak onların örf ve adetle-
rine ters. Bunun gibi püf noktaları bilmeniz 
gerekli. 

Katılımcı: Tecrübelerin olduğu kadar eğiti-
minde önemi var. Bu nedenle eğitimlerinizle 
ilgili bilgi verebilir misiniz?

Noyan Gürel: 11 yaşında İngiltere’ye gittim 
ve üniversiteye kadar eğitimime orada devam 
ettim. Elektrik-Elektronik mühendisiyim. An-
cak sanayici olarak çalışıyorum. Ağırlıklı ola-
rak tarım (tütün, gıda maddeleri) ve otomo-
tiv sektöründeyim. Yaklaşık 40 tane yabancı 
ortaklığımız var. Banka sektörüne ve çimento 
sektörüne de girip çıktık. Bence şuan Türki-
ye bir devrimin tam ortasında. Bu devrimde 
her devrimde olduğu gibi bir takım sancılar 
yaşanıyor. Ancak bunları aşacağımıza ina-
nıyorum. En önemli konu; eğitim. İlk olarak 
öğretmenlerin ve annelerin eğitiminden baş-
lamak gerekli. İkinci nokta ülke olarak kafa 
yapımızın değişmesi gerekli. Daha hoşgörülü 
ve toleranslı hale gelmemiz lazım. Bu konu 
yurtdışında iş yapma açısından da önemli. 
Farklı kültürler, farklı dinler karşınıza çıkıyor. 
Bu farklılıkları kabul etmeseniz bile anlamaya 
çalışmalı ve saygıyla yaklaşmalısınız. Bu çer-
çevede toplum olarak tartışmayı öğrenmemiz 
lazım. Bir toplumun zenginliği farklılıklarıyla 
oluşur. Bir toplumun yükselmesi tüm fark-
lılıkların ortak hareket etmesiyle mümkün 
olmaktadır. Dünyada birtakım güçler kendi 
çıkarları açısından bazı sorunların devam et-
mesini istemekte. Bazı ülkelerde demokrasi 
olduğu söyleniyor, ama bu demokrasi bazı in-
sanların istediği kadar var. En demokratik ül-
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kelerde bile o ülkenin ne yapması gerektiğinin 
kararı kapalı kapılar ardında bir takım gruplar 
tarafından veriliyor. 

Katılımcı: Biz ülkenin içinde yaşayan insan-
lar olarak büyük resmi göremiyoruz. Ben hem 
sizin hem de yabancıların Türkiye’ye bakışla-
rını merak ediyorum. Bir de 2023 meselesi 
var. Sizce bu hedefler gerçekçi hedefler mi? 

Noyan Gürel: Ben 2023 projesinin içindeyim. 
Aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 
de yönetimindeyim. Ekonomi Bakanlığı’yla 
beraber 28 sektörde detaylı çalışmalar yaptık. 
2023 hedefleri kanunlaştı ve devlet politikası 
haline geldi. Bugüne kadar Türkiye’de 1 haf-
ta sonrasının ne olacağını kestiremiyorduk. 
Ama şimdi 11 sene sonrasının hedeflerini 
koyuyoruz. Bu hedeflere ilerlerken de bel-
li dönemlerde neler yaptığımızı görebilmek 
için kontrol noktaları oluşturduk. Mesela ben 
tütün ve sigara sektörünün temsilcisiyim. Her 
sektörden “Bu hedeflere ulaşmak için bizden 
ne istiyorsunuz?” sorusunun cevabı alındı. 
Kimisi yol yapılmasını istedi, kimisi kredi. 
Çok ciddi çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar 
hükümete bildirildi. İlgili birimler çalışma-
ları incelediler. Ve istenilenlerin hangilerinin 
yapılıp yapılmayacağını söylediler. Bu devam 
eden bir çalışma. Dünya tarafından dikkatle 
izlenmekte. Hatta biraz çekemiyorlar. Çünkü 
şuan Avrupa zor durumda. Cumhurbaşkanı-
mız bu konuda çok kararlı. Avrupa’da şuan 
büyük bir lider problemi yaşanmakta. Diğer 
tarafta, Orta Asya bizi model olarak görüyor. 
Çünkü biz onların gözünde dengeleri koruya-
bilen, ekonomisi iyiye giden bir İslam ülkesi-
yiz. Biz gayet iyi gidiyoruz, iyi gitmeye de de-
vam edeceğiz. Biz Türkiye olarak kendimize 
önem veriyoruz, haklarımızı savunuyoruz. Bu 
durum ülkeye bir güç ve kararlılık getiriyor. 
Bunun senelerdir böyle olması gerekiyordu 
ama yeni yapabiliyoruz. Hatta geçenlerde İs-
railli bir politikacı;” Türkiye, bölgede önemli 
bir güç olmaya başladı. Bunu kabul etmeli-

yiz” diye bir açıklama yaptı. geçenlerde Sayın 
Davutoğlu’nun bir konuşmasını dinledim. 
“Bir sorun olduğu zaman iki telefon görüş-
mesi yapıyorum. 1 saat içinde uçağa biniyo-
rum ve sorunun olduğu noktaya gidiyorum” 
Giderken yapacağımız şeyin ne olduğuna ka-
rar vermiş oluyorum ve bunu uygulamaya gi-
diyorum. Avrupa’dakiler toplantı yapıp karar 
alana kadar problem bitmiş oluyor. Benim si-
tem ettiğim tek nokta zayıf muhalefetimiz. Bu 
hükümet muhalefet olmamasına rağmen her 
şeyi çok düzgün götürüyor. 47.39 2023 proje-
sini yürütenler işadamları. Bu hükümet gider 
başka bir hükümet gelir. Ama bu proje devam 
eder. Biz hedeflerimizi koyduk ve hükümet-
ten bazı konularda yardım istedik. Kanun de-
ğişiklikleri talep ettik. Bu konuların üzerinde 
çalışılıyor. “
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1.5. Damacus (Şam) Çeliği’nin 
Öyküsü
Mehmet Turhan Tuncay
Mogan Bıçakcılık

“ Mehmet Turhan Tuncay: Arkadaşlar hepiniz 
hoş geldiniz. Ben Mogan Bıçakcılık’ın sahibi-
yim. İsmim Mehmet Turhan Tuncay. Bu işi 45 
senedir yapıyorum. Gönül verdim. 1964 sene-
sinde dedemin bana verdiği bir bıçakla baş-
ladım ve hiçbir yerden destek almadan, ken-
di imkanlarımla bu güne geldim. Türkiye’de 
unutulmaya yüz tutan bu çeliğin Osmanlıca 
adı “Dımışkı”dır. Diğer adı “Damascus” ya da 
“Şam Çeliği”dir. Orta Asya’dan çıkan örs ve 
çelik yapımında bu çelik kullanılmıştır. Ma-
alesef günümüzde unutulmuştur. Biz kendi 
değerlerimizle uğraşmaktan vazgeçmiş du-
rumdayız.

Misafir: Ustamız çok mütevazidir. Kendinden 
hiç bahsetmedi. Bunun için ben ustamızı size 
tanıtayım. Turhan Usta şuan dünyada belir-
lenen 100 büyük usta arasındadır. “Çeliklerin 
Efendisi” olarak bahsi geçer. Çeliğin merkezi 
Almanya Sölingen’de her yıl dünyanın tüm 
ustaları buluşur. Turhan Usta’yı geçen sene 
onur konuğu olarak çağırdılar. Ustamız bizim 
geçmişteki hünerlerimizi dünyaya yeniden 
tanıtmaktadır. Eserleri birçok lidere hediye 
olarak götürülmektedir. Ondan bir eser ala-
bilmek içinde aylar öncesinden sıraya girmek 
gerekiyor. Şimdi sözü ustamıza veriyorum.

Mehmet Turhan Tuncay: Bu sanatın benim-
le kalmasını, unutulmasını hiç istemiyorum. 
Biz esas Ahi kültürünü unuttuk. Bu nedenle 
de bazı değerlerimizi kenarda bıraktık. Şuan 
4 üniversite öğrencim var. Buna ek olarak bir-
çok kurs alan öğrencim var. Bu işi öğrenmek 

isteyen herkese 24 saat hizmet veririm. Bu çe-
lik 5 çeliğin birleşmesiyle oluşuyor. O çelikle-
rin dövülmesi, üzerindeki desenlerin verilme-
si ustanın işidir. Almanya’da yapmaya çalış-
mışlar ancak başarılı olamamışlar. Bu çelikte 
tıpkı ebru gibidir. Ustanın ruh halini yansıtır. 
Her bıçağın kendine has bir deseni vardır. Bu 
desenler bıçak bitene kadar kalır. Bir özelliği 
paslanmasıdır. Paslanmasını engellemek için 
içine krom katıyoruz. Bu sayede gıda tüzü-
ğünü de uygun olacak. Yurtdışında bu çeliğin 
yüzüğünü, küpesini, kolyesini yapıyorlar. An-
cak registerını alamadılar. Çünkü zamanın-
da Osmanlı’da kayıtlara alınmış. 01.01.50 bu 
nedenle yabancılar bu çelikle yaptığı objeyi 
tanımlarken “Türk Çeliği” diye tanımlıyor. 
Ben yurtdışına kendi imkanlarımla 2010 se-
nesinde çıkabildim. Bu işi yapıyordum ama 
dünyanın neresindeydim bilmiyordum. Bunu 
öğrendikten sonra ufkum genişledi. İnanın 
biz onlardan daha öndeyiz. Ancak tembel bir 
toplum haline geldik. Kolay para kazanmaya 
alıştık. Dünyada söz sahibi olmak çalışmakla, 
üretmekle mümkün. Şuan elimde gördüğü-
nüz çelik 200 sene sonra Türkiye’de üretilen 
ilk Damascus çeliğidir. Bu çelikle herhangi bir 
obje yapmayacağım. Hatıra olarak saklayaca-
ğım. 

Osmanlı bu çelikle kılıç yapmış, ipeği havada 
kesmiş. Bu çelik bu kadar keskin bir çeliktir. 
1700’lü yıllarda Avrupa, Türkiye’den bu çe-
likleri almış, üretip bize geri satmıştır. Ben 
çırakken ustalarım “O Alman malı, İngiliz 
malı dokunma” derlerdi bana. O zaman aht 
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etmiştim. “Bende bir gün onlara bir objemi 
satacağım. Bu Türk malı dedirteceğim.” de-
miştim. Ve bunu yaptım. Amerikalı önüm-
de ayağa kalktı ve yaptığım eser için ceketini 
ilikledi. Sizler çok gençsiniz. Önünüzde uzun 
bir yol var. Keşke ben bu tecrübeyle sizin ya-
şınıza geri dönebilsem. Ancak bu mümkün 
değil. Mümkün olan bizim tecrübelerimizi 
size aktarmamız. Sizler geleceğin diplomatla-
rı, işadamları, sanatçıları olacaksınız. Ben son 
usta olmak istemiyorum. Bu bilgileri size ak-
tarmak, bu sanatı sizlerle yaşatmak istiyorum. 
Sizlerin yapacağı bizi dünyaya tanıtmak ve bu 
sayede gelecekte söz sahibi olmak. 

Bu çeliğin maliyeti 20 TL. Elimde gördüğünüz 
bıçağın satış fiyatı Türkiye’de 6 bin TL. Yurt-
dışında 6 bin euro. Bir de bu fiyata almak için 
sıra bekliyorlar. Biz zamanında bir kilo çeli-
ğe muhtaç olduk. Bir matkap bulduk, birşey 
olmasın diye cebimizde sakladık. Tüp için sı-
raya girdik, mazot için silah çektik. Yani biz 
bugünlere çok zor geldik. Ancak başarmanın 
sırrı azimdir.

Şam’da Türkleri yerleştirip orada unutmuşlar. 
O soydan birini bir Amerikalı buluyor. Onu 
çalıştırıp, ürünlerini satıyor. Çeliğin dağıtı-
mı Şam’dan oluyor. Zamanla nasıl yapıldığını 
öğreniyorlar ve onlarda yapmaya başlıyorlar. 

Bu arada biz unutuyoruz. Ben Almanya’da bir 
müzede bizden çalınan eserlere bakmak için 
25 euro ödedim. İhtilal olduğunda dedeleri-
mizden kalan eserleri alıp, erittiler. Bir Amiral 
müze yaptıracakmış. Müzeye de Amirallerin 
tören kılıcı konulacakmış. “Yapsa yapsa Tur-
han Usta” yapar demişler. Benim atölyeme 
geldiler. İstedikleri kılıcın resmini gösterdiler. 
Dedim ki “Generalim siz 60’ta ve 80’de bunla-
rı erittiniz”. Ama gittim kendi köyümde Ami-
ralin istediği kılıcı buldum. Yıllardır saklıyor-
muş benim gibi bir hurdacı. Alıp generale gö-
türdüm; “Biz bunu saklamışız” dedim. 
Ben bu işe sermayesiz, sıfırdan başladım. Eli-
me geçen parayı bu iş için harcadım. Halende 
harcıyorum. Gençleri özendirmek için onlara 
hediye olarak hammadde veriyorum. 

Bu gördüğünüz hançer 1901 yapımı. Benim 
dedem saklamış bu hançeri, eritmeleri için 
vermemiş. Dünyada 1600’lerden öncesinde 
bıçakta emniyet olduğunu bu bıçak sayesin-
de örendim. Bıçakta emniyeti bizim soyumuz 
akıl etmiş. O zamanlarda insanlar bıçakları 
bellerinde taşırlarmış. Bu emniyet kilidinin 
iki özelliği var. İlki sayesinde karşı taraftaki 
kötü niyetli kişi elini belinize attığı zaman bı-
çağı çekemiyor. İkincisi ise kendiniz hiddet-
lendiğiniz zaman bir anda bıçağı belinizden 
çıkaramıyorsunuz. Yapılan araştırmalara göre 
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bir insanın cinnet süresi 35 saniye. Elinizi be-
linize atıp, bu kilidi açıp, bıçağı çıkarma süre-
niz ise 35 saniye. Bu müthiş bir şey. 

Misafir: Ben müsaadenizle burada araya gir-
mek istiyorum. ORSAM, öze dönüşün iyi bir 
örneği. Diğer bir örneği ise sizlersiniz. Bu sı-
cak yaz gününde, herkes derslerini bitirmiş, 
deniz kenarında, dağda, yaylada iken sizler 
buradasınız. Ben bu programı düzenleyen 
ve katılan herkese, bir ülke vatandaşı olarak 
teşekkür ederim. Ben bu salonda geleceğin 
cumhurbaşkanlarını, başbakanlarını, bakan-
larını, işadamlarını, ihracatçılarını, zanaat-
karlarını görüyorum. Hepiniz pırıl pırılsınız. 
Atatürk’ümüzde geleceği sizlere emanet et-
mişti zaten.

Ben yıllarca Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkan-
lığı yaptım. Son yasa çıkarken Almanya’dan bir 
yasa getirdik. Bu dönemde Alman Bakan oda 
başkanlarına bir konferans verdi. Konferans-
ta; “Sizden aldığımızı size satıyoruz” demişti. 
“Siz yüzyıllarca Esnaf ve Sanatkarlar yasasını 
Ahilik diye toplum kurallarıyla hiç aksatma-
dan Anadolu’da uygulamışsınız. Ancak yazılı 

hale getirmemişsiniz. Bizim uzmanlarımız 10 
yıl boyunca bu sistemi araştırdılar. Araştır-
maların sonucunda sistemi yazılı hale getir-
dik. Kanunlaştırdık. Ve bu başarıyı yakaladık. 
Şimdi ise sizden aldığımızı yazılı haliyle size 
satıyoruz”. Biz neden bunları unuttuk. Çün-
kü organize olup, el birliğiyle sistemlerimizi 
bozdular. Şam çeliğimizi de unuttuk, ahilik 
geleneğimizi de unuttuk.  En iyi oku, en iyi 
topu yapan, gemileri dağdan aşırıp Haliç’e so-
kan ataların torunlarıyız. Biz bunların farkına 
varmışız ve ORSAM gibi kurumlar kurulmuş. 
Biz bunun farkına varmışız Şam Çeliği yeni-
den üretilmeye başlanmış. Farkına varmışız 
ki sizler buradasınız. Çok genç bir nüfusumuz 
var. Sizin gibi nitelikli gençler, niteliksiz olan-
ları tolere edebilirler. Bu ülkeyi alıp götürecek 
olan sizlersiniz. 

Mehmet Turhan Tuncay: Ben burada tek 
başımayım ama inanın arkamda bu işe gönül 
vermiş bir ordu var. Size söz veriyorum ben 
Şam Çeliği’ni tüm dünyaya tanıtacağım. He-
pinize başarılar diliyorum, gönlünüz bahtınız 
açık olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür 
ederim. “
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1.6. Suriye ve Lübnan’ın İç 
Dinamikleri ve Dış Politikaları
Oytun Orhan
ORSAM Ortadoğu Uzmanı

“Suriye toplumunun etnik açıdan homojen 
ancak dinsel ve mezhepsel açıdan heterojen 
bir yapıya sahip olduğunu söylemek müm-
kündür. Etnik açıdan bakıldığında nüfusun 
%85’ine yakınını Suriyeli Araplar oluştur-
maktadır. Etnik azınlıklar olarak %8-10 arası 
Kürtler, %4 civarında Türkmenler ve %3’lük 
Ermeni nüfus bulunmaktadır. Dinsel ve mez-
hepsel açıdan bakıldığında ise farklı bir tablo 
ile karşılaşılmaktadır. Ülkenin %70’ine yakı-
nı Sünni Müslüman’dır. Etnik azınlık Kürt 
ve Türkmenler çoğunluk Sünni Müslüman 
gruba dahildir. Diğer Müslüman mezhepsel 
azınlıklar; Arap Aleviler (Nusayriler), Dürzi-
ler ve İsmaililer’dir. Bunun yanı sıra önemli 
oranda Hıristiyan topluluklar yer almaktadır. 
Hıristiyanlar da kendi içinde birçok mezhebe 
ayrılmıştır. Hıristiyan mezhepleri nüfus oran-
larına göre büyükten küçüğe sırasıyla Rum 
Ortodoks, Rum Katolik, Ermeni Ortodoks, 
Suriyeli Ortodoks, Ermeni Katolik, Suriyeli 
Katolik, Süryaniler, Maruniler, Keldaniler, ve 
Protestanlar’dan oluşmaktadır. 

Etnik mezhepsel grupların genel nüfusa ora-
nına ilişkin kesin bilgiler bulunmamaktadır. 
Çeşitli kaynaklarda yer alan verilerden yola 
çıkarak yaklaşık 23 milyonluk Suriye nüfu-
sunun etnik-mezhepsel dağılımına ilişkin ra-
kamların şu şekilde olduğu söylenebilir: %55-
60 Sünni Arap, %12-14 arasında Arap Alevi, 
%10-12 Hıristiyan, %8-10 civarında Kürtler, 
%4-5 Dürziler, %4 Türkmenler ve %1 İsmai-
liler.

Çoğunluk Sünni Araplardan sonra en fazla 
nüfusa sahip azınlık Arap Alevilerdir. Arap 
Alevilerin çıkış yeri ülkenin kuzeybatı böl-
gesinde Akdeniz’e paralel uzanan Nusayriye 
dağları bölgesidir. Halen büyük çoğunluğu 
Nusayriye dağlarının bulunduğu Lazkiye vi-
layetinde yaşamaktadır. Şiiliğin bir kolu olan 
Arap Aleviliği geçmişte Sünni Müslüman 
inancı tarafından “gerçek Müslüman olma-
makla” itham edilmiş bir mezhepti. Yakın 
geçmişe kadar son derece içe kapalı bir toplu-
luk olan Arap Alevileri 20. yüzyılın ortaların-
dan Suriye siyasal yaşamında artan etkilerine 
paralel olarak öne çıkmıştır. 30 yıl boyunca 
ülkeyi yöneten Hafız Esad ve şu anki Devlet 
Başkanı Beşar Esad Arap Alevi mezhebine 
mensuptur. 

Diğer azınlık grup Hıristiyanlar ise Suriye’nin 
en eski yerleşik topluluklarındandır ve ken-
dilerini büyük Arap toplumunun bir parçası 
(Ermeniler hariç) olarak görmektedir. Baas 
Partisi’nin kurucularından Mişel Eflak dahil 
olmak üzere ülkenin önde gelen Arap milli-
yetçi ideologları ve siyasetçileri Hıristiyanlar 
arasından çıkmıştır.

En fazla nüfusa sahip etnik azınlık Kürtler, 
kendilerine ait dilleri, farklı kültürleri olma-
sı açısından diğer topluluklardan ayrılmak-
tadır. Çoğunluğu ülkenin kuzeydoğusundaki 
Haseke vilayetinde yaşamaktadır. Bunun yanı 
sıra kuzeyde Türkiye sınırı boyunca ve Şam, 
Halep gibi büyük şehirlerde de Kürtler yaşa-
maktadır. Diğer etnik azınlıklar Türkmenler 
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ve Ermenilerdir. Türkmenler, Memlükler ta-
rafından 12. yüzyılda bölgeye yerleştirilen 
Türkmen boylarının devamıdır. Türkmenler 
Halep, Şam, Humus, Hama, Tartus ve Go-
lan bölgelerinde yaşamaktadır. Ermeniler ise 
20. yüzyılın başında ülkeye gelmiştir. Etnik 
kimlikleri ve dillerini koruyan Ermeniler Ha-
lep çevresinde yoğunlaşmaktadır. Şiiliğin bir 
kolu olarak görülse de daha çok kendine has 
bir İslam inancına sahip olan Dürziler Suvey-
da vilayeti nüfusunun büyük çoğunluğunu 
oluşturmaktadır. Dürzi Dağları olarak bilinen 
bölgeden dağılan Dürziler ülkenin geçmişin-
de önemli siyasi roller üstlenmiştir. Son ola-
rak İsmaililer, %1’lik nüfus oranlarına rağmen 
geçmişte orduda ve günümüzde bürokraside 
önemli roller üstlenmiş Şiiliğin bir kolu olan 
mezhepsel azınlık topluluğudur.  

Siyasi ve Ekonomik Yapı

1946 yılında bağımsızlığını kazanmasıyla be-
raber istikrarsızlığın hakim olduğu, askeri 
darbelerin birbirini izlediği Suriye’de, Hafız 
Esad’ın 1970 yılında iktidara gelişiyle beraber 
ülkede göreceli bir istikrar hakim olmuştur. 
Diğer taraftan 1970 yılında kurulan siyasi 
yapı Suriye’ye otoriter-totaliter bir devlet ni-
teliği kazandırmıştır. Aynı siyasal yapı günü-
müzde de korunmaktadır. Hafız Esad, ülkenin 
tüm siyasal, askeri, güvenlik ve yasama konu-
larında devlet başkanına geniş yetkiler veren 
yapıyla tüm kurumlar üzerinde tam bir haki-
miyet sağlamıştır. 

Suriye’de siyaset, tepeden aşağıya doğru şu 
kurumlar çerçevesinde şekillenmektedir: 
Devlet Başkanı, Başkan Danışmanları ve Yar-
dımcıları, Askeri–Sivil Güvenlik Birimleri ve 
İstihbarat, Ulusal İlerici Cephe (Baas Partisi), 
Meclis ve Hükümet.

Anayasaya göre devlet başkanları yedi yıllık 
dönemler için seçilmektedir. Kanunlar dev-
let başkanına çok geniş yetkiler sunmaktadır. 

Yine anayasaya göre devlet başkanı sadece 
devlet ve hükümetin değil aynı zamanda si-
lahlı kuvvetlerin de başı konumundadır. Dev-
let başkanı “devletin genel politikalarını be-
lirlemekle yetkilidir. Meclis’i toplama ve fesh 
etme, tüm anayasal değişiklikleri onaylama, 
meclis oturumda olmadığı zamanlarda ka-
nun yapma, acil ihtiyaçların ortaya çıkması 
durumunda yasalar çıkarmak ve acil önlemler 
alma”, Anayasa Mahkemesi’nin üyelerini ata-
ma gibi geniş yetkileri bulunmaktadır. Başkan 
tüm bakanları belirlemekte, başbakanı görev-
lendirmekte ve yargıçları atamaktadır. Bunun 
yanı sıra tüm güvenlik ve ordu birimlerine 
atamalar devlet başkanı tarafından gerçekleş-
tirilmektedir. Devlet başkanı aynı zamanda 
ülkenin “öncü partisi” Baas’ın genel sekreter-
liği ve Baas Partisi ile beraber 7 partinin itti-
fakından oluşan “Ulusal İlerici Cephe’nin baş-
kanlığını görevlerini de yürütmektedir. Genel 
Sekreter partinin 90 kişilik merkez komitesi 
dahil olmak üzere Baas Partisi’nin tüm organ-
larına yapılan atamaları kontrol etmektedir. 
Hafız Esad’ın iktidara gelişinden sonra devlet 
başkanlığı seçimi ilk kez 1971 yılında düzen-
lenmiştir. O tarihten bu yana 7 yılda bir dü-
zenlenen seçimlerde sürekli olarak tek aday 
olarak katılan Hafız Esad ve sonra Beşar Esad 
oyların %99.9’unu alarak devlet başkanlıkları-
na seçilmiştir. Bir tek 2007 yılında gerçekleşen 
seçimde Beşar Esad %97,6 ile şimdiye kadarki 
“en düşük” oranla devlet başkanlığı görevine 
seçilmiştir.  

Devlet Başkanı’nın çevresinde ise danışman-
lar, askeri ve sivil güvenlik birimlerinin, is-
tihbarat kuruluşlarının başındaki isimlerden 
oluşan “yakın çevre” yer almaktadır. Suriye’de 
ülkeyi esas yöneten grup da devlet başkanı 
ile beraber yakın çevredir. İç ve dış politikada 
makro düzeyde önemli kararlar sınırlı sayı-
daki bu seçkin grup tarafından alınmaktadır. 
Bu birimlerde görev alanların çoğunluğunu 
Arap Aleviler (Nusayriler), Lazkiye kökenliler 
hatta Esad ailesinin yakın akrabaları oluştur-
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maktadır. Ordu ve diğer güvenlik birimleri-
nin başlarındaki kişilerin %90’ına yakını Arap 
Alevilerdendir. Ancak mezhepsel ya da aile 
bağlarından daha önemli olan rejim ve devlet 
başkanına sadakattir. Bu nedenle rejim içinde 
Arap Alevi olmayan birçok önde gelen isim 
de bulunmaktadır. Bu arada bütün Arap Ale-
vilerin de sistem içinde eşit role sahip olma-
dıklarını söylemek gerekmektedir. Başlıca altı 
farklı aşiretten oluşan Arap Aleviler arasında 
Hafız Esad’ın mensup olduğu Kalabiye aşire-
ti, Beşar Esad’ın annesinin mensubu olduğu 
Hadadin aşireti ve geleneksel olarak Kalabiye 
aşireti ile yakın ilişkisi olan Hayatin aşiretleri 
sistem içinde daha fazla role sahiptir.

Yakın çevre içinde güvenlik ve istihbarat bi-
rimlerinin kilit isimleri büyük önem taşımak-
tadır. Halen Suriye’de birbirinden bağımsız 
çalışan ve doğrudan başkana karşı sorumlu 15 
civarında güvenlik ve istihbarat birimi görev 
yapmaktadır. İstihbarat ve güvenlik sistemi 
üç ayak üzerine oturmaktadır. Birincisi, Siyasi 
Güvenlik, Askeri İstihbarat ve Hava Kuvvetle-
ri İstihbarat gibi geleneksel istihbarat kurum-
ları (Muhaberat)’dır. İkincisi Özel Kuvvetler, 
Savunma Tugayları, Başkanlık Muhafızları 
gibi istihbarat ve operasyonel yetkileri ve so-
rumlulukları olan birimlerdir. Sonuncusu da 
“Üçüncü Silahlı Tümen” gibi özel-siyasi-as-
keri birimlerdir. Bütün bu birimler ve bunla-
rın alt oluşumları 1970li yıllarda Hafız Esad 
tarafından oluşturulan “Başkanlık Güvenlik 
Konseyi” tarafından koordine edilmektedir. 
Bunlar dışında bir de Savunma Tugayları gibi 
paramiliter kuvvetler ve “Shabbeeha” isminde 
“gençlik çeteleri” olarak bilinen rejime bağlı 
sivil-silahlı milis kuvvetleri yer almaktadır.

Güvenlik birimlerinin ve başlarındaki kişi-
lerin sistem içindeki merkezi rolüne karşılık 
meclis, siyasi partiler, hükümet gibi aktörle-
rin karar alma süreçlerinde çok fazla etkili 
olmadığı görülmektedir. Bu kurumların hem 
yetki alanları sınırlıdır hem de bahsedilen “ya-

kın çevre”nin onaylamadığı adımları atmaları 
mümkün değildir. Siyasal alandaki figürlerin 
mezhepsel dağılımına bakıldığında büyük ço-
ğunluğunun Sünni olduğu gözükmektedir. 

Meclis seçimleri dört yılda bir gerçekleştiril-
mektedir. 250 sandalyeli Meclis’te hangi par-
tinin ne kadar sandalye alacağı seçimler ön-
cesinde belirlenmektedir. 167 sandalye Ulusal 
İlerici Cephe’ye mensup partilere ayrılmış du-
rumdadır. 167 sandalye içinde de Baas Partisi 
134 sandalye ile en fazla sandalyeye sahip par-
tidir. Baas Partisi’nin Meclis’teki çoğunluğu 
anayasa ile güvence altına alınmış durumda-
dır. Cephe içindeki diğer partilere 1 ile 8 ara-
sında değişen sayılarda koltuk verilmektedir. 
167’dan geriye kalan sandalyeler ise bağımsız 
milletvekillerine dağıtılmaktadır. Bağımsız 
milletvekilleri kotasından, rejim karşıtı ol-
masa da eleştirel isimlerin Meclis’e seçilmesi 
mümkün olmaktadır. Ilımlı İslami görüşlere 
sahip kişiler, seküler-liberal-reformcu kesim-
den bazı isimler buna örnek olarak verilebilir. 
Ancak Devlet Başkanı’nın tam denetimi altın-
da olan Meclis’in en önemli işlevlerinden biri 
rejimin almış olduğu kararlara, uyguladığı 
politikalara karşı meşruiyet duygusunun ya-
ratılmasını sağlamaktır.

Suriye’de tüm yasal siyasal partiler 1972 yılın-
da Hafız Esad tarafından oluşturulan “Ulusal 
İlerici Cephe” isimli bir çatı yapılanma için-
de faaliyet göstermektedir. Başlangıçta Baas 
Partisi’nin öncülüğünde sol gelenekten gelen 
dört parti ile kurulan Cephe şu anda toplam 
11 partinin ittifakından oluşmaktadır. Arap 
Sosyalist Partisi, Suriye Komünist Partisi, Su-
riye Sosyal Nasyonalist Partisi gibi hareketle-
rin yer aldığı Cephe, rejimin siyasal tabanının 
genişletilmesi işlevini görmektedir. Ancak 
Baas Partisi dışındaki partilerin rolleri son 
derece sınırlıdır. Suriye Meclis’inde bu parti-
lere az sayıda sandalye ayrılmaktadır. Politi-
ka yapımı, planlama veya herhangi bir siyasi 
güç oluşturma fonksiyonu bulunmamaktadır. 
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Baas Partisi ise Ulusal İlerici Cephe içinde 
öncü rol oynamaktadır. Partiyi rejimin “de-
mokratik yüzü” olarak tanımlamak mümkün-
dür. Ancak parti bu rolünün yanı sıra devlet 
içinde veya herhangi bir görevde yükselme-
nin araçlarından birine dönüşmüş durum-
dadır. Ülkedeki doktor, öğretmen, akademis-
yen, avukat, gazeteci gibi birçok önde gelen 
meslek grubu üyeleri parti üyesidir. Ülkedeki 
çoğu “sivil toplum örgütü” partinin kolları 
olarak faaliyet göstermektedir. Ticaret odala-
rı, spor kulüpleri, kadın ve gençlik birlikleri, 
sanatçılar ve yazarlar birlikleri, çiftçi birlik-
leri gibi kuruluşlar parti tarafından kontrol 
edilmektedir. Gençler ve çocukların ideolojik 
eğitiminde aktif rol almaktadır. Dolayısıyla 
Baas Partisi halkın seferber edilmesi ve kont-
rolü aracına dönüşmüş durumdadır. Suriye 
Anayasası Baas Partisi’nin liderlik rolünü ka-
bul etmekte ve bir maddesinde “toplumun ve 
devletin öncü partisi” olarak tanımlanmakta-
dır. Böylece bu madde Suriye’nin tek partili 
sitemini yasallaştırmaktadır.

Suriye’de Arap Alevi mezhebine mensup kişi-
ler kritik görevleri yürütmekle beraber mez-
hepçilik hiçbir zaman devlet ideolojisi olarak 
takip edilmemiştir. Bu anlamda rejimin daha 
kapsayıcı bir yaklaşıma sahip olduğunu ve 
Arap Aleviler dışından da kesimlerin deste-
ğini almış bir yönetim olduğunu söylemek 
mümkündür. Suriye yönetimi, seküler-Arap 
milliyetçi ideolojisi ile farklı toplumsal grup-
ların desteğini almaktadır. Azınlık topluluk-
ları açısından Sünni Arap çoğunluğun ezici-
liğine karşı kapsayıcı bir ideolojiye sahip se-
küler Baas ideolojisi daha tercih edilir kabul 
edilmektedir. Yönetim ayrıca ülkede istikrarı 
savunan üst sınıf Sünni Araplar arasında da 
desteğe sahiptir. Bu açıdan Suriye rejimini 
tamamen bir azınlık iktidarı olarak tanımla-
mak doğru olmayacaktır. Otoriter bir devlet 
olmakla birlikte toplumun bazı kesimlerinin 
desteğini alan bir yönetim olarak görmek 
daha doğrudur.

Suriye’de ekonomik yaşama baktığımızda bü-
yük ölçüde devlet kontrolünde bir yapı karşı-
mıza çıkmaktadır. Biraz önce bahsedilen siya-
si, askeri seçkinlerin bu ekonomik yapının de-
vamı yönünde ciddi çıkarları vardır. Özellikle 
güvenlik birimlerinin en önemli noktalarını 
elinde bulunduran yöneticiler, sistemin çökü-
şüyle sonuçlanabilecek bir ekonomik açılım 
hareketinden çekinmektedir. Çünkü, “devlet 
burjuvazisi” adı verilen bu kesim, üretim ve 
yatırım araçları üzerindeki kullanım hakla-
rından yararlanarak toplumsal mülkiyet üze-
rinden zenginleşmektedir. Siyaset ve ekono-
minin, siyasetçi ve işadamlarının iç içe oldu-
ğu, birbirini desteklediği bir yapı mevcuttur. 
Ülkenin en zengin işadamları aynı zamanda 
üst düzey bir yetkilinin yakını durumundadır. 
Örneğin Suriye’deki protesto gösterilerinde 
halkın en fazla tepki gösterdiği ülkenin en 
zengin ismi olan Rami Maluf, Beşar Esad’ın 
anne tarafından kuzenidir. Suriye’de değişim, 
sadece statüleri, mezhep temelinde şekillenen 
siyasal iktidarı değil ekonomik ilişkileri da 
tehdit etmektedir. Bu da Suriye’de değişimin 
önündeki en önemli engellerden biridir.

Suriye’de Halk Ayaklanması

2010 yılının sonunda Tunus’ta başlayan 
Arap halk ayaklanması hareketi Mart 2011 
ayı ortasında Suriye’ye sıçramıştır, böylece 
Ortadoğu’yu saran isyan dalgasının son du-
rağı Suriye olmuştur. Suriye’de protesto gös-
terileri durdurulamamakta ve artarak devam 
etmektedir. Yönetimin olayları sert biçimde 
bastırması rejimin meşruiyetini her geçen 
gün azaltmaktadır. Suriye’de 15 Mart 2011 
tarihinde başlayan halk ayaklanmasının birin-
ci yılını doldurduğu 2012 Mayıs ayı itibarıyla 
15000’in üzerinde sivil hayatını kaybetmiştir. 
Kayıp ve akıbeti bilinmeyen insanların sayısı 
ise daha fazladır. Birinci yılın sonunda orta-
ya çıkan gerçek Suriye’de iktidar mücadelesi-
nin tam bir bilek güreşine dönüştüğü ve hem 
rejim hem de muhalefetin pozisyonlarından 
geri dönmesinin çok zor olduğudur. İşte bu 
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noktada Suriye’ye ilişkin olarak yanıtı en fazla 
merak edilen soru Suriye’deki olayların nere-
ye varacağı, Tunus, Mısır veya Libya örnekle-
rinden birinin yaşanıp yaşanmayacağıdır. 

Arap Baharı’nın yaşanmasının temelinde si-
yasal baskı, ekonomik kaynaklarının adil bir 
şekilde dağılmaması, etnik-mezhepsel fark-
lılıklar gibi faktörler yatmaktaydı. Suriye, ilk 
kısımlarda anlatıldığı üzere bu açılardan ik-
tidar değişimlerinin yaşandığı Mısır ve Tu-
nus ile benzer özellikler taşımaktadır. Buna 
rağmen Suriye’nin sosyal, siyasal yapısındaki 
bazı farklılıklar diğer örneklerdeki gibi kısa 
sürede bir iktidar değişiminin yaşanmasına 
engel oldu. Bunlar arasında Suriye toplumu-
nun heterojen yapısı, ordu ve diğer güvenlik 
yapılanmasında bir mezhepsel azınlık grubu-
nun etkin olması, Irak tecrübesinin yarattığı 
iç savaş korkusu, örgütlü muhalefetin yoklu-
ğu, bölgesel (İran) ve küresel (Rusya ve Çin) 
düzeyde rejime destek veriliyor olması bu fak-
törler arasında sayılabilir. 

Suriye’yi; Mısır, Tunus ve uluslararası müda-
haleye maruz kalan Libya’dan farklı kılan bir 
diğer özellik Suriye rejiminin belli kesimler 
arasında belli bir meşruiyete sahip olmasıdır. 
Baas Partisi’nin siyasi alandaki tekelinden ra-
hatsızlık olsa da rejimin “Arap milliyetçi ve 
seküler” ideolojisi birçok kesim için ülke gü-
venliği ve istikrarının garantisi olarak görül-
mektedir. Bu durum şehirleşmiş, üst sınıflar 
ve azınlık toplulukları için kısmen geçerlidir. 
Aksi bir yönetim anlayışının heterojen yapı-
ya sahip Suriye halkı arasındaki mezhepsel 
ve etnik çatışmaları körüklemesi riski bulun-
maktadır. Rejimin sunduğu en büyük “hiz-
met” güvenliktir. 2003 işgali sonrası yaşanan 
Irak tecrübesi, güçlü bir merkezi otoritenin 
ortadan kalkmasının nasıl sonuçlanacağı ko-
nusunda Suriye halkına kötü bir örnek sun-
muştur. Irak’ta yaşanan terör, güvenlik prob-
lemleri, siyasal istikrarsızlık, etnik ve mez-
hepsel çatışmalar insanların en temel ihtiyacı 
olan güvenlik talebini diğer isteklerin önüne 
geçirmiştir. Bu nedenle Irak tecrübesi Suriye 
halkını “özgürlük ya da kaos” seçimine zorla-

maktadır. Bu kaygı da yönetimin meşruiyetini 
bahsedilen kesimler arasında artırmaktadır. 

Suriye’yi Mısır ve Tunus’tan farklı kılan en 
önemli faktör güvenlik birimlerinin yapı-
sıdır. Siyasi yapı kısmında anlatıldığı üzere 
Suriye’de güvenlik birimleri bir açıdan reji-
min kendisi demektir. Sivil ve askeri güvenlik 
birimlerinin kilit noktalarında Arap Alevile-
rin bulunuyor olması nedeni ile güvenlik bi-
rimleri rejime yönelik başkaldırıyı kendi var-
lıklarına tehdit olarak algılayacak ve tamamen 
Esad yönetiminin yanında yer alacaktır. Dola-
yısıyla Suriye ordusunun Mısır ve Tunus’tan 
farklı olarak liderin yanında bir bütün olarak 
yer alması daha büyük ihtimaldir. Bu da rejim 
değişikliği ihtimalini zayıflatan bir faktördür
 
Şu aşamada doğrudan bir askeri müdahale 
sadece bazı Suriyeli muhalifler tarafından dile 
getirilmektedir. Olası bir müdahalenin başarı 
şansının düşüklüğü ve müdahalenin bölgede 
yeni bir Irak veya Afganistan yaratacağı dü-
şüncesi herkesi kaygılandırmaktadır. Ayrıca 
olası bir savaşın bölgeselleşeceği hatta ulus-
lararası boyut kazanması olasılığı mevcuttur. 
Müdahalenin Suriye içi istikrarı olumsuz et-
kilemesi söz konusu olabilir. Uzun süreli ge-
rilla tarzı direniş hareketleri, terör örgütleri-
nin alan bulması gibi sonuçlar doğabilir.

Dolayısıyla Suriye sorununun nasıl çözülece-
ği konusu büyük bir soru işareti konumun-
dadır. Önerilen seçenekler; uygulanmasının 
zorluğu, sonuçlarının kestirilemiyor olması, 
mevcut durumdan daha kötüsünü üretebile-
ceği, sonuç alma şansının düşük olması gibi 
nedenlerle hayata geçirilememektedir. En çok 
tartışılan öneri ise askeri önlemler alınması-
dır. Kapsamlı bir uluslararası müdahale çok 
zor gözükse de Libya benzeri bir müdahale 
tarzının Suriye’ye uygulanabileceği öne sürül-
mektedir. Ancak bu seçenek de hali hazırda 
Libya’ya uluslararası müdahaleyi mümkün 
kılan koşulların Suriye’de oluşmamış olması 
nedeniyle mümkün gözükmemektedir.
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  Libya’da müdahaleyi mümkün kılan Kadda-
fi rejimi içinde ciddi ayrışımların yaşanması, 
önemli siyasi ve askeri figürlerin muhalif kam-
pa geçmesi, merkezi otoriteye karşı mücade-
le yürütebilecek nispeten organize homojen 
bir siyasi ve silahlı muhalif yapının varlığı, bu 
yapının uluslararası meşruiyet kazanması ve 
hepsinden önemlisi bir bölgenin kontrolü-
nün tamamen muhaliflerin eline geçmesi yani 
Bingazi gibi bir güvenli bölgenin oluşmasıydı.
  
Suriye örneğine bakıldığında ise bu etkenler 
açısından hiçbirinin tam anlamıyla gerçekleş-
mediği görülmektedir. Suriye yönetimi için-
den yaşanan kopuşlar şimdiye kadar nitelik 
ve nicelik açısından düşük seviyede kalmıştır. 
Siyasetçi ve bürokratlar arasından bazı millet-
vekilleri ve diplomatlar dışında önemli bir ko-
puş gerçekleşmemiştir. Esad rejiminin devlet 
yetkilileri üzerinde halen kontrole sahip oldu-
ğu görülmektedir. Güvenlik birimleri içinden 
kopuşlar nispeten daha fazla olmakla birlikte 
bu da Suriye ordusu ile silahlı muhalefet ara-
sındaki dengeyi muhalifler lehine bozacak 
çapta değildir. Şimdiye kadar Suriye ordusun-
dan en üst rütbeli kopuş 2012 yılının başında 
Türkiye’ye sığınan Tuğgeneral Mustafa Ah-
med El-Şeyh olmuştur. Onun dışında Suriye 
ordusundan kopan subayların oluşturduğu 
“Özgür Suriye Ordusu”na (ÖSO) mensup su-
bayların sayısının 15 bin civarında olduğu ör-
gütün yetkilileri tarafından dile getirilmekte-
dir. ÖSO’nun liderliğini ise albay rütbesindeki 
bir subay yürütmektedir. Siyasi muhalefete 
baktığımızda da halk ayaklanmasını yönlen-
direbilecek, protestocular üzerinde doğrudan 
etki ve yönlendirme kapasitesine sahip bir 
muhalefetin oluşamadığı görülmektedir. Ho-
mojen bir siyasal ve askeri muhalefet açısın-
dan baktığımızda da sorunlu bir durum kar-
şımıza çıkmaktadır. Askeri muhalefet olarak 
ÖSO ön plana çıksa da, Türkiye’deki liderliğin 
içerdeki yapı üzerindeki etkinliği ve içerdeki 
birimlerin kendi aralarındaki koordinasyonu 
konularında eksiklikler olduğu görülmekte-
dir. Ayrıca Askeri Konsey gibi, ÖSO’dan farklı 
bazı askeri yapılanmaların da ortaya çıkmaya 
başladığı görülmektedir. Siyasal muhalefet 

açısından da homojenlik sorunu mevcuttur. 
Her ne kadar Suriye Ulusal Konseyi öne çık-
sa da Suriye içinde faaliyet gösteren ve farklı 
yaklaşımlara sahip “Demokratik Değişim için 
Ulusal Koordinasyon Komitesi” gibi alternatif 
yapılar da mevcuttur.
  
En önemlisi ise Suriyeli muhalifler belli bir 
bölgenin muhaliflerin kontrolüne kalıcı ola-
rak ele geçirememiş yani Libya’daki Bingazi 
tarzı bir güvenli bölge oluşturamamıştır. Her 
ne kadar ÖSO; Humus, Hama, Idlib ve hat-
ta Şam’ın kenar mahallelerinde kontrolü ele 
geçirse de bu kalıcı olamamakta ve şehirlerin 
tamamına yayılamamaktadır.

Söz konusu nedenlerle Suriye’de değişimi 
savunan aktörler Suriye yönetiminin hare-
ket tarzını etkilemek için sırasıyla; ekonomik 
yaptırım, diplomatik baskı, muhalefete siyasal 
destek gibi dış politika araçlarını hayata geçir-
miştir. Diğer taraftan ÖSO her ne kadar sınırlı 
imkanlara sahip olsa da muhalefetin güçlü ol-
duğu Şam’ın banliyöleri, Hama, Humus, Dara, 
Idlib ve Deyr ez Zor gibi vilayetlerde halktan 
da aldığı destek ile kontrolü ele geçirmeyi ba-
şarabilmiştir. Ancak Suriye yönetimi şehirlere 
orduyu sokarak söz konusu bölgelerde sırasıy-
la kontrolü geri almıştır. Bu durum Suriye’de 
değişimi savunan aktörler arasında, baskıları 
dikkate almayan Esad yönetimine karşı daha 
sert askeri önlemlerin alınması düşüncesini 
güçlendirmiştir.

Suriye’de Değişim ve Türkiye

Türkiye-Suriye ilişkileri 1999 yılından bu yana 
kademeli olarak gelişmiş ve son olarak vize-
lerin kaldırılmasıyla toplumsal, ekonomik bü-
tünleşme yolunda önemli bir adım atılmıştı. 
Ancak 15 Mart 2011 tarihinde Suriye’ye sıç-
rayan “Arap Baharı” bu süreci tersine çevirdi. 
Bunun temel nedeni Türkiye’nin uzun zaman-
dan beri dış politikanın merkezine “meşruiyet 
ve değer merkezli dış politika” kavramlarını 
oturtmasından kaynaklanmıştı. Bu yaklaşım 
Türkiye’nin Ortadoğu’daki değişim dalgasın-
da “demokrasi” taleplerinin yani bölge halkla-
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rının yanında yer almasını gerektirmekteydi. 
Aksi bir tutum söylem ile eylem arasında çe-
lişki yaratarak Türk dış politikasında meşrui-
yet krizi yaratabilirdi. Ancak reel politikanın 
gerekleri Türkiye’nin bazı sorunlarda hızlı 
adım atmasına engel olmuştu. Suriye bu açı-
dan en çarpıcı örneklerden biri oldu.
 
Türkiye 2000’ler boyunca Suriye’ye yönelik 
ABD’nin sertlik yanlısı politikalarına karşılık 
uzun vadeye yayılmış, iç dinamikler yoluy-
la sağlanacak bir değişimi savunmuştu. Bu 
anlamda bazı alanlarda sonuç da alınmıştı. 
Suriye’nin Batı ile ilişkileri Türkiye sayesinde 
nispeten düzelmiş, Suriye içindeki reformcu 
kanat güçlenmişti. Ancak “Arap Baharı” böl-
gede hızlı ve köklü bir değişim talebini be-
raberinde getirdi. İşte bu durum Türkiye’nin 
uzun yıllardır başarmaya çalıştığı ve mesafe 
kat ettiği Suriye’de değişim sürecini çok kısa 
bir süreç içinde gerçekleşmesi zorunluluğu-
nu beraberinde getirdi. “Değer merkezli dış 
politika ve reel politika” ikilemi içinde kalan 
Türkiye son 10 yılda yakın ilişkiler kurduğu 
Esad yönetimine karşı eleştirel bir tavır almak 
durumunda kaldı.
 
“Rejim bekası” sorunu ile yüzleşen Suriye 
yönetimi Türkiye’nin sorunu “sivil halkın 
meşru talepleri” olarak tanımlamasından ra-
hatsızlık duydu. Buna karşılık Türkiye, uzun 
yıllardır desteklediği Esad yönetimine ilettiği 
reform telkinlerinin dikkate alınmamasından 
“hayal kırıklığı” duyduğunu açıkça ifade etti. 
Türkiye belli bir süre daha “Suriye’den umu-
dunu kesmediğini ve halen reform yapabile-
ceğine olan inancını” dile getirmişti. Ancak 
Suriye ordusunun Humus, Deyr ez Zor ve 
özellikle Hama’ya düzenlediği askeri operas-
yonlar Türkiye’nin umutlarının neredeyse 
tükenmesine yol açtı. Hama operasyonunun 
1982 yılındaki “Hama Katliamını” hatırlat-
ması ve Başbakan Erdoğan’ın daha önce “yeni 
Hama’lar istemiyoruz” açıklamasını yapmış 
olması, operasyonun Türkiye açısından bir 
dönüm noktası olmasına neden oldu. Dışişle-
ri Bakanı Davutoğlu da daha sonraki açıkla-
malarında “Hama›da başlayan olayların ken-

dilerini derinden etkilediğini, Hama›da yaşa-
nan olayların yönteminin ve zamanlamasının 
kabul edilmesinin mümkün olmadığını” ifade 
etti. Türkiye operasyonlar sonrasında, Baş-
bakan Erdoğan’ın ifadesi ile “sabrının sonuna 
geldi.” Bu sert dış politika söylemi “Suriye’nin 
olayları şiddet yoluyla bastırmaya devam et-
mesi durumunda Türkiye’nin hangi yeni dış 
politika araçlarını hayata geçireceği” sorusu-
nu beraberinde getirmişti.
 
10 yılı aşkın bir sürede kurulan çok boyutlu ve 
derin ilişkiler birkaç ay içinde yukarıda özet-
lenmeye çalışılan süreçte hızla gerilemiştir. 
İşte böyle bir ortamda Türkiye Dışişleri Baka-
nı Ahmet Davutoğlu Türkiye’nin mesajlarını 
ve beklentilerini iletmek üzere 9 Ağustos 2011 
tarihinde Şam’a kritik bir ziyaret gerçekleştir-
miştir. Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve Suriye 
lideri Beşar Esad arasında gerçekleşen görüş-
me, Türkiye-Suriye ilişkileri açısından dönüm 
noktası olmuştur. Türkiye her ne kadar halk 
ayaklanmasının bastırılış şekline eleştirel yak-
laşsa da olaylar başladığı tarihten bu yana Batı 
ile Suriye yönetimi arasında bir “kalkan” vazi-
fesi görmüştür. Daha hızlı ve somut adımların 
atılmasını bekleyen, atılmaması durumunda 
uluslararası baskının artmasını ve yaptırım-
lar uygulanmasını savunan Batı, Türkiye’nin 
Esad yönetimini ikna edebileceği beklentisi 
nedeniyle daha yumuşak bir tavır sergile-
miştir. Ancak Esad-Davutoğlu görüşmesinde 
gündeme gelen beklentilerin karşılanmaması 
ile Türkiye’nin Batı ile Suriye arasında kalkan 
olma durumu sona ermiştir. Böylece Türkiye, 
Suriye’ye yönelik olarak “baskı ve izolasyon” 
politikası uygulamaya başlamıştır.
  
Suriye yönetiminin Türkiye’nin telkinlerini 
dikkate almayarak sorunu güç yolu ile çözme-
ye çalışmasının Türkiye açısından doğuracağı 
en büyük risk istikrarsızlığın uzun süreye ya-
yılacak olmasıdır. Sorun devam ettikçe Tür-
kiye açısından siyasi, güvenlik ve ekonomik 
maliyetler artacaktır. “
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1.7. İsrail-Filistin Meselesi
Prof. Dr. Türel Yılmaz Şahin
Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

“Bugün İsrail ve Filistin hakkında konuşaca-
ğız. Bana göre Ortadoğu dünyanın en karışık 
bölgesi. 20. yüzyılın başlarından itibaren bu 
bölgede karışıklıklar ortaya cıkmış ve aradan 
1 yüzyıl gecesine rağmen hala devam etmek-
te. Bizde bu bölgenin bir üyesi olduğumuz 
için tüm gelişmeler tüm çalkantılar Türkiye’yi 
de etkilemekte. İsrail yaratılmış bir devlettir. 
BM’de alınan bir karala oluşturulmuş devlet-
lerden biridir. Buna örnek olabilecek bir di-
ğer devlet ise Kosova’dır. İsrail 1947 yılında 
BM’de (taksim kararı) Genel kurulda alınan 
181. sayılı kararla kurulmuş bir devlet. Tak-
sim kararı Filistin toprakları 1947 yılında tak-
sim edilmiş. Belirli bir kısmı Araplara diğer 
bir kısmı Yahudilere bırakılmıştır. Yani Filistin 
ikiye bölünmüştür. Bu kararın ardından 1948 
yılının Mayıs ayında İsrail Devleti’nin kurul-
duğu ilan edilmiştir. Ama Araplar Filistin’in 
tümü üzerinde hak iddia ettikleri için BM 
tarafından kendilerine bırakılan alanda her-
hangi bir devlet oluşturmamışlar. İsrail Dev-
letinin kurulmasının ilanından hemen sonra 
1. Arap-İsrail Savaşı başlıyor. Bu kısmı diğer 
dersimizde daha detaylı anlatacağım.

Türkiye-İsrail ilişkilerini belirli bir doneme 
kadar Arap-İsrail çatışması karakterize etmiş-
tir. Daha doğrusu Türk-İsrail ilişkileri belirli 
bir doneme kadar Arap-İsrail çatışması saye-
sinde şekillenmiştir. İsrail Devleti 1948 yılın-
da kurulduktan sonra, 1949 yılında bu devleti 
tanıyan ilk Müslüman ülke Türkiye’dir. Bu ta-
rihten itibaren diplomatik ilişkiler kurulmuş-
tur. İsrail’le ilişkiler batı odaklı olarak geliş-
miştir. Türkiye İsrail’le ilişkilerini batı politi-

kaları çerçevesinde şekillendirmiştir. Politik 
ve ekonomik ilişkilerden ziyade 1950’lerin 
sonuna doğru Türkiye ve İsrail arasındaki iliş-
kiler istihbarat alanında olmuştur. Genel ola-
rak Arap-İsrail çatışması çerçevesinde şekille-
nen ilişkiler önce Büyükelçilik düzeyine baş-
lamıştır. Fakat Arap-İsrail anlaşmazlığı çerçe-
vesinde inişler ve çıkışlara rastlanmıştır. Me-
sela 1956 yılında Süveyş krizi sırasında Mas-
lahatgüzarlık seviyesine indiriliyor. 1982’de 
Lübnan olayları doğrultusunda 2. Katiplik se-
viyesine yani en alt seviyeye indiriliyor. Fakat 
unutulmaması gerekir ki Türkiye İsrail ilişki-
leri hiçbir zaman diplomatik olarak kesilmi-
yor. 1990 yılında ise tekrar Büyükelçilik sevi-
yesine çıkıyor ve hala bu seviyede devam edi-
yor. 1956 Süveyş Savaşında her ne kadar iliş-
kilerini Maslahatgüzarlık düzeyine indirmiş 
olsa da Türkiye’nin politikası Mısır’ı suçlar 
durumdaydı. Hatta Büyükelçi çekilirken, “İliş-
kilerimiz en üst seviyede devam edecek. Bu 
sadece jest olsun diye yapılan bir hareket” de-
niyor. Kendisi boğazlar sorunu yaşamış olan 
Türkiye Süveyş Kanalı ile ilgili olarak Batı’nın 
(İngiltere ve Fransa’nın) tezlerini savunmuş ve 
onlarla birlikte hareket etmiştir. Buradan 
Türkiye’nin İsrail’le ve Araplarla olan politi-
kasını batının belirlediği sonucuna varılabilir. 
Bu durum Arapları özellikle Mısır’ı gücendir-
miştir. Arap basının da Türkiye “Batıdan daha 
batıcı”, “Kraldan daha kralcı” olmakla suçlan-
mıştır. 1955 yılındaki Bandung Konferansın-
da da aynı eleştiriler yapılmış ve Arap ülkeleri 
Türkiye’yi “Batı politikalarının taşeronu” ol-
makla suçlanmıştır. 1950-60 yılları arasına 
bakıldığında Türkiye’nin politikalarının tama-
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men batıcı olduğunun ve Araplara yönelik 
politikalarını da Batı’ya göre şekillendirdiğini 
görüyoruz. 1955-56 yılında Cezayir Bağım-
sızlık hareketinin çıktığı donemde kendisi de 
bağımsızlık savaşı vermiş olan Türkiye 
Fransa’nın politikalarını desteklemiştir. BM’de 
Fransa lehine oy kullanmıştır. Türkiye’nin do-
laylı olarak İsrail lehinde olan batı politikala-
rını izlemesi Bağdat Paktı’nı oluşturması, bu 
paktın içersinde İngiltere’nin olması, paktın 
emperyal ülkelerin Ortadoğu’da hüküm sür-
meyi amaçlar bir çizgide görülmesi ve 
Türkiye’nin tüm bunlara on ayak olması Arap 
ülkelerini Türkiye’ye cephe almaya itmiştir. 
1960 yılında Türkiye’de yaşanan darbeden 
sonra tekrar demokratik sisteme geçildiğinde 
özellikle Adalet Partisi döneminde Türkiye’nin 
Arap ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmeye başla-
dığını görüyoruz. Türkiye’nin bu donemde dış 
politikasını etkileyen en önemli maddelerde 
birisi Kıbrıs Sorunu’dur. Bu sorunda Arap ül-
keleri BM’de Türkiye’nin tezlerini destekle-
memişlerdir. Bu da Türkiye’nin Arap ülkeleri-
ni ne kadar ihmal ettiğini fark etmesini sağla-
mıştır. O tarihten itibaren İsrail ve Arap ülke-
leri arasında bir denge politikası oluşturulma-
ya çalışılmıştır. Denge politikası donemi 
1980’li yıllara kadar devam ettirilmeye çalışıl-
mıştır. 1960’lı yılların ortalarından itibaren ne 
İsrail’i ne de Arap ülkelerini bertaraf etmeyen 

bir politika izlemeye başlayan Türkiye 1967 3. 
Arap-İsrail Savaşında göstermiştir. Bu savaşta 
Türkiye Araplara yardımda bulunuyor. Arap 
ülkelerine yardım amaçlı giden Sovyet uçak-
larına havaalanlarımız kullandırılıyor. 1973 
yılında 4. Arap-İsrail Savaşında ise neredeyse 
Arapları destekler bir tutum izleniyor. Ameri-
kan gemilerine ve uçaklarına İsrail’e yardım 
etmesi için izin verilmezken, Sovyet uçakları-
na Arap ülkelerine yardım götürebilmesi için 
izin veriliyor. Kısaca bu donemde Türkiye’nin 
Arap-İsrail karşıtlığında batı politikalarına 
göre değil denge politikasına göre hareket et-
tiği görülüyor. Türkiye Araplar lehinde politi-
ka izlerken İsrail buna hiç gücenmiyor. Çünkü 
Türkiye-İsrail arasındaki ilişkilerin nedeni is-
tihbarata dayalı. 1958 yılında Türkiye-İsrail 
arasında istihbarata yönelik anlaşmalar imza-
lanmıştır. 1970 yılında MOSSAD ve MİT 
özellikle ASALA’ya yönelik ortak operasyon-
lar düzenlemişlerdir. 1975 yılında Türkiye 
daha da ileri giderek BM’de Siyonizm ırkçılık 
olduğunu ifade eden karara Araplarla birlikte 
hareket ederek olumlu oy kullanmıştır (1990 
yılında bu karar iptal edilmiştir). 1970 yılların 
ortalarından itibaren Türkiye daha Arap yan-
lısı bir politika izlemeye başlamıştır. FKÖ’nün 
Ankara’da şubesinin açılmasına izin verilmiş-
tir. Ve Türkiye FKÖ’yü bir terör örgütü olarak 
değil Filistinlilerin temsilcisi olarak kabul et-
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miştir. 1980 yılında İsrail Doğu Kudüs’ü ilhak 
edip, “Hem batı hem doğu, Birleşik Kudüs, 
sonsuza dek İsrail’in başkentidir” diyor. Tür-
kiye bunu protesto etmiştir. 1982 yılında 
Lübnan’ın işgali sırasında yine Türkiye’nin 
protestosu görülmüştür. İlişkiler göstermelik 
olarak temsil düzeyinin bir alt düzeye indiril-
mesi ile devam etmiştir. 1986 yılından itiba-
ren ise İsrail’le olan ilişkilerde gelişmeler kay-
dedilmiştir. 1987’de Filistin’de İntifada Hare-
keti başlıyor. Dünya kamuoyunun gözleri 
önünde İsrailli askerler taş ve sopalarla dire-
nen Filistinlilere yönelik sert davranışlar iz-
lenmiştir. 1988 yılında dünyanın az da olsa 
sempatisini kazanan Filistinliler, FKÖ’nün li-
deri Yaser Arafat aracılığıyla bağımsızlıklarını 
ilan ediyorlar. Aralarında Türkiye’nin de oldu-
ğu birçok devlet o donemde Filistin Devleti’ni 
tanımıştır tabi şuan da bu devlet işlevsizdir. 
1990 yılında Türkiye eş zamanlı olarak hem 
Filistin hem de İsrail’deki temsil seviyesini bü-
yükelçilik düzeyine çıkarmıştır. Bu tarihten 
sonra Türkiye-İsrail ilişkilerinde olağanüstü 
bir ivme yaşanmıştır. 1990’da Irak Kuveyt’i iş-
gal etmiştir. Bu donemde Yaser Arafat Irak’ı 
destekler bir politika izlemiş ve bu yüzden 
uluslar arası kamuoyunun desteğini yitirmiş-
tir. Türkiye acısından ise durum daha zordur. 
Sınırında kriz yaşanmaktadır. Ayrıca Suriye 
sınırından sızan PKK ile yoğun şekilde müca-
dele etmektedir. tüm bu gelişmeler Türkiye-
İsrail ilişkilerinin ivme kazanmasına neden 
olmuştur. 1990 yıllarından sonra gelişen Tür-
kiye İsrail ilişkilerine “stratejik ilişki” denmek-
tedir. özellikle askeri anlamda yapılan anlaş-
malarla ilişkiler zirve noktasına taşınmıştır. 
Bu yakın ilişki Suriye’nin kendisini baskı al-
tında hissetmesine neden olmuştur. Bu du-
rum da PKK’nın başı Abdullah Öcalan’ı uzun 
yıllardır barındıran Suriye’nin hem Öcalan’ı 
hem de diğer PKK militanlarını ülkesinden 
çıkartmasına neden olmuştur. 1998 yılında 
Suriye PKK militanlarını ülkesinden çıkara-
cağını ve bir daha barındırmayacağını içeren 
Adana Mutabakatı imzalandı. Bu tarihten 
sonra Türkiye ve Suriye ilişkileri yavaş yavaş 
gelişmeye başladı. Bu iki ülke arasındaki iliş-

kiler gelişirken İsrail’le Türkiye ilişkileri geri-
lemeye başlamıştır. İsrail’le olan ilişkilerin bu-
günkü durumuna gelmesi AKP iktidarı ile 
başlamamaktadır. 2000 yılında Hafız Esad öl-
düğünde Ahmet Necdet Sezer cenazeye katıl-
mıştır. Hatta o yıllarda Ecevit İsrail’i soykırım 
yapmakla suçlamıştır. 2003’ten sonra yani 
ABD’nin Irak’ı işgalinden sonra bölge politi-
kalarının seyri tamamen değişmiştir. Bu tari-
he kadar askeri ve istihbarat alanında gelişen 
İsrail-Türkiye ilişkilerinin yavaş yavaş yok ol-
maya başladığı görülmektedir. ABD Irak’ı iş-
gal ettiğinde İsrail’in Irak’a yönelik politikaları 
Türkiye’yi rahatsız etmeye başladı. Türkiye 
için hassas noktalardan biri olan Irak’ın kuze-
yindeki gelişmelerde İsrail parmağı olduğu 
net bir şekilde ortaya cıktı. İsrail orada Kürt-
leri organize ediyor. birçok MOSSAD Ajanı 
halkın arasında çeşitli işlerde çalışıyor ve çe-
şitli yayınlar dağıtıyorlar. Bu İsrail’in Irak’ın 
Kuzey’inde etkin olmasını sağlıyor. Bu neden-
lerle 2003 yılından itibaren iki ülke ilişkilerin-
de gerileme yaşanmaya başlıyor. 2006 yılında 
ise ilişkiler kopma noktasına geliyor. O yılda 
Filistin’de yapılan secimde Hamas 132 sandal-
yeli mecliste 76 sandalye kazanıyor. Hamas’ın 
kazanmasıyla birlikte olaylar farklı bir seyre 
geçiyor. Yapılan secimler AGİT’i gözetimi al-
tında son derece demokratik. Hamas siyasal 
bir parti fakat ABD dahil batılı bir çok ülke 
Hamas’ı terör örgütü olarak kabul ediyor. 
Hamas’ın parti programı İsrail Devleti’ni red-
deder. ABD Irak’a demokrasi götürmek için 
gidiyor fakat Filistin’de yapılan demokratik bir 
secimi kabul edemiyor. Bu da başka bir cifte 
standart. O donemde Hamas’ın lideri 
Türkiye’de ağırlandı. Batılı devletler ve İsrail 
Filistin’deki yeni hükümeti tanımadılar ve hiç 
düşünülemeyecek bir şey oldu; Filistin’i ikiye 
böldüler. Batı Şeria’ya El Fetih, Gazze tarafına 
ise Hamas hakim oldu. Türkiye bu donemde 
özel olarak “Filistinlilere”, Hamas’a değil, has-
sasiyet gösterdi. Gazze bölgesi ablukaya alındı 
ve ambargo uygulanmaya başladı. O bölgede-
ki insanlar aç ve ilaçsız kaldılar. Türkiye, Filis-
tinlilere hassasiyet gösterip, Başbakan nez-
dinde ciddi çıkışlar yapmıştır. Hatta “one mi-
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nute” olayı da bunlardan biridir. Bunlar Tür-
kiye-İsrail ilişkilerini gerginleştiren olaylar 
dizisidir. “One minute” olayının ardından te-
levizyon dizileri, “Anadolu Kartalı” tatbikatı, 
alçak koltuk krizi şeklinde gerginlikler devam 
etti. Bardağı taşıran son damla Mavi Marma-
ra gemisi olayıdır. Bu olayda 9 Türk vatandaşı 
hayatını kaybetti ve çok büyük bir kriz yaşan-
dı. Türkiye, İsrail’ “Özür dile” dedi, İsrail dile-
medi ama yine de ilişkiler kopmadı. Büyükelçi 
çekilmedi. Ayrıca olayın yaşandığı haziran ayı 
içerisinde Türkiye- İsrail arasında çok fazla 
anlaşma imzalandı. Kısaca Türkiye-İsrail iliş-
kileri için her zaman kopma noktasında denir 
ama hiçbir zaman kopmaz. Hani İsrail özür 
dileyecekti? Biz bu özrü ne zamana kadar 
bekleyeceğiz. İsrail hiç masum bir devlet de-
ğil. Dış politikalarını bölge istikrarsızlığı üze-
rine oturtmuş bir devlettir. İstikrarsız bir böl-
gede Arap devletleri bütünleşemez. Aksine 
birbirleriyle mücadele halindedirler. Ayrıca 
İsrail kendisine hep Arap olmayan ortaklar 
bulmaya çalışır, Türkiye ve İran gibi. İran’la 
uzun zamandır ilişkiler yok: Türkiye’yle de iyi 
değil. Sizce şimdi kimi ortak yapacak? Kürtle-
ri. Bu yüzden Irak’ın kuzeyindeki Kürtlerle 
yakından ilgililerdir. İsrail devleti kurulmadan 
önce Yahudiler bu bölgede araştırma yapıyor-
lar ve kendilerine yakın olarak Kürtleri tanım-
lıyorlar; “Arap değiller, cahiller, dağlarda yaşı-
yorlar” bu insanlarla işbirliği yapılabilir. 
1960’lı yıllardan beri de Barzan aşiretiyle irti-
bata geçiyorlar. 1979’a kadar İran-İsrail-ABD 
uçlusu Kürtleri silahlandırmışlardır. İsrail’in 
temel politikalarından birisi de orantısız güç 
kullanmasıdır. Mesela 1948 Deir Yasin Katlia-
mı vardır. Peki, bundan sonra Türkiye’nin 
İsrail’e yönelik politikası ne olacak? İşbirliği 
yapılacak mı? Bunları öngörmek pekte müm-
kün değil.

Başlangıçta Arap-Yahudi, sonrasında İsrail-
Filistin çatışması ve bugünkü ismiyle Filistin 
meselesi Ortadoğu’nun en eski sorunlarından 
biridir. Bir yüzyılı aşkın suredir devam etmek-
tedir ve hala çözülememiştir, çözülecek gibi 
de görünmemektedir. Filistin meselesinin 

geçmişi Siyonizm dayanır. İsrailoğulları’nın 
Filistin üzerindeki arzuları ve “vaat edilmiş 
topraklardaki hevesleri M.O.’ne kadar daya-
nır. Biz o kadar eskiye gitmeyelim, Tevrat’la 
uğraşmayalım. Dünya Siyonist Teşkilatı’nın 
kurulduğu 1897 yılından başlayalım. Biliyor-
sunuz Filistin toprakları Yahudiler için vaat 
edilmiş topraklardır. Yani Yahudiler bu top-
rakların Tevrat’la kendilerine verildiğini dü-
şünürler. M.O. İsrailoğulları bu topraklardan 
sürüldüklerinden beri kendilerine vaat edildi-
ğine inandıkları topraklara tekrar geri dönme 
hayaliyle, rüyasıyla yaşamışlardır. 1897 yılı 
Yahudilerin bu hayallerinin gerçekleşmesi 
için temel olan tarihlerden bir tanesidir. 
1897’de Basel’de dünyanın her yanındaki Ya-
hudiler bir araya gelmişlerdir. Ve burada bir 
bildiri kabul edilmiştir. Bu bildiride Filistin 
topraklarında bir yurt edinmenin zorunlulu-
ğu üzerinde durulmuştur. Dünya Siyonist 
Teşkilatı da bu yıl kurulmuştur ve başkanı 
Theodor Herlz’dir. Herlz, Macar asıllı bir ga-
zetecidir. 1893 yılında Fransa’da bir casusluk 
olayı ortaya çıkmıştır. Bu olay tarihe “Dreyfus 
Olayı” olarak geçmiştir. Dreyfus, Fransız or-
dusunda görevli Yahudi asıllı bir yüzbaşıdır. O 
donemde Almanya’ya bazı belgelerin sızdırıl-
dığına ilişkin casusluk olayı ortaya çıkıyor ve 
bu belgeleri sızdıran kişinin Dreyfus olduğu 
söyleniyor. Bu olay nedeniyle Dreyfus’un rüt-
besi elinden alınıyor, tutuklanıp yargılanmaya 
başlanıyor. Bu dava tüm dünyada yankı uyan-
dırıyor. dünyanın her bir yerinden gazeteciler 
bu davayı izlemeye geliyorlar. Aslında belge-
leri sızdıran Dreyfus değil. Zaten suçsuz oldu-
ğu sonradan ortaya çıkıyor ve toplumda 
Dreyfurs’un sadece Yahudi olduğu için suç-
landığına dair bir kanaat oluşuyor. Bu davayı 
izleyenlerden biri de az önce bahsettiğimiz 
Theoder Herlz’dir. Bu dava sırasında dünyada 
özellikle Avrupa’da Yahudilerin nasıl ezildik-
lerini, nasıl küçük düşürüldüklerini ve hor-
landıklarını fark ediyor ve bununla başa çıka-
bilmek için dünya Yahudilerini teşkilatlandır-
mak gerektiğini anlıyor. Theodor Herlz’in 
Dünya Siyonist Teşkilatı içerisindeki en ma-
sum kişilerden biri olduğunu söylemek gere-
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kiyor. O sadece Yahudilerin bir arada yaşaya-
bilecekleri bir yurt istiyordu. Bu amaçla 1897 
yılında Dünya Siyonist Teşkilatı kuruluyor ve 
yayınlanan deklarasyonda “Filistin’de bir yurt 
oluşturulmasına” ilişkin karar alınıyor. Theo-
dor Herlz’in bir kehaneti vardır. Der ki; “çok 
değil, 50 yıl sonra İsrail Devleti kurulacak”. Bu 
sözü 1897 yılında söyler, Taksim Kararı 1947 
yılında alınır. Dünya Siyonist Teşkilatı olarak 
ilk kararlarını alırlarken bir noktayı unutuyor-
lar. Yurt edinmeyi düşündükleri Filistin top-
rakları, Osmanlı Devleti’nin topraklarıdır. Bu 
nedenle Theodor Herlz, Osmanlı Padişahı 2. 
Abdülhamit ile irtibata geçmeye çalışır. Bu-
nun için en uygun Alman İmparatoru’nu II. 
Wilhelm’i devreye sokmaya çalışır. O donem-
de Osmanlı Devleti’nin Filistin topraklarında 
izlediği özel bir politikası var. O topraklar 
kutsal olduğu için, kırmızı teskere denilen bir 
olay vardır. Hıristiyanlar ve Yahudiler oraya 
girmek için para veriyorlar ve kalacakları gün 
kadar izin belgesi alıyorlar. Döndükleri za-
man ise paraları iade ediliyor. Kısaca her iste-
yen Filistin topraklarına giremiyor. Alman 
İmparatoru’nun girişimleriyle Theodor Herlz, 
II. Abdülhamid’le görüşmeyi başarıyor. Bu 
görüşmede Yahudiler için Filistin toprakların-
dan yurt istiyor. Burada dikkat edilmesi gere-
ken en önemli nokta, asla devlet söyleminin 
kullanılmamasıdır. İstenilen devlet kurmak 
değil yurt edinmektir. Theodor Herlz buna 
karşılık olarak; “Beni buraya Avrupalı Yahudi 
bankerler gönderdi. Eğer siz Filistin toprakla-
rında Yahudilerin yurt edinmesine izin verir-
seniz, Avrupalı Yahudi bankerler sizin dış 
borçlarınızı ödemeye hazırlar” diyor. Bazıları 
Abdülhamit direk olarak reddetti derler. Ama 
ben reddetmediğini düşünenlerdenim. Çün-
kü Theoder Herlz’e ikinci bir randevu vermiş-
tir. O donemde Theodor Herz’in görüştüğü 
hiçbir tüccar ya da banker onun söylediğine 
olumlu bakmıyor. İkili 1903 yılında tekrar gö-
rüşüyorlar. Bu görüşmede Abdülhamit meş-
hur sözünü soyluyor; “Hayır. Biz onu ancak 
aldığımız bedelle veririz”. Yani kanla veririz 
demeye çalışıyor. Abdülhamit, Theoder 
Herlz’i uğurladıktan sonra; “Bu millet çok 

azimli. Er ya da geç Filistin’de mutlaka devlet-
lerini kuracaklar” diyor. Eli boş donen Theo-
der Herlz 1904 senesinde oluyor. Onun yerine 
Chaim Weizmann geçiyor. Bu kişi patlayıcı 
maddelerde kullanılan, sentetik aseton’u bul-
muş bir kimyager. Bu nedenle de İngiliz sa-
vunma sanayinde popülerliği ve etkinliği olan 
birisi. Theodor Hertz öldükten sonra onun 
yerine Cayn Mayzman geçiyor. İngiltere; 
“Uganda’ya Yahudiler yerleşebilirler” diyor. 
Theoder Herlz buna çok seviniyor. Çünkü Ya-
hudiler için bir yurt bulduğunu düşünüyor. 
Bunu Dünya Siyonist Teşkilatı’na açıkladığın-
da büyük tepki görüyor. En büyük itirazcılar-
dan biri de Chaim Weizmann’dır. Bu nedenle 
az önce Theoder Herlz en masum olanlarıydı 
dedim. Çünkü o gerçekten Yahudilere bir yurt 
arıyordu, Filistin olması şart değildi. Ama 
Weizmann için durum böyle değildi. Filistin’de 
bir yurt edinilecekti. Bu sırada dünya 1. Dün-
ya Savaşı’na doğru gidiyordu. Savaş patlat 
verdiğinde Osmanlı’da dahil olmuştu. İngilte-
re ve Fransa, Osmanlı Devleti’nin Ortadoğu 
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topraklarında özellikle Arap Ortadoğu’sunda 
yaşayan milletleri Osmanlıya karşı kışkırtmak 
için büyük caba göstermişlerdi. Genel algı 
Arapların Türkleri sırtından vurduğu yönün-
dedir. birçok Arap cephede Türklerle birlikte 
savaştılar. Sadece Mekke Şerifi Hüseyin 
İngiltere’yle anlaşarak Osmanlı’ya karşı isyan 
başlatmıştır. İngiltere ve Fransa Arap 
Ortadoğusu’nu bir taraftan isyan çıkarması 
karşılığında Mekke Şerifi’ne vaat etmiş bir ta-
raftan da 1915’te kendi aralarında paylaşmış 
bir taraftan da 1917 yılında İngiltere Dışişleri 
Bakanı Balfour kendi adıyla yayınlanacak olan 
Balfour Deklarasyonunu ilan etmiştir. Bu dek-
larasyon İsrail Devleti’ne giden yolda atılan ilk 
resmi belgeli adımdır. Kısa ve anlamlı bir dek-
larasyondur. üzerinde uzun sure ABD ve İn-
giltere tarafından çalışılmıştır. Birinci parag-
rafında; “İngiltere hükümeti Yahudilerin 
Filistin’de yurt edinmelerini memnuniyetle 
karşılar” der. Yani Filistin’de Yahudilerin 
“yurt” edinmelerine izin verir. Burada bir so-
run yok asıl ikinci paragraf önemlidir. İkinci 
paragraf “Filistin’de bulunan Yahudi olmayan 
toplumların da medeni ve siyasi haklarına 
saygı duyulacaktır” diye başlar. Sanki 
Filistin’de çoğunlukta olan bir Yahudi toplu-
mu varmış izlenimi yaratılır. Aslında “Yahudi 
olmayan topluluklar” diye adlandırılan top-
lum Filistin topraklarındaki nüfusun %85’ini 
temsil eden Arap topluluğudur. Bu deklaras-
yondan sonra Filistin meselesi farklı bir boyu-
ta ulaşır. 1918’de savaş biter ve Osmanlı’nın 
Arap toprakları İngiliz ve Fransızların manda 
yönetimine bırakılır. Filistin toprakları İngiliz 
manda yönetimindedir. Bu donemde ciddi 
anlamda bir Yahudi göçü yaşanır. Sonraları 
toprakların sınırlı olması ve bu göçü kaldıra-
mayacak olması sebebiyle İngilizler sınırla-
maya gitse de Yahudiler gizli yollardan göce 
devam eder. Filistin İngiliz mandası altında 
iken Filistinli Araplarla Yahudilerin çatışma-
larının başladığını görüyoruz. Önceleri bu ça-
tışmaların siyasi olmaktan ziyade ekonomik 
nitelikli olduğu anlaşılıyor. Yahudiler hızla 
Arapların arasına karışmaya başlayınca ister 

istemez kültür çatışması yaşanmaya başlıyor. 
Mesela bu çatışmalara örnek olarak; hayvan 
otlatma meselesini verebiliriz. Normalde tar-
lalar biçildikten ve ekinler kaldırıldıktan son-
ra hayvanlar her yerde otlayabilir. Ama Yahu-
diler asla kendi topraklarında herhangi bir 
Arap’ın hayvanının otlamasına izin verme-
mişler. En önemli çatışmalardan bir tanesi de 
su meselesidir. Su, İslam Dünyası’nda insanlı-
ğın ortak malıdır. Ama Yahudiler için böyle 
değil. Kendi topraklarından bir kova su ver-
miyorlar. tüm bu çatışmalar gitgide buyuyor. 
1920’lerin sonlarında bu çatışmalar siyasi ni-
telik kazanmaya başlıyor. İngiltere çatışmala-
rın her gecen gün büyüdüğünü görüyor. Ve bu 
durumdan kurtulmak için birçok rapor hazır-
lıyor. İlk çözüm önerisi olarak Britanya Beyaz 
Kitabı’nı sunuyor. Bunu Araplar kabul etse de 
Yahudiler kabul etmiyor. Sürekli çözüm üret-
meye çalışıyor. Kimisinde ikili devlet öneri-
yor, kimisinde federal yapı öneriyor. Ama 
Araplar tarafından kabul edilenleri Yahudiler, 
Yahudilerin kabul ettiklerini ise Araplar kabul 
etmiyor. Böylece İngiltere’nin iki halkın anlaş-
mazlığı yolundaki çözüm arayışı sonuçsuz ka-
lıyor. Ama çatışmalar her gecen gün daha da 
büyümeye devam ediyor. İngiltere’nin imda-
dına 2. Dünya Savaşı yetişiyor. 1939’da 2. 
Dünya Savaşı patlak veriyor. Filistinlilerin bir 
kısmı İngilizlerle birlikte savaşıyorlar. çok bü-
yük bir çoğunluğu savaşmıyor. Yahudilerde 
savaş dışı kalıyorlar. Ama belirli bir Yahudi 
grubu İngilizlerle birlikte savaşıyorlar. çok il-
ginçtir, o donemde İngiliz cephaneliklerinde 
büyük hırsızlık olaylarına rastlanıyor. Yani Ya-
hudiler savaş döneminde cephane çalıyorlar. 
Savaş bittiğinde bu silahlar sadece Filistinli 
Araplara yöneltilmeyecek aynı zamanda İngi-
lizlere de yöneltilecektir. 1942 yılında yapılan 
kongrede “İsrail Devleti’nin kurulmasına” iliş-
kin karar alınıyor. İlk defa burada devletten 
bahsediliyor. Savaş bittikten sonra artık dev-
let olma yolunda ciddi adımlar atmaya başlı-
yorlar ve biran önce manda yönetimine son 
vermesi için silahlarını İngilizlere de yönelt-
meye başlıyorlar. İngiltere daha fazla dayana-
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mayarak bu sorunu 1947 yılında BM’ye havale 
ediyor. BM, 1945 yılında kurulmuş çok yeni 
bir örgüt. Genel Kurulda 11 üye devletten 
oluşan “BM Filistin özel Komitesi” kuruluyor. 
Bu 11 ülkenin görevi Filistin’e gidip yerinde 
araştırma yaparak en iyi çözümü üretmeyle 
görevlendirilmişti. Bu devletlerin temsilcileri 
kendi aralarında 3’e ayrılıyor. Hindistan, İran 
ve Yugoslavya’nın olduğu grup azınlık raporu 
sunuyor. Diğer 7 üye çoğunluk raporu hazırlı-
yor. Sadece Avustralya çekimser kalıyor. Ne 
azınlık raporuna ne de çoğunluk raporuna ka-
tılıyor. Azınlıkların önerdiği federal yapıdır. 
Arap Devleti ve Yahudi Devleti kurulacak ve 
Kudüs ayrıcalıklı bir yer olacak. Çoğunluklar 
ise tamamen bağımsız iki devletten bahsedi-
yor. Kudüs ise BM’nin vesayetinde ayrı bir 
varlık olacak. çoğunluk raporu 1947 yılında 
181 sayılı karar olarak kabul ediliyor (Taksim 
Kararı). Bu kararın arkasından İngiltere “15 
Mayıs’a kadar Filistin’den çekileceğini” açıklı-
yor. 1920’de San Remo konferansında Arap 
Ortadoğusu, İngiltere ve Fransa manda yöne-
timine bırakılırken güdülen mantık, kendi 
kendilerini idare edemeyecekleri, eğitimsiz 
oldukları, onları kendi kendilerini idare ede-
bilecek düzeye getirene kadar o ülkede kal-
malarıdır. tüm manda yönetimlerinin demok-
rasi getirmek, özgürleştirmek, eğitilmek için 
başladığı söylenir ama hep tam tersi olmuştur. 
İngiltere mayıs ayında bölgeden ayrılıyor ve 
15 Mayıs 1948’de İsrail Devleti’nin kurulduğu 
ilan ediliyor. İsrail Devleti kuruluyor ama 
Arap Devleti kurulamıyor. Çünkü Araplar 
Filistin’in bütünü üzerinde hak iddia ediyorlar 
ve İsrail Devleti’ni kesinlikle reddediyorlar. İs-
rail Devleti’nin kurulduğu andan itibaren 
Arap ülkeleri Filistin topraklarına girmeye 
başlıyorlar. Tarihe gecen 1948-1949 1. Arap 
İsrail Savaşı böyle başlıyor. Bu savaşta İsrail 
yeni kurulmuş bir devlet olmasına rağmen 
tüm Arap Devletleriyle savaşıyor (Mısır, Ur-
dun, Irak, Suriye) ve Urdun dışında tüm Arap 
ülkelerini büyük yenilgiye uğratıyor. Toprak-
larını genişleterek bu savaştan karlı çıkıyor. 
Urdun tam anlamıyla bir İngiliz kolonisidir. 

Urdun, 1920’de yani daha manda yönetimi al-
tına girildiğinde 25.000 kişilik kocaman bir 
çöl koyudur. İngiltere, orayı devlet yapıyor. 
Meşhur İngiliz Glad Paşa, olağanüstü bir Ur-
dun ordusu yaratıyor. O ordu İsrail’le savaşı-
yor ve Kudüs’ün doğusu Ürdün’e bırakılıyor. 
Batısını ise İsrail işgal ediyor. 181. Sayılı kara-
ra göre Kudüs özel bölge idi. Ama daha ilk 
anda bu kural bozulmuştur. İsrail işgal ettiği 
anda da Batı Kudüs’ü başkenti ilan etmiştir 
ama kimse bunu kabul etmemiştir. 1. Arap İs-
rail Savaşı’nın sonunda iki önemli sorun orta-
ya çıkmıştır. Birisi Filistinli mülteciler, diğeri 
ise Kudüs’tür. Bu sorunlar buğun Filistin me-
selesinin çözümünde kilit noktası olan iki so-
rundur. Filistinli mülteciler konusunda İsrail 
başka Araplar başka tezler sürerler. İsrail’e 
göre Arap orduları Filistin topraklarına gir-
meye başladıklarında önlerindeki Filistinli 
Arapları engel olarak görmüş ve onlara civar 
ülkelere geçmelerini söylemiş. Böylece mil-
yonlarca Filistinli Arap, Arap ordularının 
ayaklarına bağ olmamak için diğer ülkelere 
gidiyorlar. Sonra Arap ülkeleri savaşta yeni-
lince ve o topraklar İsrail’in eline geçince Fi-
listinliler geri dönemediler ve mülteci olarak 
kaldılar. Araplar ise İsrail’in tüm Arapları dışa 
göçmeye zorladığını soyluyor. Ortada iki tez 
bir gerçek var. O gerçekte milyonlarca Filis-
tinlinin çözülemeyen sorunları. O donemdeki 
mültecilerin çocukları hak iddia ediyorlar “Ya 
İsrail bizi kabul etsin ya da bize tazminat öde-
sin” diyorlar. Küçücük bir İsrail’in o kadar in-
sanı ülkesine kabul etmesi, onları barındır-
ması ve onlara istihdam sağlaması mümkün 
değil. Tazmin etmesi içinse bütün bütçesi bile 
yetmez. Bu sorun ne kısa vadede ne de uzun 
vadede çözülecek gibi görünmüyor. Bu mese-
le çözülmeden de birçok Arap anlaşmaya ya-
naşmıyor. Yani bu mesele oldukça karmaşık 
bir halde. Kudüs meselesi ise apayrı bir mese-
le. Kudüs tek tanrılı uç din içinde kutsal bir 
şehir. Bu özelliği hesap edilerek ayrı bir statü 
verilmişti. 1949’da Doğu Kudüs’ü Urdun, Batı 
Kudüs’ü ise İsrail almıştı. Hatta 1950’de İsrail 
Batı Kudüs’e başkent demişti. 1967’de yani 3. 
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Arap İsrail Savaşı’nda Kudüs’ün doğusu da İs-
rail tarafından işgal ediliyor. Daha sonra ise 
Doğu Kudüs’ü ilhak edip;” Birleşik Kudüs 
sonsuza dek benim başkentim” diyor. Hemen 
hemen devletlerin tamamı bu kararı protesto 
etmişler ve kendi diplomatik temsilciliklerini 
Tel Aviv’den Kudüs’e taşımamışlardı. Ama 
2000’lerden sonra ABD başta olmak üzere 
İsrail’in Başkenti olduğu fiilen kabul edilmiş 
gibidir. Bu durumu Müslümanlar kabul etme-
yeceğine göre Kudüs sorunu çözülmeden 
bekliyor. Filistin meselesini içinden çıkılmaz 
duruma sokan iki başlık budur. 1950’lerin 
başlarından itibaren Filistin meselesinde yu-
muşamalar görülüyor. Çünkü o donemde 
devletlerin dikkati İran, Türkiye gibi ülkeler-
de. Filistin değil petrol gündemdedir. 1952’de 
Mısır’da olağanüstü bir gelişme oluyor. Cemal 
Abdulnasır ortaya çıkıyor. Monarşi yıkılıyor 
ve Cumhuriyet kuruluyor. Cemal Abdulnasır 
Arap politikalarına hukmeder duruma geli-
yor. 1956 yılında Süveyş Kanalını millileştiri-
yor. Bu İngiltere ve Fransa’nın bölgeden ekar-
te edilmesi anlamına geliyor. Bunun üzerine 
Londra’da konferanslar yapılıyor. Maalesef 
Türkiye bu konuda hep batının yanında yer 
alıyor. Sonra İngiltere ve Fransa durumu dü-
zeltemeyeceklerini anlıyor ve İsrail, Fransa ve 
İngiltere Dışişleri Bakanları İsviçre’de Serv’de 
bir araya geliyorlar ve Sevr Protokolü imzalı-
yorlar. Bir savaş senaryosu yazılıyor ve uygu-
lamaya geçirme kararı alınıyor. Senaryoya 
göre, İsrail, Mısır topraklarına girmeye başla-
yacak. İşgale uğrayan Mısır birlikleri karşılık 
verince İngiltere ve Fransa hem İsrail’e hem 
de Mısır’a “Derhal ateşi durdurun. Süveyş ka-
nalının x metre kadar gerisine çekilin” diye-
cekler. İsrail buna uyacak ama Mısır uymaya-
cak. Mısır uymayınca İngiltere ve Fransa Mı-
sır topraklarına girerek kanalın iki yakasını 
kontrole alacaklar. Serv’de alınan bu kararla 
savaş senaryosu hiç sapmadan uygulamaya 
konuluyor. Bunlar olurken ABD başkanlık se-
çimleriyle uğraşıyor. SSCB ise Macaristan’ı 
dize getirmekle meşgul. O donemde 
Macaristan’da komünizmden sapmalar yaşa-

nıyor. 1956 yılında SSCB tankları Macaristan’a 
giriyor ve bu ayaklanmayı bastırıyor. Zaman-
lama da mükemmel bir durumdur. Tabi sonuç 
İngiltere ve Fransa’nın beklediği gibi olmuyor. 
Rusya Macaristan’ı dize getirdikten sonra 
önce İngiltere ve Fransa’ya bölgeden çekilme-
lerini söyleyen nota gönderiyor. Amerika’ya 
ise beraber bölgeye asker çıkarıp, durumu 
normalleştirmeyi soyluyor. O donemde ABD 
Başkanı Eisenhower, Sovyetlerin Ortadoğu 
bölgesine asker çıkarması teklifinden rahatsız 
oluyor. Çünkü Sovyetler ilk defa bölgeye as-
ker çıkarmaktan bahsediyor. Bunun üzerine 
Sovyetleri daha fazla galeyana getirmemek 
için Fransa ve İngiltere’ye ültimatom vererek 
derhal bölgeden çekilmelerini istiyor. İngilte-
re ve Fransa bu ültimatoma uyarak bölgeden 
çekiliyor. Böylelikle Nasır misyonunu tamam-
lamış oluyor. Çünkü bu olayla ABD 
Ortadoğu’ya giriyor, İngiltere ve Fransa böl-
geden tamamen çıkıyor. Eisenhower sonraki 
seçimlerde yeniden seçiliyor ve Sovyetlerin 
bölgeye asker çıkarmasından endişelendiği 
için 1957 yılında Eisenhower Doktrini’ni ilan 
ediyor. Bu doktrinin özelliği; “İsteyen bölge 
devletleri, benden yardım istediği zaman, ben 
bölgeye asker sokarım”. Bu tarihten sonra Or-
tadoğu bir dizi krize sahne oluyor ve ABD 
hepsinde asker kullanıyor. 1950’li yılların so-
nundan itibaren Yaser Arafat’ın öncülüğünde 
FKÖ’nün kurulduğunu görüyoruz. 1969 sene-
sinde El Fetih ve FKO birleşmişlerdir. 1960’lı 
yıllarda özellikle sonra çarpışmalarında 
FKÖ’nün etkili olduğunu görüyoruz. özellikle 
Ürdün’den İsrail’le giriş yaparak sınır çatışma-
larını sürdürüyorlar. 1967 3. Arap-İsrail Sava-
şına kadar çatışmalar bu şekilde devam edi-
yor. Bu savaş Filistin meselesi acısından bir 
donum noktası teşkil eder. 1967 yılına kadar 
Filistin-İsrail çatışmasının özü İsrail’i bölge-
den defetmek, bu devleti haritadan silmektir. 
İsrail içinse kendi varlığını idame ettirebilmek 
için mücadele etmekti. Ama 1967 yılındaki 
savaştan sonra her şey değişti. Bu savaş altı 
gün sürmüştür. İsrail altı gün içerisinde tüm 
Suriye, Urdun, Irak ve Mısır birliklerini deyim 
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yerindeyse perişan etmiştir ve topraklarını 
Mısır’dan Sina yarımadasına kadar genişlet-
miştir. Bu savaştan sonra 242 sayılı BM kararı 
alınmıştır. Bu karar “belirlenmiş sınırlar” tabi-
rini kullanarak İsrail’in varlığını ve o anki sı-
nırlarını garantiye almıştır. Bu kararı Filistinli 
Araplar reddetmişlerdir. Bundan sonra Arap-
ların stratejisi, İsrail’in varlığına son vermek-
ten işgal edilmiş topraklarını geri almaya do-
nuyor. İsrail’in stratejisi ise “barış için toprak 
Politikası”na donuyor. Ne kadar barış o kadar 
toprak diyor. 1967 savaşından sonra uluslara-
rası ortamda bir yumuşama görülüyor. Bu yu-
muşama Ortadoğu’daki ilişkileri de etkileme-
ye başlıyor. özellikle ABD, Ortadoğu’daki so-
runları cozmek için harekete geçmeye başlı-
yor Mekik diploması denilen bir diploması 
turu geliştiriyor. Mısır, ABD, İsrail arasında 
adeta mekik dokunarak Mısır ve İsrail barıştı-
rılmaya çalışılıyor. 1970 yılında Cemal Abdul-
nasır oluyor ve yerine “aptal” olarak nitelen-
dirdikleri Enver Sedat geçiyor. Mısır askerle-
rinin amacı bu silik kişiliği başa geçirip elin-
den yetkilerini almayı planlarken Enver Sedat 
bambaşka çıkıyor. Bunu sağlayanda arkasın-
daki güçtür. Ben 4. Arap-İsrail Savaşı’nın da 
senaryo savaşı olduğunu düşünüyorum. Bu 
savaş sonunda ne Mısır ne de İsrail galip gelir. 
Bu savaşla Mısır’a prestiji iade edilmiştir. Bu 
savaştan hemen sonra mekik diplomasi dev-
reye girer ve nihayetinde iki devlet ABD ara-
cılığıyla uzlaşır. İsrail’i ziyaret eden ilk Arap 
lider Enver Sedat’tır ve İsrail meclisinde bir 
konuşma yapar. Arkasından İsrail Devlet Baş-
kanı Mısır’a gitmiştir. Mısır İsrail’i tanımaya 
hazır hale gelmiştir. Bu tanıma da 1978 Camp 
David Anlaşmalarıyla olmuştur. Sina yarıma-
dasındaki topraklarını geri alma karşılığında 
İsrail’i tanıyor. Ve tabi ki Arap Dünyası’ndan 
da tecrit ediliyor. Mısır, İsrail’i tanıdığı andan 
itibaren, bölgede en çok ABD yardımı alan 
ikinci ülke oluşur. Mısır’ın İsrail’i tanımasın-
dan sonra olaylar daha farklı bir seyre giriyor. 
Arap-İsrail Anlaşmazlığı, 1979 yılının Şubat 
ayında gerçekleşen İran İslam Devrimi ve 
1979 yılında Sovyetlerin Afganistan’ı işgal et-

mesiyle Ortadoğu gündeminde geri plana dü-
şüyor. 1980 yılında sekiz yıl boyunca sürecek 
olan İran-Irak Savaşı başlıyor. 1987 yılında 1. 
İntifada’yla Arap-İsrail sorunu tekrar günde-
me geliyor. Bu yıldan itibaren sorunun çözü-
müne ilişkin Madrid görüşmeleri başlıyor. 
1988 yılında Yaser Arafat, 242 sayılı kararı ka-
bul ediyor yani dolaylı olarak İsrail’i tanımış 
oluyor. Madrid görüşmelerinden sonra imza-
lanan ilkeler bildirgesi ve Oslo Anlaşması’da 
resmen İsrail tanınmış oluyor ve Filistin 
Devleti’nin aşama aşama kurulmasına karar 
veriliyor. Fakat bu aşamaların hiçbirisi ger-
çekleşmiyor. Suriye, Lübnan ve Ürdün’le gö-
rüşmeler başlatılıyor. Arap Ülkeleriyle yapılan 
barış görüşmeleri sadece Ürdün’ün İsrail’i ta-
nımasıyla sonuçlandı. Üstelik Filisin 
Devleti’nin kurulmasına giden yol İsrail’in po-
litikalarıyla tıkandı. 2000 yılında 2. İntifada 
olayı patlak verdi. 2. İntifada kasap lakaplı 
Ariel Şaron’la ilgilidir. Muhalefet Lideri olan 
Ariel Şaron Müslümanlarca kutsal olan El 
Aksa Camii’ni ziyaret ediyor. Bu ziyarete 
Cuma namazından çıkan Filistinli Araplar 
büyük tepki gösteriyorlar. Bu andan itibaren 
Ariel Şaron’un iktidarıyla sonuçlanacak olan 
2. İntifa’da başlıyor. Şaron iktidara geldikten 
sonra uzlaşmaz bir tutum sergiliyor ve barış 
görüşmeleri sekteye uğruyor. Arapların tama-
men olaydan çekilmesiyle Filistin- İsrail me-
selesi haline gelen olay çözümsüz kalıyor. 
2004 yılında Yaser Arafat hayatını kaybediyor. 
Onun yerine daha batı yanlısı olan Mahmut 
Abbas Filistin Başkanlığı (İlkeler bildirgesi ile 
Filistin, Filistin Özerk yönetimi oluyor) göre-
vine getiriliyor. 2006 yılında yapılan genel se-
çimlerde HAMAS büyük bir farkla hükümet 
olmaya hak kazanıyor. Bu da Filistin’in ikiye 
bölünmesine yol acıyor. Gazze’ye hakim olan 
Hamas iken Batı Şeria’ya El Fetih hakim olu-
yor. Şuan Gazze abluka altındadır. Teşekkür 
ederim. “
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1.8. Irak’ta Güncel Sorunlar ve 
Türkmenler
Bilgay Duman
ORSAM Uzmanı, Ortadoğu

“Bin yılı aşkın bir süredir Irak’ta yaşayan Türk-
menler, yaklaşık 900 yıl boyunca yönetici ko-
numunda olmuş, bu konum İngilizlerin Irak’ı 
işgal etmesiyle sona ermiştir. Bu tarihten son-
ra Türkmen toplumu, Irak’taki yönetimlerce 
baskı görmüş ve bir tehdit olarak algılanmış-
tır. Bu dönemde yeni kurulan Türkiye Cum-
huriyeti iç sorunlarını halletmeye ve ülkenin 
kalkınmasına öncelik vermiş, 2. Dünya Sava-
şına kadar dış politikayla fazla ilgilenmemiş-
tir. Bu nedenle destek bulamayan ve devletçi 
bir yapıdan gelen Türkmenler, azınlık psiko-
lojisine sürüklenerek, içe kapalı ve ürkek bir 
toplum haline gelmişlerdir. Irak’taki rejimle-
rin politikaları da bunu körüklemiştir. Hiçbir 
dönemde siyasi faaliyetlerine izin verilmeyen 
ve zaman zaman ortaya çıkan lider vasfı ta-
şıyabilecek insanları öldürülen Türkmenler, 
bölgede hakim anlayış olan silahlı mücade-
leyi, şehirli ve aydın nüfus yapısının yanında 
Türkiye’ye duyulan güven neticesinde benim-
sememiş ve kültürel yapılarını korumayı ter-
cih etmiştir. Siyasi anlamda bir faaliyet içerisi-
ne girmeyen Türkmenler, dönem dönem kül-
türel ve sosyal içerikli kuruluşları kurmalarına 
rağmen, rejimin politikaları nedeniyle bir so-
nuç alamamıştır. Bu çerçevede, 1960’a kadar 
Irak’taki Türkmenlere ilişkin siyasal, sosyal ya 
da kültürel bir kuruluştan söz etmek müm-
kün değildir. 1960’da bir fikir kulübü olarak 
kurulan Kardeşlik Ocağı, kültürel ve sosyal 
ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra, milli 
duyguların ayakta tutulması ve geliştirilmesi 
noktasında da faaliyet göstermeye çalışmıştır. 
Ancak 1980’lere gelindiğinde Türkmen Kar-

deşlik Ocağına rejim tarafından el konulması 
ve Türkmen liderlerin asılması ve neticesinde, 
1980’de Türkmenlerin ilk siyasi organizas-
yonu olarak ifade edilebilecek Irak Milli De-
mokratik Türkmen Örgütü deklare edilmiştir. 
Ancak bu örgütün çalışmaları da 1985 yılında 
durdurulmuştur. Bu dönemde Irak’taki savaş 
hali göz önüne alındığında 1970’lerle birlikte 
başlayan Türkiye’ye yönelik toplu göç hareke-
ti, 1980’lerin sonunda Türkiye’de Türkmen-
lere ilişkin bir siyasi kuruluşun kurulmasını 
gündeme getirmiştir. 1988 yılında ilk siyasi 
Türkmen kuruluşu olan Milli Türkmen Partisi 
kurulmuştur. 1991’den sonra Irak’ın kuzeyin-
de de facto otonom bir bölge ortaya çıkması, 
Türkmenlere de bir nefes alanı açmış ve Türk-
men partilerin sayısı çoğalmıştır. Türkmen 
siyasi hayatındaki dağınıklığın önüne geçmek 
ve Türkmenler için bir vizyon çizmek amacıy-
la 1995 yılında Irak Türkmen Cephesi kurul-
muştur. Buna birinci dönem Türkmen siyasi 
hareketi demek doğru olacaktır. 

2003’ten sonra ortaya çıkan süreçte ise, Irak’ın 
yeniden yapılandırılmasında yeni Türkmen 
siyasi örgütlenmeleri ortaya çıkmıştır. Mev-
cut durumda;

•	 Irak Türkmen Cephesi,
•	 Türkmeneli Partisi,
•	 Milli Türkmen Partisi,
•	 Türkmen Milliyetçi Hareketi,
•	 Milliyetçi Türkmenler Topluluğu,
•	 Türkmen Vefa Hareketi,
•	 Irak İslam Türkmen Partisi,
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•	 Türkmen Adalet Partisi,
•	 Türkmen Karar Partisi,
•	 Türkmen Bağımsızlar Hareketi,
•	 Millet Partisi,
•	 Türkmeneli Milli Hareketi,
•	 Türkmen Kardeşlik Partisi,
•	 Türkmen Birlik Partisi,
•	 Doğuş Partisi,
•	 Türkmen Milli Kurtuluş Partisi,
•	 Türkmen Demokrat Milliyetçi Partisi,
•	 Türkmen Islah Hareketi,
•	 Türkmen Demokratik Partisi,
•	 Türkmen Liberal Hareketi,
•	 Türkmen Kültür Merkezi,

olmak üzere 21 adet Türkmen partisi bu-
lunmaktadır. Partilerin ortak özelliği olarak 
hemen her partinin Irak Türkmen Cephesi 
içerisinde görev yapan kişiler tarafından ku-
rulduğu söylenebilir. Diğer taraftan Millet 
Partisi, Türkmeneli Milli Hareketi, Türkmen 
Kardeşlik Partisi, Türkmen Birlik Partisi, Do-
ğuş Partisi, Türkmen Milli Kurtuluş Partisi, 
Türkmen Demokrat Milliyetçi Partisi, Türk-
men Islah Hareketi, Türkmen Demokratik 
Partisi, Türkmen Liberal Hareketi, Türkmen 
Kültür Merkezi gibi bazı partilerin KDP ve 

KYB tarafından desteklendiği ifade edilmek-
tedir. 2003’ten sonra Türkmen sivil toplum 
örgütleri açısından da bir artış gözlemlen-
mektedir. Ancak bu yeniden yapılanmaya rağ-
men Türkmenlerin Irak siyasetinde etkili bir 
rol oynadıklarını söylemek mümkün değildir. 
Bu doğrultuda, Türkmenlerin yeniden Irak 
siyasetine müdahil olması noktasında 2010 
seçimlerinin bir dönüm noktası olduğunu 
söylemek yanlış olmayacaktır. Özellikle Irak 
Türkmen Cephesi’nin milletvekillerindeki 
sayı artışı ilerisi için Türkmenleri ümitlendir-
mektedir. Buradan hareketle 2010’daki duru-
mu daha net kavrayabilmek için Türkmenle-
rin özellikle 2003’ten sonraki Irak siyasetinde 
nasıl yer aldığına değinmek faydalı olacaktır.

Irak’ta Geçici Yönetim ve Türkmenler

Saddam’ın düşmesiyle birlikte, ABD uzun yıl-
lar bir diktatörlük çatısı altında yaşamış Irak’ı 
demokratikleştirme çabasına girmiş, bunun 
için savaştan önce 20 Ocak 2003’te kuru-
lan Yeniden Yapılandırma ve İnsani Yardım 
Bürosu’nu görevlendirmiştir. Bu büronun 
görevi, Irak’ı yönetecek hükümet birimleri-
ni oluşturmak olarak tanımlanmıştır. Ayrıca 
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ABD Dışişleri Bakanlığı da çok sayıda siyasi 
evrak ile “Irak’ın Geleceği Projesi” kapsamında 
Irak’ın yeniden inşası ve geçici hükümet pro-
sedürlerini içeren bir yol planı hazırlamıştır.
Yeniden Yapılandırma ve İnsani Yardım 
Bürosu’nun başına getirilen Emekli General 
Jay Garner, yeni Irak hükümetini şekillendir-
mek için 21 Mayıs 2003 tarihinde Bağdat’a 
gitmiş ve yardımcısı olarak seçilen İngiliz Tim 
Cross’la birlikte bölgede incelemelerde bu-
lunmuştur. Ardından Garner, 28 Nisan 2003 
tarihinde Bağdat’ta gelecekteki hükümeti tar-
tışmak için ulusal bir konferans düzenlemiş ve 
bu sırada Irak’a giden Paul Bremer de görevi 
Garner’dan devralmıştır. Bremer, 5 Temmuz 
2003’te Irak Geçici Yönetim Konseyi’nin oluş-
turulduğunu; ancak kendisinin Konsey karar-
larını veto etme yetkisi olduğunu açıklamıştır. 
Bremer’in Irak Geçici Yönetim Konseyi 25 
kişiden oluşmuş ve aralarında Baas Partisi’ne 
muhalif Irak’ın önde gelen liderleri de yer al-
mıştır. Irak Geçici Yönetim Konseyinde tek 
Türkmen görev alırken, Başkanlık Komisyo-
nunda ise hiçbir Türkmen’e yer verilmemiştir. 
Irak Geçici Yönetim Konseyi’nde, İzzeddin 
Salim (Abdül Zehra Osman Muhammed) 
(Şii), Abdülaziz El Hekim (Şii), İbrahim El-
Caferi (Şii), Ahmed El Barak (Şii), Reca Habib 
El Huzai (Şii), Akila Haşimi (Şii), Abdül Kerim 
Mahmud El Muhammedavi (Şii), Dara Nur El 
Din, Muvaffak El Rubai (Şii), Veil Abdül Latif 
(Şii), İyad Alavi (Şii), Ahmed Çelebi (Irak Ulu-
sal Kongresi) (Şii), Hamid Mecid Musa (Şii), 
Muhammed Bahr El Ulum (Şii), Gazi Meşal 
Acil El Yaver (Sünni), Adnan Paçacı (Sünni), 
Samir Şakir Mahmud Sümeydi (Sünni), Na-
sır El Çadırcı (Sünni), Muhsin Abdül Hamid 
(Sünni), Mahmud Osman (Kürt), Selahaddin 
Muhammed Bahaddin (Kürt), Celal Talabani 
(Kürt), Mesud Barzani (Kürt),  Yunadem Ken-
na (Asuri Hıristiyan) ve Songül Çabuk (Türk-
men) görev almış, başkanlığa İzzeddin Salim 
seçilmiştir. 25 kişilik Irak Geçici Yönetim 
Konseyi, 29 Temmuz 2003’te bir toplantı yap-

mış ve Konsey’e dönüşümlü olarak başkanlık 
yapacak 9 kişilik Başkanlık Komisyonu’nu 
seçmiştir. Başkanlık Komisyonu, 5 Şii Arap 
(Abdulaziz El-Hekim, İyad Allavi, Ahmet Çe-
lebi, İbrahim El-Caferi ve Muhammed Bahr 
El-Ulum), 2 Sünni Arap (Adnan Paçacı ve 
Muhsin Abdülhamit) ve 2 Kürt’ten (Celal Ta-
labani ve Mesut Barzani) oluşturulmuştur.
Saddam Hüseyin’in devrilmesiyle birlikte, 
Irak’ta her alanda olduğu gibi siyasette de 
köklü değişiklikler olmuştur. Irak’ta Saddam 
Hüseyin’e muhalif gruplar yeniden bir yapı-
lanma sürecine girmiş ve ITC de bu akıma 
ayak uydurmuştur. ITC 12-15 Eylül 2003 ta-
rihler arasında üçüncü kurultayını gerçekleş-
tirmiştir. Kerkük’te düzenlenen 500 delegenin 
katıldığı kurultayda, ITC’nin Bağdat Sorum-
lusu Faruk Abdullah Abdurrahman 264 oy 
alırken diğer aday ITC’nin Kerkük Sorumlu-
su Sadettin Ergeç ise 202 oy almıştır. Böylece 
ITC’nin yeni lider Faruk Abdullah Abdurrah-
man olmuştur.

Ardından Irak’taki geçiş dönemini düzenle-
yen ve daimi anayasanın onaylanması, genel 
seçimlerin yapılması ve yeni Irak hüküme-
tinin oluşmasıyla sonuçlanacak bu dönem 
boyunca yürürlükte kalması öngörülen Irak 
Geçici İdare Yasası konusunda Irak Geçici 
Yönetim Konseyi üyelerinin 1 Mart 2004 tari-
hinde uzlaştıkları açıklanmış ve 8 Mart 2004 
tarihinde imzalanmıştır. Irak Geçici Yönetim 
Konseyi anayasa üzerinde uzlaşmaya varır-
ken, Amerikan yönetiminin Irak Anayasasın-
da Türkmenlerin haklarının korunacağı şek-
lindeki sözleri nedeniyle Türkmenler kutlama 
yapmış, bunun üzerine peşmergeler Ker-
kük’teki Irak Türkmen Cephesi’nin bürolarını 
basmıştır. Türkmenler yeniden düzenlenen 
Irak siyasetinde zaten sınırlı olan etkilerini de 
kaybetmeye başlarken, diğer taraftan da Kürt 
grupların baskısıyla karşı karşıya kalmıştır.
1 Haziran 2004’te devlet başkanını belirlemek 
üzere toplanan Irak Geçici Yönetim Konse-
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yi, Gazi El Yaver’i Devlet Başkanı, Şii İslami 
Dava Partisi üyesi İbrahim El-Caferi ve Mesut 
Barzani’nin liderliğini yaptığı IKDP üyesi Roj 
Nuri Şıveyş de başkan yardımcılığı görevine 
getirilmiştir. Ayrıca İyad Allavi başbakan ola-
rak atanarak, 33 kişilik Irak kabinesi kurul-
muştur. Bakanlar Kurulunda Türkmenlere 
bir bakanlık verilmiş,  Reşad Ömer Mendan 
İletişim ve Teknoloji Bakanı olarak atanmıştır. 
Savaş ortamının yaşandığı Irak’ta, temel ihti-
yaçlar bile karşılanamadığı bir dönemde ileti-
şim ve teknolojiden söz edilmesinin mümkün 
olmadığı ortadayken, Türkmenlere bu ba-
kanlığın tahsis edilmesi manidardır. Böylece 
hem Türkmenlere görünürde bir bakanlık ve-
rilerek tepkilerin önüne geçilmeye çalışılmış, 
hem de Türkmenler yönetimde dolaylı olarak 
pasifize edilmiştir.

Türkmenlerin giderek azınlık konumuma 
düşmeleri, Irak’ın ilerleyen süreçlerinde de 
ortaya çıkmıştır. 15 Ağustos 2004’te Irak için 
önemli bir süreç yaşanmıştır. Ülkenin dört 
bir yanından başkent Bağdat’ta toplanan bin-
den fazla kişi, Irak’ta hükümete danışmanlık 
yapacak ve denetleyecek geçici meclisi oluş-
turmak için bir araya gelmiştir. Üç gün yapıl-
ması planlanan konferans, yoğun pazarlıklar 
sonucu, dördüncü güne sarkmış ve sonunda, 
geçiş hükümetinin verdiği liste onaylanarak, 
seçimlere kadar görev yapacak geçici meclisi 
belirlenmiştir. Konferansta Türkmenler, Hı-
ristiyanlarla birlikte azınlık statüsünde yer al-
mış ve yüzde 8’lik dilim içinde bulunan Türk-
menler konferansa 75 temsilci göndermiş-
lerdir. Konferansta Şiiler yüzde 52, Sünniler 
yüzde 20, Kürtler yüzde 17 oranında temsil 
edilmiştir.

Bu süreçte Kerkük’teki durumun da Türk-
menlerin aleyhine doğru geliştiğini söylemek 
yanlış olmayacaktır. ABD, Irak’a girmeden 
önce Şubat 2003’te dönemin ABD Başkanı 
George W. Bush’un o dönemdeki özel elçisi 

Zalmay Halilzad aracılığıyla Ankara’da Iraklı 
Kürt ve Türkmen liderleri bir araya getiren bir 
toplantı düzenlemiş ve bu toplantı sonucunda 
bir mutabakat metni ortaya çıkmıştır. Muta-
bakat metnine göre, Kerkük’e ABD güçleri ha-
riç etnik unsur barındıran hiçbir silahlı gücün 
girmemesi konusunda anlaşma sağlanmıştır. 
Ancak ABD’nin Türkiye topraklarını kulla-
narak Irak’a izin veren ve “1 Mart Tezkeresi” 
olarak anılan izin belgesinin TBMM’den geç-
memesi ve ABD’nin Kürtleri kendilerine müt-
tefik olarak seçmesi, anlaşmanın bozulması-
na neden olmuş, ABD’nin 9 Nisan 2003’te 
Bağdat’a girmesinin ardından peşmergeler de 
Kerkük’e girmiştir. Türkiye’nin tepkisi sonrası 
ABD duruma müdahale etmiş ve Kerkük vila-
yet yönetimi yeniden yapılandırılmıştır. 2003 
öncesi dönemde Kerkük’ün güvenliğinden 
sorumlu birimlerde Türkmen çoğunluğuna 
rastlanırken, bu dönemden sonra Kürtlerin 
ağırlık kazandığı söylenebilir. Örneğin, Ker-
kük Polis Teşkilatında görev alacak kişile-
rin milliyetleri konusunda ABD tarafından 
oranlar belirlenmiş ve buna göre %40 Kürt, 
%29 Türkmen, %29 Arap ve %2 de Keldo-
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Asurî’nin görev alması öngörülmüştür. An-
cak bu oran çok farklı şekilde uygulanmıştır. 
Polis Teşkilatında 2556 Kürt, 2246 Arap, 1196 
Türkmen ve 360 da Keldo-Asurî görev almış-
tır. Bu duruma göre yaklaşık 700 Türkmen’e 
daha görev verilmesi gerekirken, Türkmen 
kontenjanı başka gruplara verilmiştir. Ayrıca 
Kerkük’teki 748 subayın yine Polis Teşkilatı 
için öngörülen oran dâhilinde belirlenmesi 
gerekirken, fiiliyatta bu görev için de oranlar 
farklı olmuştur. Dağılıma göre 300 Kürt, 217 
Türkmen, 217 Arap ve 14 Keldo-Asurî görev 
alması gerekirken, sadece 49 Türkmen subayı 
vardır ve Türkmenlere ayrılan kontenjan yine 
başka gruplar tarafından kullanılmaktadır. 
Ayrıca şu an Kerkük’te bulunan 300 Kürt su-
bayının 263’ünün sahte belgeyle bu görevi yü-
rüttükleri kanıtlanmıştır. Öte yandan Saddam 
sonrası dönemde il yönetimleri belirlenmiş ve 
bu çerçevede Kerkük’te de seçimler yapılmış-
tır. Ancak seçim, ABD’nin yanlı tavırları so-
nucunda sıkıntılı geçmiştir. Seçim için kent-
teki Türkmen, Arap, Kürt ve Asurî grupların 
her birinden 39, toplam 156 temsilci il mec-
lisinin 24 üyesini, ABD’nin ‘bağımsız’ delege 
olarak Kerküklü işadamları ve aşiret liderleri 
arasından seçtiği 144 temsilci ise ABD güçle-
rinin onayına sunulacak 12 kişilik ‘bağımsız’ 
listeyi belirlemek için sandığa gitmiştir. Her 
grubu temsilen altışar kişi seçilerek il mecli-
sinin 24 üyesi belirlenmiştir. Bağımsız olarak 
seçilen 12 adaydan da bölgede dönemin ABD 
güçlerinin komutanı General Reymond Odi-
erno, il yönetimindeki 6 kişilik bağımsız adayı 
tespit etmiştir. Ancak Türkmenler ve Araplar, 
ABD’nin bağımsız delegeleri belirleme tarzı-
na, seçilen 144 delegenin büyük çoğunluğu-
nun Kürt olmasına ve belirlenen 6 bağımsız 
temsilcinin de 5’inin Kürt olmasına itiraz 
etmiştir. İtirazlara rağmen Odierno, kararı 
onaylamış ve ardından belirlenen il yöneti-
minde vali, vali yardımcıları ve konsey başka-
nı seçilmiştir. Oluşturulan 30 kişilik il yönetim 
heyeti Kürt asıllı Aburrahman Mustafa’yı vali 

olarak seçmiştir. Türkmen vali adayı Mustafa 
Kemal Yayçılı ise yeterli oyu alamamıştır. Ay-
rıca meclis başkanı olarak da Mehmet Tahsin 
Kâhya, vali yardımcılığını ise bir Türkmen ve 
bir Arap seçilmiştir. Bazı uluslararası kabul 
görmüş raporlarda Kerkük’teki yönetimsel 
gücü ele geçiren Kürt grupların, kentte yaşa-
yan diğer etnik gruplara baskı yaptıkları kabul 
edilmektedir.

2005 Seçimlerinde Türkmenler

Irak’ta demokrasi provaları 2005 yılında 4 
seçim ve 1 anayasa referandumu olmak üze-
re oldukça yoğun bir şekilde devam etmiştir. 
2005’in Ocak ayında 3 seçim bir arada dü-
zenlenmiştir. Buna göre genel seçim olarak 
adlandırılabilecek olan Irak Anayasasını oluş-
turacak meclisin, vilayet yönetimlerini belir-
leyecek olan yerel seçim ve Irak’ın kuzeyin-
deki bölgesel yönetimin seçimleri yapılmıştır. 
Türkmenler genel seçimlere Irak Türkmenleri 
Cephesi adıyla büyük bir liste halinde girer-
ken, Türkmen Milliyetçi Hareketi ayrı bir lis-
teyle, seçimlere katılmıştır. Türkmen Milliyet-
çi Hareketi seçim propagandasının başında 
ayrı bir liste açıklamasına rağmen daha sonra 
Irak Türkmenleri Cephesine destek vermiştir. 
Bu doğrultuda Türkmen koalisyonunda;

- Türkmen Meclisi Başkanı
- ITC Yürütme Kurulu Başkanı
- ITC İçerisindeki Partiler
a. Türkmeneli Partisi
b. Irak Milli Türkmen Partisi
c. Türkmen Bağımsızlar Hareketi
d. Irak Türkmenleri İslami Hareketi,
- ITC Paralelinde Hareket Eden Partiler
a. Adalet ve Kurtuluş Partisi
b. Türkmen İslami Birliği
c. Türkmen Vefa Hareketi
- Türkmen Aşiretler ve Ayan Birliği, yer al-

mıştır.
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Türkmen Koalisyonu’nun adı Irak Türkmen-
leri Cephesi olarak belirlenmiş ve başkanlığı-
na Türkmen Meclisi Başkanı Sadettin Ergeç 
seçilmiştir. Türkmen koalisyonundaki tüm 
partileri Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komis-
yonu tarafından tescil edilmiştir. Koalisyon 
çalışmaları sonucunda 60 kişilik aday liste-
sini oluşturmuş ve 8 Aralık 2004 tarihinde 
Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu’na 
sunulmuştur. Türkmen Meclis Başkanı’nın 
yer almadığı listenin ilk on sırasında ITC Baş-
kanı Faruk Abdullah Abdurrahman ile parti 
ve siyasi oluşum başkanları, 11-20. sıralarda 
Türkmen ileri gelenleri yer almıştır. Türkmen 
koalisyonunun Kerkük, Bağdat, Diyala, Se-
lahaddin, Erbil, Musul ve Kut vilayetlerinde 
ittifak yapmadan seçime gireceği açıklanmış-
tır. Duhok, Erbil ve Süleymaniye vilayet mec-
lisi seçimlerine ITC olarak girileceği; ancak 
“Kürdistan Bölgesi Ulusal Meclisi” seçimleri-
ne katılım olamayacağı açıklanmıştır. Yapılan 
seçimlerin ardından Irak Türkmenleri Cep-
hesi, Irak genelinde 93,408, Kerkük’te 73,791, 
Türkmen Milliyetçi Hareketi ise Irak genelin-
de 3,450, Kerkük’te ise 1,851 oy almıştır. Türk-
menler adına giren iki partinin oy sayısı yakla-
şık 97,000 olarak gözükmektedir. Türkmenler, 
Irak Türkmenleri Cephesi listesinden üç, Bir-
leşik Irak İttifakından beş, Kürt Listesi’nden 
ise dört milletvekiline sahip olmuşlardır. Irak 
Türkmenleri Cephesinden ITC Başkanı Fa-
ruk Abdullah Abdulrahman, Feyha Zeynel 
Abidin ve Feryat Tuzlu milletvekili olarak se-
çilmiştir. Ayrıca Irak’ta yapılan genel seçim-
lerle birlikte vilayet seçimleri de yapılmıştır. 
Irak Türkmenleri Cephesi Kerkük’te aldığı 
73.791 oyla kentte ikinci parti olarak çıkmış 
ve 41 üyeli Kerkük İl Meclisi’nde sadece altı 
sandalye elde edebilmiştir. Türkmenler diğer 
parti listelerinden de üç sandalyeyle Kerkük 
İl Meclisi’nde temsil edilme hakkına kavuş-
muştur. Kürt Listesi ise 207.303 oyla Kerkük 
İl Meclisi’nde 26 sandalyeye sahip olmuştur. 
Araplar da Kerkük İl Meclisi’ne altı üye soka-
bilmiştir.

30 Ocak 2005 seçimlerinden sonra uzun sü-
ren pazarlıklar sonucu Irak’ta hükümet 28 
Nisan 2005 tarihinde kurulmuştur. Başbakan 
olarak belirlenen İbrahim El-Caferi 37 kişilik 
kabinesini oluşturmuş; Türkmenlere sadece 
2 bakanlık tahsis edilmiştir. Buna göre İmar 
ve İskan Bakanlığı’na getirilen Cesim Mu-
hammed Cafer ile Belediye ve Genel İşler 
Bakanlığı’na getirilen Nesrin Mustafa Berva-
ri, Türkmen bakanlar olarak Caferi’nin kabi-
nesinde görev almıştır.

Irak’ta hükümet kurma aşamasıyla birlikte 
Irak Türkmen Cephesi de yeni yönetimini 
belirlemek üzere kurultay sürecine girmiş-
tir. Belki de 4. Türkmen Kurultayı, yapılanlar 
arasındaki en çekişmeli kurultay olmuştur. 
Sadettin Ergeç ve Faruk Abdullah Abdur-
rahman arasında geçen başkanlık yarışı, ku-
rultayda bazı gerginliklere yol açmış, ITC 
bünyesinde bir ilk gerçekleştirilerek önce bir 
yönetim konseyi seçilmiş, sonra da yönetim 
konseyi kendi arasından Sadettin Ergeç’i baş-
kan olarak seçmiştir.

Irak’ta Caferi’nin geçici hükümetinin kurul-
masının ardından anayasa çalışmaları başla-
mış, bu dönem de oldukça sıkıntılı geçmiştir. 
Yeni kurulan hükümet ve seçilen parlamen-
tonun, Irak Geçici İdare Yasası’na göre, 15 
Ağustos 2005 tarihine kadar Irak’ın kalıcı 
anayasasını oluşturması öngörülmüştür. Bu 
nedenle Irak hükümeti tarafından bir ana-
yasa komisyonu kurulmuştur. Komisyon, 
ilk etapta 55 kişi olarak oluşturulmuş; an-
cak daha sonra 15 Sünni ve Sabi mezhebine 
bağlı bir kişi komisyon üyesi olarak atanmış-
tır. Komisyon’daki üyelerin 28’i Birleşik Irak 
İttifakı’ndan, geriye kalan 27 kişinin ise 15’i 
Kürtlerden ve biri Hıristiyanlardan seçilmiş-
tir. Ayrıca biri bağımsız biri de İyad Allavi li-
derliğindeki Irak Ulusal Listesi üyesi iki Sünni 
üye daha komisyonda yer almıştır. Komisyon-
da on danışman görev yapmıştır. Türkmenler 
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de Anayasa Komisyonu’nda iki üye ile temsil 
edilmiştir. Türkmen üyelerden biri Türkme-
neli Partisi Başkanı Riyaz Sarıkahya, diğeri ise 
Birleşik Irak İttifakı üyesi Abbas El-Beyati’dir. 
Riyaz Sarıkahya’nın Şii gruplar içerisinden 
seçilmiş olması, Irak’ta dönemin algısını yan-
sıtan bir örnek olarak nitelendirilebilir. Zira 
her iki kişi de Türkmen adaylar olarak seçil-
memiş, Beyati zaten Birleşik Irak İttifakı’nın 
üyesiyken, Sarıkahya da Şii adaylar arasından 
seçilmiştir. Burada Türkmenlerdeki eksiklik-
ten de söz etmek yerinde olacaktır. Anayasa 
komisyonunun oluşturulması çerçevesinde, 
adaylık başvurusu yapan kişilere bakıldığında 
Riyaz Sarıkahya’nın dışında hiçbir Türkmen 
aydın ya da liderin komisyonda yer almak için 
başvuru yapmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu 
durum Türkmenlerin siyasete ilişkin algısını 
ortaya koyan bir nitelik arz ederken, Irak’taki 
dönemin yönetiminin Türkmenlere bakışını 
da ortaya koymaktadır. Sünnilerin siyasi sü-
rece dahil olması amacıyla her türlü çabayı 
sarf eden ve bu konuda özellikle Türkiye’nin 
yakın yardımını alan ABD, Türkmenleri süre-
cin oldukça dışında tuttuğu ve “azınlık” statü-
sünde yer verdiği söylenebilir. Yine de anaya-
sa yazım sürecinde temel haklar çerçevesinde 
Türkmenlere yer verilmiş, ayrıca dibace bö-
lümünde Türkmenlerin yaşadığı trajediden 
bahsedilmiştir. Irak Geçici İdare Yasası’na, 
göre 15 Ağustos 2005’te tamamlanması öngö-
rülen anayasa çalışmaları zamanında tamam-
lanamamış, gecikmeli olarak 28 Ağustos 2005 
tarihinde Irak Parlamentosu’na sunulmuştur. 
Bu tarihten sonra da Irak Anayasa Taslağı’na 
eklemeler yapılmış ve 19 Eylül 2005 tarihin-
de son halini almıştır. Irak’ta 15 Ekim 2005’te 
referanduma sunulan yeni anayasa, yüzde 
78.59’luk ‘Evet’ oyuyla kabul edilmiştir. 

Anayasa’nın hazırlanmasından sonra Irak’ı 
dört yıl boyunca yönetmesi düşünülen Irak 
hükümeti ve parlamentosunu seçmek ama-
cıyla 15 Aralık 2005’te yapılacak seçimler için 

çalışmalar başlamıştır. Irak Bağımsız Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından 4-5 Kasım 2005’te 
açıklanan son seçim listelerine göre, 228 parti 
ve 19 koalisyonun seçimlere katılmasına karar 
verilmiştir. Öte yandan bağımsız adaylar da 
seçimlere katılmıştır. ITC seçimlere tek başı-
na katılma kararı almış; ancak sadece Musul 
vilayetinde Irak Uzlaşma Cephesiyle ittifak 
yapmıştır. ITC, Kerkük, Musul, Erbil, Diyala, 
Selahaddin ve Bağdat’ta seçimlere girmiştir. 
ITC’nin Selahaddin’de seçime katılmasının 
sebebi ise daha önce Kerkük’e bağlı ve tama-
mı Şii Türkmen nüfusa sahip olan Tuzhur-
matu ilçesinin Selahaddin’e bağlanması ola-
rak açıklanmıştır. ITC Şii Türkmenlerden Ali 
Haşim Muhtaroğlu’nu Selahaddin’den aday 
göstermiştir. ITC, Irak Uzlaşma Cephesi’nin 
listesinde dördüncü ve sekizinci sırayı al-
mıştır. ITC, dördüncü sıra adayı olarak İz-
zettin Abdullah’ı, sekizinci sıra adayı olarak 
da Muhammed Emin Osman’ı göstermiştir. 
Diğer taraftan ITC eski Başkanı Faruk Ab-
dullah Abdurrahman’ın kurduğu Türkmen 
Karar Partisi de Ahmet Çelebi ile birlikte 
seçimlere girerken, Feryad Ömer’in başkan-
lığındaki Türkmen Uzlaşma Hareketi ve Ab-
bas El-Beyati başkanlığındaki Irak Türkmen 
İslami Birliği, 30 Ocak 2005 seçimlerinin de 
galibi olan Birleşik Irak İttifakı içerisinde yer 
almıştır. Ayrıca Kürt gruplar ve Türkmenler 
arasındaki ihtilafa rağmen Velid Şerike baş-
kanlığındaki Türkmen Kardeşlik Partisi, Kürt 
İttifakı çatısı altında seçimlere girmiştir. Yapı-
lan seçimlerin ardından ITC, 87.993 oy alarak 
Kerkük’ten 1 milletvekili çıkarmıştır. Ker-
kük’teki oy oranına bakıldığında, en yüksek 
oyu 266,737 oyla Kürt Listesi elde etmiştir. 
İkinci sırayı ise 73,191 oyla Irak Ulusal Diya-
log Cephesi almıştır. ITC ise 59,716 oy alarak 
Kerkük’te üçüncü parti olmuştur. ITC Başka-
nı Sadettin Ergeç’le birlikte diğer partilerden 
9 Türkmen daha Irak Ulusal Parlamentosu’na 
girmiştir. Irak Uzlaşma Cephesi Listesi’nden 
İzzettin Devle ve Muhammed Emin Osman, 
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Birleşik Irak İttifakı Listesi’nden Abbas El-
Beyati, Taki El-Mevla, Muhammed Mehdi, 
Fevzi Ekrem Terzi ve Feryad Tuzlu, Kürt İt-
tifakından da Velid Şerike milletvekili olarak 
seçilmiştir. Seçimlerden galibiyetle çıkan Bir-
leşik Irak İttifakı yaklaşık beş ay süren tar-
tışmaların ardından hükümeti kurabilmiştir. 
Nuri El-Maliki’nin başbakan olarak seçildiği 
Irak’ın ilk geçici olmayan hükümetinde Türk-
menler sadece bir bakanlıkla temsil edilebil-
miştir. Casim Muhammed Cafer, Gençlik 
ve Spor Bakanı olarak atanmıştır. Yine genel 
anlamda Irak’taki şartlar düşünüldüğünde, 
Türkmenlere oldukça etkisiz bir bakanlık ve-
rilerek dolaylı olarak iktidardan uzaklaştırıl-
dığı görülmektedir.

2006’da hükümetin kurulmasının ardından 
Irak oldukça kanlı olaylara sahne olmuştur. 
Hükümet kurulması sırasında yaşanan Sa-
marra saldırısı mezhep çatışmasını körük-
lerken, direnişin artması, Irak’ın kuzeyindeki 
bölgesel yönetimin merkezi yönetimin gücü-
nü zayıflatacak politikalar izlemesi, bölge ül-
kelerinin Irak üzerindeki etkisini arttırmaları 
gibi nedenler ABD’nin Irak politikasındaki 
stratejisini değiştirmesine yol açtığı söyle-
nebilir. Bu bağlamda Kerkük gibi Irak’ın iç 
dengesini bozan konularda daha dengeli dav-
ranılırken, Irak’taki Sünnilerin sürece dahil 
edilmesi kapsamında geliştirilen stratejiler ve 
özellikle 2007’den sonra Türkiye’nin Irak po-
litikasına müdahil olmasının Irak’taki siyasi 
ortamı yeniden şekillendirdiği düşünülmek-
tedir.

2010 Irak Seçimleri ve Türkmenler

Yaşanan süreç içerisinde Irak siyasetinde doğ-
rudan bir etkiye sahip olamayan Türkmenler, 
7 Mart 2010’da yapılan seçimler için hazır-
lıklara çok önce başlamıştır. Siyasi anlamda 
belki de Irak’ın en tecrübesiz halkı diyebile-
ceğimiz Türkmenler, bu kapsamda Cumhur-

başkanı Abdullah Gül’ün davetiyle bir araya 
gelmiş ve 2010 seçimleri için strateji belirle-
meye çalışmıştır. Eylül 2009’da yapılan iftar 
yemeğine Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve 
Dışişleri Bakanlığı’ndan yetkililerin yanı sıra, 
Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Milletvekili 
Sadettin Ergeç, Irak Türkmen Meclisi Başka-
nı Yunus Bayraktar, Irak Türkmenleri İslami 
Birliği Genel Sekreteri ve milletvekili Abbas 
Beyati, Türkmen Vefa Hareketi Başkanı ve 
milletvekili Feryat Tuzlu, milletvekilleri İz-
zettin Devle ve Muhammed Emin Osman, 
Sadr Grubu Milletvekili Fevzi Ekrem Terzi, 
Türkmen Karar Partisi Genel Başkanı Faruk 
Abdullah, Irak Türkmenleri Adalet Partisi 
Genel Başkanı Enver Bayraktar, Türkmeneli 
Partisi Genel Başkanı Riyaz Sarıkahya, Irak 
Milli Türkmen Partisi Genel Başkanı Cemal 
Şan, Milliyetçi Türkmenler Topluluğu Genel 
Başkanı Felah Beyatlı, Türkmen Milliyetçi 
Hareketi Genel Başkan Vekili İhsan Hamit, 
Türkmen İslami Hareket Genel Başkanı Üm-
ran Cemal, Türkmen Bağımsızlar Hareketi 
Genel Başkanı Kenan Uzeyrağalı, Türkmen 
Kardeşlik Ocağı Kerkük Şubesi Kurucu Heyet 
Başkanı Abdulhalik Hürmüzlü, Irak Türkleri 
Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başka-
nı Mehmet Tütüncü, Kerkük Vakfı Genel Sek-
reteri Suphi Saatçi, Türkmeneli İnsan Hakları 
Derneği Genel Başkan Yardımcısı Savaş Avcı, 
Erbil Vakfı Genel Sekreteri Nesrin Erbil, Irak 
Türkmenleri Basın Konseyi Genel Sekreteri 
Kemal Beyatlı, Irak Türkleri Adalet, Yardım-
laşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı 
Mithat İbrahim, Irak Türkmenleri Kardeşlik 
ve Kültür Derneği Genel Başkanı Salman Nal-
bant, Türkmeneli sağlık Derneği Genel Baş-
kanı Aydın Beyatlı ile yazar ve Kültür Bakan-
lığı Eski Müsteşarı Acar Okan gibi Türkmen 
kanaat önderleri katılmıştır. Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül yemekte yaptığı konuşmada, 
“Sizleri birlik ve beraberlik içinde görmek en 
büyük arzumuzdur”, ifadesinde bulunarak, 
Türkiye’nin Irak Türklerine yönelik politikası-
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na dair bir mesaj vermiştir. Ancak yapılan top-
lantıda Türkmenlerin tek liste halinde seçim-
lere katılmasına dair bir karar alınamamıştır. 
Ancak toplantıda benimsenen ortak görüşe 
göre, hangi siyasi ve ideolojik görüş veya han-
gi kimliğe sahip olursa olsun Irak parlamen-
tosundaki Türkmen sayısını arttırmak ve bir 
grup oluşturmak hedeflenmiştir. Toplantının 
hemen ardından bazı Türkmen kuruluşlar, 
büyük gruplar tarafından oluşturulan koa-
lisyonlara dahil olmuştur. Seçim yasası çık-
madan yapılan koalisyonlar ve Türkmenlerin 
de bu koalisyonlara katılması, Türkmenlerin 
seçim stratejisinin belirlenmesi açısından er-
ken olarak nitelendirilebilir. Zira Irak’ta seçim 
sistemi belirlenmeden koalisyonlar içerisinde 
yer almanın bugünkü süreçte Türkmenle-
re kaybettirdiği düşünülmektedir. Diğer ta-
raftan Irak Türkmen Cephesi, seçim yasası 
çıktıktan sonra koalisyon kararını açıklamış-
tır. Irak Türkmen İslami Birliği ve Türkmen 
Karar Partisi, Başbakan Nuri El-Maliki’nin 
başkanlığındaki Kanun Devleti Koalisyonu, 
Türkmen Vefa Hareketi ve Türkmeneli Partisi 
Ammar El-Hekim liderliğindeki Irak Ulusal 
İttifakı, Türkmen Adalet Partisi de Irak Ulusal 
Uzlaşma Cephesi ile seçimlere girerken, Irak 
Türkmen Cephesi de İyad Allavi başkanlığın-
daki Irak Ulusal Listesi ile ittifak yapmıştır. 
Ayrıca Irak Türkmen Cephesi, Süleymaniye 
ve Erbil’de ayrı listeyle tek başına, Erbil Türk-
menleri Listesi de Kürt İttifakıyla seçimle-
re katılmıştır. 80 civarında Türkmen adayın 
katıldığı 7 Mart 2010’da yapılan seçimlerde 
40’tan fazla aday Kerkük’teki 12 sandalye için 
yarışmıştır. 15 Türkmen aday Musul’daki 31 
sandalye, yedi aday Erbil’deki 14 sandalye, beş 
aday Selahaddin’deki 12 sandalye, üç aday Di-
yala’daki 13 sandalye, yedi aday Bağdat’taki 68 
sandalye, üç aday Süleymaniye’deki 17 sandal-
ye için mücadele etmiştir. Irak Türkmen Cep-
hesi, Erbil, ve Süleymaniye’de üçer, Kerkük, 
Bağdat ve Diyala’da ikişer, Musul’da dört ve 
Selahaddin ile Vasit’te birer aday göstermiştir. 

Mart 2010’da yapılan seçimlerin ardında Irak 
Türkmen Cephesi Musul’da üç (İzzettin Dev-
le, Nebil Harbo, Müdrike Ahmet), Kerkük’te 
iki (Erşat Salihi, Jale Neftçi), Diyala’da Hasan 
Özmen milletvekili olmak üzere milletvekili 
kazanarak, Türkmen hareketi içerisinde en 
fazla milletvekiline sahip olmuştur. Irak Türk-
men Cephesi, özellikle 2010’da yapılan seçim-
lerin ardından Irak siyaseti içerisinde önem-
li bir pay almaya başlamıştır. Irak Türkmen 
Cephesi’nin 6 milletvekilinin yanı sıra, diğer 
listelerdeki 4 Türkmen milletvekili ve başta 
Vilayetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Turhan 
Müftü olmak üzere kabinedeki Tarım Baka-
nı İzzetin Devle ile Gençlik ve Spor Bakanı 
Casim Muhammed Cafer’in de katkılarıyla 
Türkmenler bugün Irak genelinde siyaset ya-
pabilir konuma yükselmiştir. 

Özellikle 2011 ve 2012 yıllarında Irak Parla-
mentosunda Türkmen milletvekillerinin yap-
tığı çalışmalar sonucu, Irak siyasi tarihinde 
belki de ilk kez Türkmenler bu denli günde-
me gelmiştir. Irak Parlamentosunda bir Türk-
men grubunun oluşturulması, Kerkük Vilayet 
Meclisi Başkanlığına Hasan Turan’ın getiril-
mesi, Türkmen Eğitim Müdürlüğünün kurul-
ması, Irak’ın 2012 bütçesinden Türkmenlere 
pay ayrılması ve son olarak Irak Parlamento-
sunda 200’de fazla milletvekilinin katılımıyla 
Türkmen özel oturumunun düzenlenme-
si gibi Türkmenler adına önemli olabilecek 
adımlar atılmıştır.

Her ne kadar seçimlerde 10 Türkmen millet-
vekili olma hakkı kazanmış olsa da, Irak gene-
linde “Türkmen” adıyla herhangi bir siyasi ku-
ruluşun seçimlerde yer almadığı görülecektir. 
Ancak farklı listelerden seçime giren Türk-
menlerin, herhangi bir Türkmen listesiyle 
seçimlere girmesi durumunda 10 milletvekili 
çıkarabilme ihtimali düşük gözükmektedir. 
Yedi Türkmen milletvekilinin dördünün çık-
tığı Musul vilayetinde alınan toplam Türkmen 
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oyu yaklaşık 69 bin’dir. Musul’dan bir millet-
vekili çıkarılabilmesi için gereken oy oranının 
yaklaşık 34 bin olduğu dikkate alındığında, 
Türkmenlerin en fazla iki milletvekili çıkara-
bilecekleri görülmektedir. Bu nedenle özel-
likle Irak Türkmen Cephesi’nin seçim stra-
tejisinin oldukça başarılı olduğu söylenebilir. 
Zira geçen dönem parlamentoda on Türkmen 
milletvekili olmasına rağmen, Irak Türkmen 
Cephesi’nin sadece bir milletvekili yer almış, 
Irak Türkmen Cephesi’nin Musul’da yaptığı 
koalisyon sonucu Irak Uzlaşma Cephesi’nden 
de iki milletvekili çıkarabilmiştir. 2010 seçim-
lerinde Irak Türkmen Cephesi beş milletve-
kili çıkararak, büyük bir aşama kaydetmiştir. 
Ancak Toplamda Irak Parlamentosundaki 
milletvekili sayısı 275’ten 325’e çıkarılmasına 
rağmen Türkmen milletvekili sayısında bir ar-
tış olmamakla birlikte, düşüş yaşanmıştır.  Bu 
Türkmenler açısında bir kayıp olarak nitelen-
dirilebilir. 

Öte yandan milletvekili sayısı azalmış olsa da 
daha etkin bir Türkmen varlığından söz etmek 
mümkündür. Bu durumun seçimi kazanan 
milletvekillerinin yanı sıra, seçim için ittifa-
ka girilen Irak Ulusal Listesi’nin seçimlerden 
birinci parti olarak çıkmasından da kaynak-
landığını söylemek yanlış olmayacaktır. Irak 
Türkmen Cephesi, Irak Parlamentosunda 
Türkmenleri temsil eden tek kuruluş olarak 
yer alacak ve böylece meşruiyetini sağlayabi-
lecektir. Bununla birlikte artan milletvekilli-
ğiyle beraber, Irak Türkmen Cephesi’nin so-
rumluluğunun da arttığını söylemek yanlış ol-
mayacaktır. Irak Türkmen Cephesi, önümüz-
deki süreç içerisinde yaptıklarıyla potansiyeli-
ni arttırabileceği gibi, Türkmen halkı arasında 
meşruiyetini de azaltabilir. Bu nedenle Irak 
Türkmen Cephesi’nin diğer Türkmen millet-
vekili adaylarını da içine alacak şekilde kapsa-
yıcı olması gerektiği düşünülmektedir.
Kerkük’te oluşan yeni dengenin de Türkmen-
ler açısından büyük önem taşıdığı ifade edile-

bilir. Seçim sonuçlarına göre Kerkük’te, KDP 
ve KYB’nin oluşturduğu Kürt ittifakı ile Irak 
Türkmen Cephesi’nin de içerisinde yer aldı-
ğı Irak Ulusal Listesi eşit milletvekiline sahip 
olarak, Irak Parlamentosunda 6’şar sandalye 
elde etmiştir. Bu durum Kerkük’ün Irak’ın 
kuzeyindeki bölgesel yönetime katılması id-
dialarını zayıflatacak niteliktedir. Ayrıca Ker-
kük’teki bu dengenin siyasi sonuçlarının yanı 
sıra, psikolojik bir rahatlama sağlayacağı ve 
Türkmenlerin kimliklerine sahip çıkmaları 
anlamında olumlu bir etki yapacağı düşünül-
mektedir. Ancak Türkmenlerin güçlenmesi, 
hükümetin oluşturulması sırasında gerçekle-
şebilecek şiddet olayları ve Kerkük’teki durum 
değişikliği Türkmenleri hedef halinde getire-
bilir. Bu nedenle seçimlerden sonra Kerkük’te 
yaşanacak sürecin daha dikkatli takip edilme-
si ve denge halinin bozulmaması gerektiği dü-
şünülmektedir.

Ayrıca Musul’da elde edilen dört milletvekili 
de Türkmenlerin Musul’daki varlığının kanıt-
lanması açısından önem taşımaktadır. Ayrı-
ca Musul’daki Türkmen milletvekillerinden 
3’ünün Telafer’den seçilmesi, Telafer’in Türk-
men kimliğini vurgular niteliktedir. 

Sonuç olarak, Türkmenlerin aldıkları oy oranı 
ve kazandıkları milletvekili sayısının, Irak’ta 
Türkmenlerin nüfusları oranında pay almala-
rını sağlayacak düzeyde olmadığını söylemek 
mümkündür. Yine de Türkmenlerin yavaş ya-
vaş siyasete adapte olduğu, kendini tanımla-
ma çabasında bulunduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır. Hükümet kurma sürecinde de 
Türkmenlerin diğer tüm koalisyonlar ve par-
tilerle işbirliği yapması, Irak’ta Türkmen siya-
seti bir adım daha öteye götürebilir. Bu açıdan 
bakıldığında, büyük guruplar ile küçük par-
tilerin aldıkları oy oranları arasındaki fark ve 
büyük gruplar arasındaki mücadelenin Türk-
menlerin hükümete katılımı dahilinde avantaj 
sağlayabileceği düşünülmektedir. “
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1.9. Hareketler ve Mezhepsel 
Dinamikler
Prof. Dr. Hasan Onat
Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

“ Mezhep Kavramı

Mezhep, Arapça’da gitmek anlamına gelen 
“zehebe” fiilinden türemiştir; kelime olarak 
“gidilen yol” demektir. İslâm’ın “itikâdî ve 
amelî sahadaki düşünce ekolleri” diyebilece-
ğimiz mezhepler, dinin anlaşılma biçimleri 
ile ilgili tezâhürlerdir. Siyâsî, ictimâî, iktisadî, 
coğraf î, tarihî ve benzeri sebepler, dinin an-
laşılması planında, belirli fikirlerin ya da şa-
hısların etrafında odaklaşmalara yol açmıştır.
Böylece, din anlayışında yer yer farklılaşma-
lar husule gelmiştir. Bu farklılaşmaların, za-
manla sistematik özellik kazanarak, düşünce 
ve davranışları etkilemeye başlaması, kurum-
laşarak ve sosyal hayatta derin izler bıraka-
rak varlığını sürdürmesi, karşımıza “mez-
heb” olgusunu çıkartmaktadır. Müslümanlar, 
Hz.Muhammed’in vefatından sonra, muhtelif 
sebeplerle, dini farklı anlamaya, farklı görüş-
ler üretmeye başlamışlardır.

Bu farklılaşmalar, mezheplerin oluşumunu 
hazırlayan sürecin ilk aşaması olarak alınabi-
lir. Her insan başlı başına bir dünya olduğuna 
göre, din anlayışında özgün bir boyut kaçınıl-
mazdır.

Üstelik bu özgün boyut, sevgi, saygı ve hoşgö-
rü ortamında muazzam bir zenginlik sağlaya-
bilir. Ancak, insanın sosyal bir varlık oluşun-
dan kaynaklanan doğal örgütlenme arzusu, 
siyaset, ekonomi, sosyal değişme, kısaca insa-
nın yapısından ve içinde yaşadığı koşullardan 
kaynaklanan birtakım sebepler, farklılaşma ile 

başlayan süreci, kurumlaşma aşamasına doğ-
ru sürüklemektedir. Sonuçta, ortaya, sayıları 
binlere ulaşan mezhepler çıkmaktadır. İslâm 
Düşünce Tarihi’nde, mezheb dendiği zaman, 
hem siyasî ve itikâdî nitelik taşıyanlar, hem de 
fıkhî, amelî nitelik taşıyanlar anlaşılmaktadır.
Özellikle Türkçe’de, mezhep, her iki alanı da 
ifade etmek için kullanılmaktadır. Arapça’da, 
siyâsî ve itikâdî alandaki farklılaşmalar daha 
çok “fırka” kelimesi ile ifade edilmektedir. “İki 
şeyi birbirinden ayırmak,birinin diğerinden 
farklı olduğunu ortaya koymak” gibi anlam-
lara gelen “fereka” kökünden türeyen “fırka” 
kelimesinin,bir anlamda,”Müslümanları ayrı-
lıklara düşüren inançları ve kütleleşmelere ön 
ayak olan fikirleri yermek ve kötülemek için” 
kulanıldığı söylenebilir. Bu bağlamda,”fırka” 
kavramının Kur’an’la irtibatlandırılma-
sı mümkündür. Al-i İmrân sûresinin 103. 
âyetinde, “Toptan Allah’ın ipine sarılın, ay-
rılmayın (ve la teferrekû)” buyrulmakta, 
bölünme,parçalanma, ayrılık yaratma kınan-
maktadır. İslâm Mezhepleri Tarihi, daha çok 
“fırka” kavramı ile karşılanan siyâsî ve itikâdî 
nitelikli mezhepleri inceleyen, “İslâm Düşün-
ce ekolleri”ni araştıran bir bilim dalıdır. Fıkhî-
amelî mezhepler, İslâm Hukuku’nun ilgi ala-
nına girmektedir.

Din ve Mezhep İlişkisi

Din, insanlık tarihinin şahit olduğu, kökü in-
sanlık kadar derinlerde olan bir olgudur. İn-
sanın olduğu her yerde, din de vardır. Dinler 
tarihi alanında yapılan araştırmalar, tarih bo-
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yunca bütünüyle dinden uzak bir toplumun 
mevcut olmadığını ortaya koymuştur. İşin 
ilginç yanı,yaygın inanç şeklinin ağırlıklı ola-
rak Tek Tanrı inancı olmasıdır. Din temelde, 
akıl sahibi olan insanoğlunu, kendi hür ira-
desiyle hayırlara sevkeden bir “vad’ı İlâhî”dir. 
Elmalı’nın ifadesiyle “Din-i hakkın faslı mü-
meyyizi zevilûkulü hüsnü ihtiyari ile bizzat 
hayrata sevketmektir. Tabiri aharla dini hak 
zorla değil, seve seve hayır yapan fâili muhtar 
insanlar yetiştiren bir kanunu terbiyedir ve 
bütün saadetler de hayrın fâilidir”.

Din, insanın en iyi şekilde insanlığını gerçek-
leştirebilmesi; birey ve toplum planında fıtrata 
uygun, insan onuruna yaraşır, ahlâklı bir hayat 
imkânının sağlanması; insanın, kendi özüne 
yabancılaşmasının önlenmesi; özellikle aşkın 
alan hakkında doğru bilgilenmenin temini ve 
değerler alanında keyfiliğin imkanlar nisbe-
tinde ortadan kaldırılması için vardır. Başka 
bir ifadeyle, din insan içindir ve doğrudan bir 
araç niteliği taşımaktadır. Amaç, insandır; in-
sanın insanlığını gerçekleştirmesidir; insanın 
insanca yaşamasıdır. İnsan için olan dinin ana 
hedeflerinin gerçekleşip gerçekleşmediği, ya 
da dinin ne ölçüde fonksiyonel olduğu elbette 
tartışılacaktır. Ancak,dinin, -hangi isimde ve 
formda olursa olsun-, insanlık tarihi boyun-

ca etkin olduğu; hatta insanlığın doğal akışına 
damgasını vurduğu herhalde tartışılamaya-
cak kadar açıktır. İslâm, son peygamber olan 
Hz.Muhammed’e Allah katından gelen vah-
yin etrafında şekillenmiş bir din olup, onun 
sağlığında tamamlanmıştır.

Hz.Muhammed, “örnek” insan sıfatıy-
la İslâm’ın nasıl hayata geçirileceğini biz-
zat yaşayarak gözler önüne sermiştir. 
Hz.Muhammed, Allah katından vahiy alan 
son peygamberdir. Hz. Muhamed’in sağlı-
ğında, Kur’ân’da iman esası olarak belirtilen 
Allah’a, ahiret gününe ve Hz.Muhammed’in 
peygamber olduğuna inanan bir mü’minler 
topluluğu meydana gelmiştir. İslâm’ın temel 
inanç ilkelerine inanan her insan, Müslüman 
adını almıştır. Hz.Muhammed’in sağlığında, 
sadece Müslüman insan vardır; herhangi bir 
mezhep, tarikat, cemaat ya da din anlayışını 
merkeze alan bir zümreleşme, bir örgütlen-
me söz konusu değildir. Hz. Muhammed’in 
vefatını müteakip, siyasî görüş ayrılıkları, ka-
bilecilik, çıkarlar, İslâm’ın yayılma sürecinde 
karşılaşılan yeni kültürler, sosyal değişme, din 
anlayışında doğal olarak ortaya çıkacak olan 
farklılaşmaların kurumlaşmasına yol açmıştır.
Daha sonraları “mezhep” adını alan bu olu-
şumlar, dinin anlaşılma biçimleri ile ilgili 
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tezahürlerden ibarettir. Bir başka ifadeyle, 
mezhepler, din değil; dinin anlaşılma biçim-
leridir. Mezhepler dinin anlaşılma biçimleri 
ile ilgili tezahürler olduğu için, her ne sebep-
le olursa olsun, mezhep ve din kavramlarının 
özdeşleştirilmesi mümkün değildir. İslâm dini 
ilahî bir dindir. İslâm’ın anlaşılması planında 
ortaya çıkan her türlü oluşum insan ürünü-
dür, beşerîdir. Hz.Peygamber’in vefatından 
sonra, vahiy kapısı kapanmış olduğu için, hiç 
kimsenin, genel geçer nitelikli, doğruluğu tar-
tışılamayacak, Allah katından gelen özel bir 
bilgi sahibi olduğunu iddia etme hakkı, İslâmî 
açıdan mümkün değildir. İslâm’ın din olarak 
evrensel ilkeleri, Hz.Peygamber’in sağlığın-
da nihâî şekline kavuşmuştur. Bu sebepten, 
Hz.Peygamber’in sağlığında sergilenen din 
anlayışının evrensel ve mahallî olmak üzere 
iki boyutu mevcuttur. Zamana zemine bağlı 
olmayan, gelecek açısından bağlayıcı nitelik 
taşıyan, özellikle inanç, ibâdet ve nihâî hedef-
ler noktasında kendisini gösteren boyut ev-
renseldir.

Evrensel olmayan boyut, sadece Hz. 
Peygamber’in yaşadığı zaman dilimini ilgilen-
dirir. Bunun geleceğe olduğu gibi taşınması, 
gelecek açısından bağlayıcı nitelik taşıması 
mümkün değildir. Ancak, Hz.Peygamber’in 
sağlığında ortaya çıkan din anlayışı, bir bütün 
olarak, daha sonraki dinî nitelikli oluşumların 
istikâmetinin belirlenmesi açısından bir kıstas 
özelliği taşımaktadır. Hz.Peygamber’in vefatı-
nı müteakip ortaya çıkan, dinî nitelik taşıyan 
bütün oluşumlar, İslâm’ın anlaşılma biçimle-
ridir. Bütünüyle beşerî olan bu tür oluşum-
ların İslâm’la özdeşleştirilmesi, hem İslâm’ın 
evrenselliğine, hem de insan gerçeğine aykırı 
olur. Artık, dinin anlaşılma biçimleri söz ko-
nusudur. İnsanlar, içinde bulundukları orta-
ma göre, bilgi birikimlerine göre, Kur’ân’ın 
öngördüğü istikâmette İslâm’ı anlamaya ve 
yaşamaya çalışmak durumundadırlar. Beşerî 
nitelik taşıyan bütün olgu ve oluşumlar, tabiatı 
gereği, her türlü tahlil ve tenkide açık olacağı 

için, her ne sebeple olursa olsun, dinin anla-
şılma biçimlerinin din gibi mütalaa edilmesi, 
geleneğin din haline getirilmesi, dinin etkinlik 
alanının daraltılması anlamına gelecektir. Bu 
durum, din anlayışının geçmişe göre şekillen-
mesine yol açacağı için, İslâm’ın evreselliği ile 
bağdaşmayacaktır.

Hak Mezhep, Bâtıl Mezhep ve Dört Hak 
Mezhebin Anlamı

İslâm’ın bir din olarak teşekkülü, Hz. 
Muhammed’in yaklaşık 23 yıl süren peygam-
berliği dönemi ile sınırlıdır. Hz.Peygamber, 
vahiy ve aklı birlikte etkin kılarak, İslâm’ın 
anlaşılması ve sağlıklı bir şekilde hayata ge-
çirilmesi konusunda sağlam bir “model” or-
taya koymuştur. Hz.Peygamber’in vefatın-
dan sonra Müslümanlara düşen, bu sağlam 
“model”den yararlanarak, vahyi eksen alarak, 
zamana ve zemine en uygun, insan fıtratı ile 
çelişmeyen sağlıklı din anlayışına ulaşmaktır. 
Kur’ân’ın eksen alınması ve Hz.Peygamber’in 
ortaya koyduğu “model”, sosyal değişmeye 
paralel olarak yenilenecek anlayış biçiminin 
istikâmetini belirleyecektir. İslâm tarihi bo-
yunca ortaya çıkan her mezhep, kendisinin, 
İslâm’ın en iyi temsil eden, en doğru, en sa-
hih mezhep olduğunu iddia etmiştir. İnsanlar, 
kendi mezheplerini önplana çıkartabilmek 
için, diğer mezhepleri kötülemek ihtiyacı his-
setmişlerdir.

Öyle ki, mezheplerin pek çoğunun lehinde ve 
aleyhinde hadisler uydurulmuştur. Her mez-
hebin mensupları, kendi mezheplerinin hak 
(doğru, gerçek, sahih) mezhep, diğer mezhep-
lerin de bâtıl (gerçeğe uymayan, doğru ve sa-
hih olmayan) mezhep olduğuna inanmışlar-
dır. Her mezhebin, Kur’ân’a uygun olan ve uy-
gun olmayan görüş ve düşüncelerinin olması 
her zaman imkân dahilindedir. Çünkü, bütün 
mezhepler insan ürünü olan oluşumlardır. 
İnsanoğlu, zaman zaman araç-amaç karga-
şasından pek yakasını kurtaramamaktadır. 
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Din, insan için bir araçtır; mezhepler de, hem 
dinin inlaşılması için, hem de insan için bir 
araçtır. Araç olan mezheplerin, çeşitli sebep-
lerle amaç konumuna yükseltilmesi, her mez-
hebin, hatta her dinî grubun kendisinin kur-
tuluşa ermiş fırka (Fırkayı Naciye) olduğunu 
iddia etmesi gibi bir sonuç doğurmuştur. Bu-
nun anlamı, en azından mezheblerin birtakım 
temel görüşlerinin din gibi telakki edilmesi ve 
dinin birtakım temel fonksiyonlarının mez-
heplere yüklenmesi demektir. Mezhepler ve 
bütün dinî gruplar, en ileri noktada, İslâm’ın 
sadece bir tür anlaşılma biçimi olarak görül-
melidir. Kurumlaşan farklılaşmaların niteliği, 
mezhep adı verilen oluşumların, İslâm’a göre 
konumunun belirlenmesini sağlamaktadır. 
Kur’an’da belirtilen temel inanç esaslarına bü-
tünüyle zıt olan oluşumlar,”gulat” adı verilen 
aşırı fırkaların vücut bulmasına yol açmıştır.
Öte yandan, Kur’an ilkeleriyle ters düşmeyen 
mezheplerin, isimleri, görüş ve düşünceleri, 
şekilleri ne olursa olsun, İslâm dairesi dışına 
itilmesi, İslâm’a uygun bir davranış biçimi 
değildir. Bir mezhebin hak veya bâtıl mez-
hep olduğunun tek ölçüsü Kur’ân-ı Kerim’dir. 
İnanç noktasında Kur’ân’a ters düşmeyen her 
mezhep hak mezheptir; Kur’ân’ın öngördüğü 
istikâmeti yitiren mezhepler de bâtıl mez-
heplerdir. Ancak, Kur’ân’ın, inanç noktasın-
da kurumlaşmaya pek sıcak bakmadığını, her 
insanın aklıyla ve kendi hür iradesiyle imana 
ulaşacağını, “hiç kimsenin bir başkasının gü-
nahını yüklenemeyeceğini” ısrarla belirttiğini 
hatırlamakta fayda vardır. Kur’ân, inancı bi-
çimlendiren geleneği “ataların dini” adı altın-
da şiddetle eleştirir. Bu doğrultuda düşünecek 
olursak, “hak mezhep- bâtıl mezhep” ayrı-
mından çok, Kur’ ân istikâmetinde olan, ya 
da olmayan Müslüman’dan sözetmenin daha 
doğru olacağını söyleyebiliriz. Çünkü, inanç 
noktasında önemli olan bireysel tavırlardır. 
Bir mezhebe mensup olmak, hangi mezhep 
olursa olsun, bireyin Müslümanlığını garan-
ti altına almaz. Bir kimse, kim olursa olsun, 
hangi mezhebe mensup bulunursa bulunsun, 

Allah’a, ahiret gününe, Hz. Muhammed’in 
peygamberliğine inanıyorsa, İslam dairesi 
içindedir.

Hiç bir mezhep, hiç bir kimsenin Müslüman 
olup olmadığını belirleme hakkına sahip de-
ğildir. Mezheplerin hak olup olmadığı şek-
lindeki bir tasnif, sadece, temel ilkeleri açık-
ça Kur’ân’a aykırı olan mezhepleri belirleme 
noktasında bir anlam taşıyabilir. “Dört hak 
mezhep” ifadesiyle kastedilen, yaşayan dört 
fıkıh ekölüdür. Bunlar, Hanef îlik, Hanbelîlik, 
Şafiîlik ve Malikîlik’tir. Oysa, Müslümanlar 
arasında yüzlerce mezhep ortaya çıkmıştır. 
Bunlardan pek azı günümüze kadar yaşama 
şansı bulmuştur. Hak mezheplerin sayısını bu 
dört mezheple sınırlamak, İslâm tarihi bo-
yunca ortaya çıkan yüzlerce mezhebi görmez-
likten gelmek demek olur. Daha önce de ifade 
ettiğimiz gibi, İslâm dini bireysel kurtuluşu 
esas alır. İslâm’ın Kur’ân’da belirtilen temel il-
kelerine inanan her insan, hangi mezhepten 
olursa olsun, İslam dairesi içindedir. Müslü-
man olan bir kimse, mezhebinin adı ne olursa 
olsun, “hak mezhep” mensubudur.

Mezheplerin Ortaya Çıkışı

Hz.Peygamber’in sağlığında, ne siyâsî ve itikâdî 
mezheplerden, ne fıkhî-amelî mezheplerden 
söz edebiliriz. Mezhepler, Hz.Peygamber’in 
vefatından çok sonraları teşekkül etmeye baş-
lamıştır. İlk ortaya çıkan mezhep, Haricîlik’tir. 
Daha sonra, Mürcie, Şia, Mu’tezile gibi itikâdî 
yönü ağır basan mezhepler oluşmuştur. Fıkhî 
mezheplerin oluşumu ise, hicri ikinci asra ve 
daha sonralara rastlamaktadır. Ehl-i Sünnet 
ise, Haricilik, Mürcie, Mu’tezile ve Şia gibi 
büyük mezheplerin görüşlerini sistemleştirip, 
Müslümanların çoğunluğundan farklı olduk-
larına inanıp, farklı oldukları hususları açık-
ça ortaya koymalarından sonra, geride kalan, 
ancak çoğunluğu teşkil eden Müslümanların 
görüş ve düşüncelerinin sistemli bir biçimde 
ifade edilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Bu ha-
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liyle Ehl-i Sünnet’in Haricilik, Şiilik gibi bir 
mezhep olarak telakki edilmesi, doğrusu bi-
raz zor görünmektedir. Hz.Peygamber’e gelen 
ilk vahiyle birlikte,tarihî bir akış başlamıştır. 
Bunu bir dağın eteğinden fışkıran bir kayna-
ğa benzetebiliriz. Allah’a, Ahiret gününe ve 
Hz.Muhammed’in peygamber olduğuna ina-
nan insanların oluşturduğu İslâm toplumu, 
kaynaktan fışkırarak denize doğru akan nehir 
misali, insanlığın sonuna dek, tarihî akışına 
devam edecektir.

Bu akış esnasında, zaman zaman, zemine 
uygun olarak birtakım kollar, “çoğunluk”tan 
ayrılarak yeni oluşumları gerçekleştirmiştir. 
Bu kolların bir kısmı, tarihin karanlıkların-
da gömülüp gitmiştir. Bir kısmı “çoğunluk”a 
paralel olarak akışını sürdürmüştür. Bazen 
de, “çoğunluk”un içinde birtakım iç akıntılar 
meydana gelmiştir. Bu sürecin ana çizgilerini, 
Mezhepler Tarihi’nin renkli sayfalarında gör-
mek mümkündür. Mezhepler Tarihi, inanç ve 
gönül dünyâlarını vahye uygun hale getirerek, 
hayatı Tevhid eksenine göre şekillendirerek 
insanlığın zirvesini yakalayan insanlarla, arzu 
ve heveslerini, ya da önlerine çıkan her şeyi 
putlaştırarak insanlık sınırlarının ötesinde 
kalan insanları, bir ibret levhası olarak gözler 
önüne sermektedir.

Mezheplerin Doğuş Sebepleri

Siyâsî ve itikâdî mezheplerin doğuşunda etki-
li olan pek çok sebep vardır. Ancak, ağırlıklı 
sebeplerin, isimden de anlaşılacağı gibi, siyâsî 
ve itikâdî nitelik taşıdığı hemen söylenebilir. 
Siyâsî ve itikâdî faktörler, başka sebeplerin 
de etkisiyle, dinin anlaşılma biçimi üzerin-
de etkili olmaya başlamış; anlayış planında 
belirgin farklılaşmalar ortaya çıkmıştır. Bu 
farklılaşmalarda birinci derecede etkin olan 
husus insandır, insanın temel özellikleridir. 
Çünkü dini anlayan da, yaşamaya çalışan da 
insandır. Mezheplerin doğuş sebeplerini iyi 
anlayabilmek için, birey ve toplum planında, 

insan unsurunun önemini iyi belirlemekte 
fayda vardır. Çünkü, bütün mezhepler insanın 
ürünüdür. İnsan unsuru devre dışı bırakıldığı 
taktirde, mezhepleri anlamak pek mümkün 
olmayacaktır. Diğer taraftan,anlayış planında 
yeni şekillenmelerin konusu din olduğu için, 
“din”in yapısından, özelliklerinden kaynakla-
nan sebepler, kendiliğinden varolmak duru-
mundadır. Gerek kutsal metinlerin anlaşılma-
sı, gerekse peygamberin konumu farklılaşma-
larda etkili olmuştur. Bu arada, İslâm öncesi 
Arap kültürü ve İslâm’ın yayılması esnasında 
karşılaşılan yeni kültür ve medeniyetler de, 
farklılaşmalarda etkili olan unsurlar arasında-
dır.

Mezheplerin Doğuşunda İnsan Unsurunun 
Rolü

Din, insanın en iyi şekilde insanlığını gerçek-
leştirebilmesi için bir araç niteliği taşımakta-
dır. Din insan içindir. Bu sebepten, dini anla-
yacak olan insandır. Mezhepler, din anlayışın-
daki farklılaşmaların kurumlaşması sonucu 
ortaya çıkan beşerî oluşumlar olduğuna göre, 
mezhep olgusunun temelinde insan var de-
mektir. İnsanın birtakım özellikleri, mezhep-
leri oluşturan farklılaşmaları hazırlamaktadır. 
İnsan,sürekli “oluş” halindeki bir varlıktır. İn-
san, her an yeni bir insandır. Bu “oluş” süreci, 
hem fizyolojik, hem de ruhsaldır. İnsanın ilk 
hücerelerinin teşekkülü ile birlikte başlayan 
“oluş süreci”, insanın son nefesini vermesiyle 
tamamlanmış olur.Buna,fert planında, “insa-
nın kendini gerçekleştirme süreci” adını ver-
mek mümkündür.

Değişen bireylerin meydana getirdiği toplum 
da, sürekli yenilenmekte, tazelenmektedir. Bi-
reysel olarak da, toplumsal olarak da, sürekli 
bir değişme ve yenilenme söz konusudur. Bu 
değişme süreci içerisinde, ister istemez, din 
anlayışı da değişmekte; öne çıkan ögeler za-
mana, zemine göre farklı olmaktadır. Her in-
san, yaratılış itibariyle “tek”tir. Biri diğerinin 
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tıpa tıp aynı olan iki insanın varlığından sö-
zetmek mümkün değildir. Her insan, başlı ba-
şına bir dünyâdır. Bu sebepten, insanların, din 
olgusu konusunda farklı anlayışlara ve tutum-
lara ulaşmalarının kaçınılmaz olduğu söyle-
nebilir. İnsanların birey olarak “tek”liği, her-
kesin, eşyayı, olgu ve olayları, öncelikle kendi 
açısından görmesi sonucunu doğurmaktadır. 
Görüş, düşünce ve kanaatler, her insanın ye-
teneklerine, bilgi birikimine, içinde yetiştiği 
ortama ve kapasitesine göre değişmektedir. 
İşin içine, dinin inanç boyutu girdiği zaman, 
farklılaşmalar, kendiliğinden bir kat daha ar-
tacaktır; çünkü inanç alanının görünen kısmı, 
yani başkalarıyla ortak olan yönü çok azdır. 
Her insan, sadece kendisi inanır; inancının ni-
teliğini, derinlemesine kendisi bilebilir. İnanç 
alanı ile ilgili tecrübelerin doğru olarak baş-
kalarına aktarılması da pek kolay değildir.

Bu hususla ilgili ferdî tecrübelerin, genel-ge-
çer bir hüviyete büründürülerek aktarılması 
hem yanlıştır; hem de birtakım ciddi yanılgı-
lara sebep olmaktadır. Öyle zannediyoruz ki, 
inanç alanı ile ilgili bilgi kaynağının sadece 
Kur’an olması, keyfilikleri önleyici bir özel-
lik taşıyor olmalıdır. İnanç alanı, fertlere öz-
güdür; bilgi kaynağının vahiyle sınırlı oluşu, 
bir dereceye kadar, çarpık oluşumlara engel 

olmaktadır. Kanaatımıza göre müslümanlar, 
Kur’an merkezli din anlayışına sahip olma 
konusunda gereken hassasiyeti göstermiş ol-
salardı, farklılaşmalar bu kadar çok olmaz ve 
yaygınlaşmazdı. İnsan ,yaratılışı gereği inanan 
bir varlıktır. Din olgusunun insanla birlikte 
varoluşu ve insanlığın tarihî akışına damga-
sını vurmuş olması ,bu inanmanın ne ölçüde 
etkin olduğunu göstermektedir. İnsanoğlu, 
sürekli inanacak bir şeyler aramaktadır. Bu 
arayışların merkezinde, Tevhid ilkesi vardır; 
bütün peygamberler, insanları Tevhid çizgi-
sinde tutabilmenin mücadelesini vermişler-
dir. Tek Tanrı inancına ulaşamayanlar, önle-
rine çıkan her şeyi kolayca putlaştırabilmek-
tedirler. Öyle ki, korkulan ve sevilen şeylerin 
putlaştırılmasının yanında, arzu ve heveslerin 
bile putlaştırıldığını görmekteyiz. Her putlaş-
tırma olayı, insan özgürlüğünün adım adım 
yokedilmesi demektir.Gerçek özgürlüğe açı-
lan kapı, tek Tanrı inancından geçmektedir.

Mezheplerin Doğuşunda Sosyal 
Değişmenin ve Hızlı Kültür Değişiminin 
Etkisi

İnsan, sosyal bir varlıktır; hayatını diğer in-
sanlarla bir arada sürdürmek durumundadır. 
Bu ise, ister istemez, çeşitli alanlarda işbirliği, 
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güçbirliği yapma arzusunu beraberinde getir-
mekte ve gruplaşmalara yol açmaktadır. Dinî 
nitelikli zümreleşme faaliyetlerinin ve anla-
yışla ilgili karşımıza çıkan farklılaşmaların 
arka planında da, bu sosyal gerçek yatmakta-
dır. Birtakım siyâsî amaçların gerçekleşmesi 
açısından, dinî motiflerin ne derecede etkin 
olduğu açıkça görülmektedir. İnsanlar, tarih 
boyunca, dini, bazı amaçlar için bir basamak 
olarak kullanmaktan pek çekinmemişlerdir... 
Sosyal hayatın yürüyebilmesi için birtakım 
“değerler”e ihtiyaç vardır. İnsan yaratılışı ge-
reği, “değer” kavramının bilincinde olan bir 
varlıktır. İnsanı insan yapan, toplumu ayakta 
tutan, işte bu değerlerdir. “Değerler”i iki grup-
ta ele almak mümkündür: Yüksek ilâhî değer-
ler, insanın ürettiği değerler.

Yüksek ilâhî değerler, insanın olduğu her yer-
de etkin olan genel-geçer bir nitelik taşımak-
tadır, evrenseldir. İnsan kaynaklı değerlerin, 
sadece bir kısmı evrensel nitelik taşımaktadır. 
Zaman zaman, Yüksek ilahî değerlerle insan 
ürünü olan değerler arasında bir çatışma baş 
gösterir. Mezheplerin oluşmasına yol açan 
faktörlerden birisi de, işte bu çatışmadır. Sos-
yal hayatın kendine özgü bir dinamizmi var-
dır; sürekli değişir, gelişir, yenilenir. Bu süreç 
içerisinde, daha çok evrensel nitelik taşıyan-
lar kalıcı olabilmektedir. Ancak, insanların 
,her alanda evrenseli yakalayabilmesi kolay 
olmamaktadır; çünkü sosyal hayatın akışın-
da, kendine özgü bir tutuculuk vardır. İnsan-
lar, ilk başlangıçta, “yeni” olan şeylere hemen 
karşı çıkmaya hazır gibidirler. Bu bağlamda, 
anlayış ve düşünce alanında kendisini göste-
ren bazı kurumlaşmalardan söz etmek müm-
kündür. Yer yer yararlı olan kurumlaşmalar, 
evrenselin yakalanması konusunda ciddi güç-
lükler doğurabilmektedir. Özellikle “düşünce 
gelenekleri”ni kırabilmek, gerçekten çok güç-
tür. Kur’an’ın “ataların dini” adı altında eleş-
tirdiği zihniyet, sağlıksız kurumlaşmaların 
ürünüdür. Her peygamber, önce bu “ataların 
dini” zihniyeti ile mücadele etmiştir. Putları 

kırarak, baltayı büyük putun boynuna asan 
Hz.İbrahim, çevresindekilerin,”sen bizim ata-
larımızın dinini değiştirmek istiyorsun” şek-
lindeki suçlamasına muhatap olmuştur.

Aynı durum, bizim peygamberimiz Hz. 
Muhammed için de söz konusudur. Hz. 
Peygamber’e yöneltilen suçlamalardan birisi 
de, bu “ataların dinini değiştirme” ile ilgilidir. 
Sosyal hayatın tabiî akışı içerisinde, zaman 
zaman, din, geleneklerle bütünleşebilmekte-
dir. Böylece, dinin kendine özgü dinamizmi 
kaybolmakta, katı kurallar ön plana çıkmakta 
ve yine sağlıksız bir kurumlaşma başlamakta-
dır. Din anlayışında şeklin ve şekilciliğin ağır 
basması ve buna bağlı olarak gelişen farklı-
laşmalar, bu tür kurumlaşmaların tipik teza-
hürleridir. Diğer taraftan, toplumlar, bazen, 
“hızlı kültür değişimi” diyebileceğimiz bir 
olgu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. İslâm’ın 
doğuş dönemi dikkatlice incelendiği zaman, 
bu “hızlı kültür değişimi” olgusunun etkinli-
ğini ve ağırlığını görmek mümkündür. İslâm, 
her ne kadar yeni bir din olduğu iddiasında 
değilse de, ilk muhatab olduğu toplum için, 
hem inanç, hem de değerler ve davranış bakı-
mından yeni olan pek çok unsuru bünyesinde 
taşıyordu. Putperestliğin her yeri kuşattığı bir 
ortamda, tek Tanrı inancı -Cahiliyye dönemi 
insanı buna bütünüyle yabancı olmasa bile- 
yeni bir inanç şekli olarak anlaşılmaktaydı. 
Ahiret inancı, her şeyin bu dünyadan ibaret 
olduğunu düşünen, maddeyi ön planda tutan 
insanların anlamakta çok güçlük çektikleri bir 
inançtır. Kur’an’ın ağırlıklı olarak ahiret inan-
cı üzerinde durması, bunun bir göstergesi 
olarak anlaşılabilir.

İslâm’ın getirdiği, fazilet olarak sunulan 
birtakım yüksek değerler de, cahiliyye dö-
nemi insanına çok ters gelmiştir. Nitekim, 
Hz.Peygamber’in, İslâm’ı tebliğ esnasında kar-
şılaştığı güçlüklerden sadece Kur’an’a yansı-
yanlara baktığımız zaman bile, bu konuda bir 
fikir sahibi olmamız mümkündür. O dönem 
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insanı, Hz.Muhammed gibi zengin olmayan, 
toplumda, o zamanın değer ölçülerine göre 
önemli bir yeri olmayan bir kimsenin pey-
gamber olmasını anlamakta güçlük çekmiştir. 
Her şeyden önce, Kur’an’ın getirmiş olduğu 
“insan” anlayışı, Cahiliyye dönemi insanının 
“insan” anlayışı ile uyuşmamaktadır. Kur’an, 
insanlar arasında tek üstünlük ölçüsü olarak 
ilim ve takvayı öne sürerken, o dönem insanı, 
övünmek için, mezarda yatanları bile hesaba 
katmaktan çekinmemiştir. (Bk.Tekâsür,1-8). 
Kur’an, insan olmayı ön planda tutarken, o 
dönem insanı, güçlü olanın yaşama hakkı ol-
duğunu inanmaktadır; zayıf ve kimsesiz olan-
ların, ancak güçlülerin yanında yer aldıkların-
da yaşama hakkı vardır... Toplum, sosyal bir 
varlık olan insanı yoğurmakta, hâkim olande-
ğer yargılarına şekillendirmektedir. Bu sebep-
ten, her insan, ister istemez, içinde yetiştiği 
toplumun ürünü olmak durumundadır.
Sosyal hayatın kendine özgü dinamikleri, 
yer yer din anlayışında farklılaşmalara da se-
bep olmaktadır. Öyle zannediyoruz ki, sos-
yal yapının etkin olması sonucu oluşan bu 
farklılaşmalar, dinin anlaşılma biçimi olan 
mezheplerin doğuşunu doğrudan etkilemiş 
olmalıdır. Nitekim, mezheplerin doğuş sü-
reci ve yayıldığı, tutunduğu alanlar dikkatle 
incelenirse, bu izleri yakalamak imkan da-
hiline girmektedir. Haricilik, daha çok çölde 
yaşayan, medenî hayata intibak etme güçlüğü 
çeken bedevî arap karekterinin belirgin öge-
lerini bünyesinde taşımaktadır. Şiilik, uzun 
süre yarı ilahî (karizmatik) krallarla yönetil-
miş olan Fars asıllıların ve Sasanî kültürünün 
izlerini yansıtmaktadır. Din anlayışındaki 
farklılaşmalar,daha çok karşımıza ya şahıslar 
etrafındaki zümreleşmeler olarak, ya da belirli 
fikirler etrafındaki odaklaşmalar şeklinde çık-
maktadır.Bu farklılaşmaların temelinde,hiç 
kuşkusuz toplum ve sosyal hayat yatmaktadır.
Sosyal çalkantıların,bunalımların yoğun ol-
duğu dönemlerde,kitlelerin mistik eğilimle-
rinin arttığı gözlenmektedir.Dikkat edilecek 
olursa,büyük tarikatların belirgin bir tarzda 

bunalımlı dönemlerde mayalandığı ve boy 
gösterdiği gözlenecektir.Mistik eğilimleri ağır 
basan mezheplerin de daha çok böyle çalkan-
tılı dönemlerde tarih sahnesindeki yerlerini 
aldıkları söylenebilir.

Mezheplerin Doğuşunda Siyasî Sebepler

Mezheplerin doğuşunda etkili olan en önemli 
faktörlerden birisi de siyâsî olaylardır. Bunla-
rı, kesin hatlarıyla sosyal sebeplerden ayırabil-
mek pek mümkün değildir. Biz,siyâsî sebeple-
rin etkilerini, ana hatları ile ortaya koymaya 
çalışacağız. Hz.Muhammed, Kur’an’ın ana 
ilkelerinin ışığında, o zamanki Arap toplumu-
nun siyâsî-idarî geleneklerinden de yararlana-
rak bir model ortaya koymuştur. Dört halife 
dönemi uygulamaları da, bir arayış olarak de-
ğerlendirilmelidir. Bu uygulamaların hepsinin 
farklı nitelikler taşıyor olması, bu kanaatı-
mızın doğruluğunun bir kanıtı olarak anla-
şılabilir. Hz. Ebû Bekir, bir tür serbest seçim 
diyebileceğimiz usulle halife olmuş olmasına 
rağmen, Hz.Ömer’i hilâfet makamına kendisi 
atamıştır.

Hz.Ömer ise, halifenin belirlenmesi işi-
ni altı kişilik bir heyete havale etmiştir.Bu 
sebepten,dört halife dönemi uygulamalarının 
peygambersiz hayata intibak etmeye çalışan 
Müslümanların siyâsî-idarî alandaki ciddi 
arayışları olarak değerlendirilmesinde fayda 
vardır[6]. Üzülerek belirtmek gerekir ki, tari-
hi seyir içerisinde Müslümanlar, siyâsî-idarî 
meselelerin müslümanlara bırakıldığı gerçeği 
pek anlamak istememiş gibidirler. Şia prob-
lemi Allah’a çözdürtmek istemiş, ortaya ko-
caman bir imamet nazariyesi, nass ve tâyinle 
gelen mâsum imamlar çıkmıştır. Ehl-i Sünnet 
uzlaşmacı tavrına uygun olarak siyâsî mese-
leleri ağırlıklı bir şekilde hilâfet noktasında 
ele almış ve işi Kureyş’in üstüne yıkma yoluna 
gitmiştir. Haricîler ise, “Kureyş’in üstünlüğü” 
fikrine karşı çıkmalarına rağmen, “karizmatik 
bir toplum” oluşturmaya kalkışmışlar, aşırı-
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lıkları yüzünden insan fıtratını zorlamışlar ve 
tarihin derinliklerinde kaybolup gitmişlerdir. 
Kur’an’ın siyâsî meseleleri “insan”a bırakmış 
olması gerçekten fevkalâde önemli bir olaydır. 
Sürekli değişen sosyal yapı, kendi bünyesine 
uygun siyâsî oluşumları kendisi geliştirmek, 
oluşturmak durumundadır. Böylece sosyal 
değişme olgusuna ters düşen şekillenmeler, 
kendiliğinden toplumun gerisinde kalacak ve 
sosyal dinamizmi engellememiş olacaktır.
İslâm Mezhepleri Tarihi, bize,”siyasî mesele-
lerin ‘insan’a bırakıldığı gerçeği”nin öneminin 
yeterince kavranılamamasının Müslümanlara 
çok pahalıya malolduğunu göstermektedir. 
Mezhepleri birbirinden ayıran temel mo-
tiflerin pekçoğu siyâsî nitelik taşımaktadır. 
Meselâ, Şiiliği diğer mezheplerden ayıran en 
belirgin görüş “imamet” meselesi etrafında 
düğümlenmektedir. Şia’ya göre, “İmamet” 
inanç esasıdır; bir kimsenin müslüman ola-
bilmesi için, bu “imamet”e de inanması zo-
runludur. Ehl-i Sünnet ise, imâmet konusunu 
ısrarla inanç alanının dışında tutmaya özen 
göstermiştir..

Hz. Muhamed’in Vefatından Sonra Ortaya 
Çıkan Hilafet-İmamet Tartışmalarının 
Mezheplerin Doğuşunda ve Görüşlerinin 
Sistemleşmesinde Etkisi

Hz. Peygamber’in vefatı üzerine orta-
ya çıkan hilâfet-imâmet tartışmaları: Hz. 
Peygamber’in,yerine hiç kimseyi bırakmadan 
vefat ettiği,açık seçik bilinen bir husustur. 
Hz. Peygamber, hicrî 32 yılında vefat ettiği 
zaman,müslümanlar uzun süre bu olayın şo-
kundan kurtulamamışlar ve peygambersiz 
hayata intibak etme konusunda büyük sıkıntı 
çekmişlerdir. Bu sıkıntının boyutlarını anlaya-
bilmek için,İslâm’ın 23 yıl gibi sosyal hadise-
ler açısından fevkalâde kısa sayılabilecek bir 
sürede, oldukça hızlı bir kültür değişiminin 
gerçekleştirilmesi sonucu vücut bulduğunu 
hatırlamakta fayda vardır. Hz.Muhammed’in 
peygamberlik hayatının yaklaşık 13 yılı 

Mekke’de geçmiştir. Mekke Dönemi’nde müs-
lüman olanların sayısı 400 civarındadır.Me-
dine dönemi ise, Bedir gibi Uhut gibi büyük 
savaşların yaşandığı bir dönemdir. İslâm, Me-
dine döneminin sonlarına doğru Medine’nin 
sınırlarını aşarak tekrar Mekke’ye ve daha 
sonra da Arap yarımadasının derinliklerine 
doğru uzanmaya başlamıştır. Bu sebepten, 
Hz.Peygamber’in sağlığında Müslümanların 
siyâsî kanaatlarının olgunlaşabileceğini dü-
şünmek, doğrusu biraz zordur.

Hatta, din anlayışının bile, Kur’an’a göre şe-
killenip şekillenmediği tartışılmalıdır. Müs-
lümanlarda mevcut olan erken devir idea-
lizasyonu, bu dönemin doğru anlaşılması-
nı ve değerlendirilmesini engellemektedir. 
Hz.Peygamber’in sağlığında İslâm, din olarak 
tamamlanmıştır; ancak, İslâm’ın, kökleşme ve 
oturma sürecinin devam ettiği gözden uzak 
tutulmamalıdır. İslâm dini, Arap kültürüy-
le yoğrulmuş bir toplumun içine doğmuştur. 
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Hz.Peygamber, kırk yaşlarına kadar bu toplu-
mun bir ferdi olarak hayatını sürdürmüştür. 
İslâm, öncelikle inanç ve değerler alanında, 
Cahiliyye Dönemi insanının kişiliğini şekil-
lendiren birtakım unsurların geçersiz olduğu-
nu açıkça ilan etmiştir. Kur’an, yeni bir inanç 
ve değerler bütünüyle insanlığın karşısına 
çıkmıştır. Hz. Peygamber’in İslâm’ı tebliğ sü-
reci içinde karşılaştığı güçlüklerden Kur’an’a 
yansıyanlara şöyle bir göz attığımız zaman, 
o dönem insanında hakim olan zihniyetin 
Kur’an’la ne ölçüde çeliştiğini biraz anlama 
imkanı bulabiliriz. Kur’an, yaratılış itibariyle 
bütün insanların bir erkekle bir dişiden ya-
ratıldığına dikkat çekerek,beşerî münasebet-
lerde gözetilmesi gereken ölçüyü şöyle orta-
ya koyar:”Ey insanlar! Doğrusu Biz sizleri bir 
erkekle bir dişiden yarattık. Sizi milletler ve 
kabileler haline koyduk ki birbirinizi kolayca 
tanıyasınız.

Şüphesiz Allah katında en değerli-
niz, O’na karşı gelmekten en çok sakı-
nanınızdır. Allah bilendir, haberdardır”. 
Kur’an’ın bu tavrına karşılık,o dönem insanı 
kabileciği,soy- sopla övünmeyi bir sanat ha-
line getirmiştir.Öyle ki,bu iş için mezarda 
yatanlar bile hesaba katılabilmektedir[8].O 
dönemde,kabilecilik,bir tür san’at haline ge-
tirilmiştir.Hz.Peygamber’in Haşimoğulların-
dan olması, Ümeyye oğullarının,-bir kabile 
olarak- Mekke’nin fethine kadar Müslüman-
lara karşı amansız bir savaş açmalarına sebep 
olmuştur. Diğer taraftan, Hz.Muhammed gibi 
zengin olmayan, üstelik yetim olan bir kim-
senin peygamberlikle görevlendirilmesi de o 
dönem insanına oldukça ters gelmiştir. “Al-
lah peygamber olarak gönderecek başka bir 
kimse bulamadı mı?” şeklinde özetlenebilecek 
olan bu zihniyetin izlerini, daha sonra olaylar-
da bulmak mümkündür. İşte, Hz.Peygamber, 
böyle bir toplumdan, “mü’minlerin kardeş-
liği” esasına dayalı örnek bir toplum mey-
dana getirmeye çalışmıştır. Bunda, kısmen 
başarılı da olmuştur. Öyle zannediyoruz ki, 

“Asr-ı Saâdet” kavramı, Hz.Peygamber’in ba-
şarısının bir özeti olarak değerlendirilebilir. 
Hz.Peygamber vefat ettiği zaman, Cahiliyye 
dönemi zihniyeti, varlık mücadelesini hâlâ 
sürdürmekteydi. Kabilecilik bütün kurum ve 
kuruluşları ile yaşama savaşı veriyordu. Buna 
karşılık, İslâm’ın kökleşme ve oturma müca-
delesi de bütün hızıyla devam etmekteydi. 
Hz.Ebû Bekir’in halife seçilmesi böylesine 
gerginliklerin yaşandığı bir zaman dilimine 
tesadüf etmiştir. Hz.Ebû Bekir’i o makama ge-
tiren faktörlerin başında liyakati ve kabileler 
arası denge politikası gelmektedir.

O dönemin özellikleri, Hz.Ebû Bekir gibi, 
bütün Müslümanların üzerinde ittifak ede-
bilecekleri bir şahsı o makama yükseltmiştir. 
Hadiseyi daha iyi anlayabilmek için, Hz.Ebû 
Bekir’in nasıl halife olduğunu kısaca özetle-
mekte fayda vardır: Hz. Peygamber’in vefat 
ettiği haberinin yayılması üzerine Medine’nin 
ileri gelenleri Sakif Oğullarının Gölgeliği’nde 
toplanırlar. Kendi içlerinden bir kimseyi halife 
seçmek üzere tartışmalara başlarlar. Bu sırada 
durumdan haberdar olan Ebû Bekir ve Ömer 
olay yerine gelir. Medineliler, İslâm’a hizmet-
lerini öne sürerek, halifeliğin kendi hakları 
olduğunu düşünmektedirler. Ebû Bekir ve 
Ömer’in müdahelesinden sonra, hilafet işini 
paylaşmayı teklif ederek, “bir emir sizden, bir 
emir bizden olsun” derler. Tartışmanın uza-
ması üzerine Ömer ileri atılarak, gerekçeleri-
ni izah eder, neticede Ebû Bekir üzerinde an-
laşma sağlanır. Hz. Ebû Bekir’in tercih edilme 
sebeplerinden birisi, Medine’nin iki büyük 
kabilesi Evs ve Hazrec’in,bu işi kendi arala-
rından paylaşamamalarıdır. Diğer önemli bir 
sebep ise, daha önce dikkat çekildiği gibi, Ebu 
Bekir’in bütün Müslümanların üzerinde bir-
leşebileceği bir isim olması ve bu işe layık ol-
masıdır. Halife seçimi esnasında Haşimoğul-
ları, Hz.Peygamber’in techiz ve tekfin işleri ile 
ilgilenmektedirler. Ümeyye Oğulları ise, yeni 
Müslüman oldukları için, bu konuda söz sahi-
bi olmadıklarını düşünmektedirler. Nitekim, 
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diğer Müslümanlar, uzunca bir süre, Ümeyye 
Oğullarına “kılıç zoruyla Müslüman olanlar” 
gözüyle bakmışlardır. Hz.Ebû Bekir’in hilafet 
makamına gelişi ile ilgili tartışmalardan çıka-
rılabilecek en önemli sonuçlardan birisi, bu 
meselenin, daha çok Arap geleneği doğrultu-
sunda ve kabileler arası denge politikası göze-
tilerek çözümlenmiş olduğudur.

Diğer önemli sonuç, ilk Müslümanlar, hilafet 
işinin kendilerine -”insan”a- bırakılmış bir iş 
olduğunun bilincinde olduklarıdır. Bu hadise, 
bize, Hz.Peygamber’in hiç bir kimseyi halife 
tayin etmediğini de göstermektedir. İşin as-
lına bakılırsa, Hz.Peygamber’in halife tayin 
etme yetkisinin olduğunu düşünmek bile bi-
raz zordur. Çünkü,Kur’an, hiç bir kimseye ve 
hiç bir kabileye üstünlük hakkı tanımamıştır. 
Halife seçimi esnasında, Hz.Peygamber’in 
techiz ve tekfin işleri ile ilgilenen Haşimoğul-
larının devre dışı bırakıldığı gibi bir izlenim 
doğmaktadır. Bu durum da, o zamanki kabi-
leler arası denge politikası ile ilgili olmalıdır. 
İslâm öncesi dönemde, Mekke’nin iki bü-
yük kabilesi olan Haşimoğulları ile Ümeyye 
Oğulları arasında sürekli bir rekabet gözlen-
mektedir. Hz.Peygamber’in Haşimoğulların-
dan olması,bu yarışta Haşimoğullarının bi-
raz daha nüfuz kazanmalarına yol açmıştır. 
Ancak,diğer küçük kabilelerin Haşimoğulla-
rına ve ÜmeyyeOğullarına pek sıcak baktık-
ları da söylenemez.İbn Abbas ile Hz.Ömer 
arasında geçtiği söylenen bir tartışmada,İbn 
Abbas’ın “Eğer Kureyş Allah’ın peygambe-
rini seçtiği yerden kendi halifesini seçmiş 
olsaydı,en doğru olanı yapmış olurdu” şeklin-
de ifadesini bulan düşüncenin Haşimoğulla-
rının bu konudaki umumî tavırlarını akset-
tirdiği kabul edilebilir. Hz. Ömer’in cevabı 
da,diğer müsülümanların bakış açılarını aks
ettirmektedir:”Kureyş,nübüvvet ile hilafetin 
sizde birleşmesini istemiyordu”.

Hz.Ebû Bekir’in halife olmasıyla çözülmüş 
gibi gözüken mesele,daha sonraları da tartış-

ma konusu olmaya devam etmiştir. Şia, Ebu 
Bekir’in, Ömer’in etkisiyle, bir oldu bitti so-
nucu halife olduğunu ileri sürmüş, hilafetin 
Ali’nin hakkı olduğunu iddia etmiştir. Şia’ya 
göre, Hz. Muhammed, Allah’ın emriyle Ali’yi 
imam/halife tayin etmiştir; Ali’nin imameti 
nass ve tayinle belirlenmiştir. Ali’nin ve Oniki 
İmam’ın imametine inanmak, bu imamların 
masum olduklarını kabul etmek, Şiî imamet 
nazariyesinin özünü oluşturmaktadır. Ehl-i 
Sünnet, dört halife döneminde ortaya çıkan 
uygulamaları, siyasî anlayışın eksenine yer-
leştirmiştir. Hilafet meselesini inanç esası 
olarak görmemiştir. Ebu Bekir, Ömer, Osman 
ve Ali’nin sırasıyla halife olduklarını kabul 
etmiştir. Hariciler, Ebu Bekir ve Ömer dö-
nemlerini en ideal dönemler olarak görmüş, 
ilk altı yıldan sonra Osman’ın, Tahkim hadi-
sesinden sonra da Ali’nin küfre gittiğini iddia 
etmişlerdir.

Hz.Osman’ın Hilafeti Dönemindeki “Fitne 
Olayları”nın Mezheplerin Doğuşundaki 
Rolü

Hz.Osman’ın halife olmasıyla birlikte, tarihî 
arap kabileciği yeniden hortlamış, Emevî- 
Haşimî çekişmesi su yüzüne çıkmıştır. Daha 
Osman halife olmadan, Ömer’in teşkil ettiği 
şurada Ali ile Osman karşı karşıya kaldıkları 
zaman, bazı kimseler, Ali halife olursa, onu 
kabul etmeyeceklerini, bazı kimseler de Os-
man halife olursa kabul etmeyeceklerini söy-
lemeye başlamışlardır. Osman’ın halife olma-
sıyla birlikte, Ümeyye Oğulları, kaybettikleri 
nüfuzlarına yeniden kavuştuklarını düşün-
meye başlamışlardır. Osman’ın, önemli mev-
kilere kendi kabilesinden insanları ataması 
büyük tepki uyandırmıştır. Bir müddet sonra 
Ümeyye Oğullarının Medine sokaklarında, 
A.Cevdet Paşa’nın ifadesiyle “savulun yol-
dan biz geliyoruz” diyerek gövde gösterisine 
kalkışmaları,onlara yönelik olarak zaten va-
rolan olumsuz duyguların yeniden yeşerme-
sine ve güçlenmesine sebep olmuştur.Ümey-
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ye Oğullarının genel tutumu, valilerin bir-
takım keyfi uygulamaları,Osman’ın,yaşlılığı 
ve biraz da Ömer’den sonra gelmesinden 
dolayı,bir otorite boşluğunun doğmasına yol 
açması,onun,Medine’deki tabanını yitirmesi-
ne yol açmıştır.Öyle ki,Medineli müslüman-
lar, “emsar” adı verilen taşra vilayetlere,”cihada 
çıkmak istiyorsanız,bunun yeri bugün 
Medine’dir” şeklinde,bir tür isyana çağrı ni-
teliği taşıyan mektuplar yazmalarına yol aç-
mıştır. Sonunda Osman’ın öldürülmesine yol 
açan “Fitne olayları” başlamıştır.

Hz.Osman’ın hilfatenin ilk altı yılından sonra 
baş gösteren “Fitne Olayları” olarak tarihe ge-
çen hadiseler, Medine’de Ümeyye Oğullarının 
hakimiyetinden rahatsız olanların,Kufe’de,vali 
Said b.el As tarafından dile getirilen “Kufe 
Kureyşin çifliğidir” görüşüne karşı çıka-
rak Kureyş’in merkezi otoritesini tanımak 
istemeyenlerin,Mısır’da ise vali İbn Ebî Serh’in 
icraaından hoşlanmayanların bir anlamda or-
taklaşa gerçekleştirdikleri,yer yer dinî duy-
gularla beslenmiş bir harekettir.Sonunda 
Hz.Osman,Medinelilerin gözleri önünde şe-
hit edilmiştir. Ümeyye Oğulları,Osman’ın öl
dürülmesinden,doğrudan,Haşimoğullarını ve 
Ali’yi sorumlu tutmayı tercih etmişlerdir.Bu 
durumun da,kabilecilik anlayışından ve gele-
ceğe yönelik siyâsî yatırım arzusundan kay-
naklandığını söylemek mümkündür.

Hz. Ali ile Muaviye Arasındaki 
Mücadele’nin Mezheplerin Doğuşundaki 
Etkisi

Hz.Osman’ın öldürülmesinden sonra, Hz.Ali, 
hilafet makamına getirilmiştir. Ancak, Ali’nin, 
çoğunluğun desteğini almış olmasına rağ-
men, Müslümanların birlik beraberliklerini 
sağlamadığını görmekteyiz. Muaviye, Şam’da, 
Ali’ye bey’at etmeyi reddetmiştir. Talha, Zü-
beyr ve Aişe, Osman’ın intikamı adı altında 
Ali’ye karşı ayaklanmış ve Cemel Savaşı olmuş-

tur. Bazı Müslümanlar da, “hangi tarafın haklı 
olduğunu bilmediklerini” ileri sürerek tarafsız 
kalmayı tercih etmişlerdir. Muaviye, Osman’ı 
Ali’nin öldürdüğünü ile sürerek, onun kanını 
talep adı altında, Ali’ye karşı bayrak açmıştır. 
Şam Ümeyye Camii’nde Osman’ın kanlı göm-
leği ve karısının kesik parmakları sergilene-
rek, kitleler Ali’ye karşı ayaklanmaya çağrıl-
mıştır. Öyle zannediyoruz ki, Muaviye’nin bu 
politik tavrının arka planında tarihî Emevî-
Haşimî mücadelesinin aranması pek yanlış 
olmaz. Muaviye’nin Osman’ın kanını talep 
perdesi arkasına sakladığı iktidar hırsı, kabi-
lecilik zemininde, onu iktidara sürüklemiştir. 
Tartışmayı, Ali-Muaviye mücadelesi olarak 
değil de, kabilecilik zemininde Ali-Osman 
tartışması halinde yürütmesi, onun politik 
dehasının ilginç bir ürünü olarak kabul edi-
lebilir. Muaviye’nin tavrı, Müslümanları Sıffin 
Savaşı’nda karşı karşıya getirmiştir.

Savaş’ın seyri esnasında Kur’an sayfalarının 
mızrakların ucuna takılması, bir grubun Ali’yi, 
savaşın sonucunun hakemlere havale edilme-
si konusunda zorlaması, Hakem Olayı’nı ha-
zırlamıştır. Hakem olayının sonunda, Harici-
ler adı verilen yeni bir oluşumun başladığını 
görmekteyiz. Bütün bu olaylar, daha sonraki 
mezheplerin oluşmasında etkili olacak pek 
çok problemin su yüzüne çıkmasına sebep ol-
muştur. Büyük günah meselesi, imamet mese-
lesi, amel-iman bütünlüğü meselesi bunların 
başında gelmektedir. Bu dönemde ortaya çı-
kan siyasî tartışmalar, daha sonra ortaya çıkan 
mezheplerin bu konularda tavır belirlemeleri-
ne yol açmıştır. Bu olaylarla ilgili tartışmalar, 
asırlar boyu Müslümanların kafalarını meş-
gul etmiştir. “Erken dönem idealizasyonu” bu 
olayların Müslümanları nasıl rahatsız ettiği-
nin bir göstergesidir. Olayları anlayamayan-
lar, olayların geçtiği dönemi idealize ederek 
tartışma dışına çekmeye çalışmışlardır. Kaos 
ortamı, Haricîleri, “karizmatik bir toplum” 
oluşturma noktasına doğru sürüklemiştir.
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İslâm’ın İnsana Tanıdığı Düşünce 
Özgürlüğünün ve Kur’ân’ın Bazı 
Özelliklerinin, Mezheplerin Doğuşundaki 
Etkisi 

İslâm insan için, insanın dünyâ ve ahiret mut-
luluğu için gelmiş bir dindir. İnsanın insan-
lığını gerçekleştirebilmesi için gerekli olan 
yüksek evrensel değerler, Kur’an’la insanlığa 
sunulmuştur. Kur’an, insanın Allah’ın halifesi 
olduğunu bildirmektedir. Göklerde ve yerde 
olan her şey, Allah’ın halifesi olan “insan”ın 
emrine verilmiştir; insanın madde üzerinde 
tasarruf hakkı vardır. Kur’an, ısrarla,”insan”ın 
düşünmesini, aklını kullanmasını, ibret alma-
sını istemektedir. Düşünen insan, ister iste-
mez farklı görüşlere, farklı değerlendirmelere 
gidecektir. İslâm, hiç bir alanda, insan düşün-
cesine ket vurmamıştır. İnsanın olduğu her 
yerde, akıl önplanda olmak durumundadır. 
Vahyin muhatabı, vahyi anlayacak olan akıl-
dır. İslâm’ın akıllı olan kimseleri, sorumluluk 
üstlenecek yaşa geldikleri zaman sorumlu 
tutması boşuna değildir. İşte, İslâm’ın akla sı-
nır koymaması, ısrarla insanın düşünmesini, 
aklını kullanması istemesi, mezheplerin do-
ğuşunda etkili olan hususlardan birisidir. Her 
insan başlı başına bir dünya olduğuna göre, 
her insanın farklı düşünme, farklı anlama 
hakkı her zaman vardır. İnsanın yapısından, 
dinin her zaman diliminde yeniden anlaşılma 
zaruretinden kaynaklanan görüş ayrılıkları, 
bir zenginlik belirtisidir.

Bu, insanoğlunun fikrî gelişmesinin, çevresini 
bir dünya haline getirme arzusunun sonucu-
dur. Ancak, görüş ayrılıkları, eleştiriye kapalı 
bir zeminde kurumlaşmaya başladığı zaman, 
zenginlik olan farklılıklar, insanların birbirle-
rini anlamalarını güçleştiren ciddi engeller ha-
line gelebilmektedir. Eleştiriye kapalı zemin-
lerde oluşan düşünce gelenekleri, insanın öz-
gürce düşünmesini, neredeyse imkansız hale 
getirmektedir. Bu durum, düşünce özgürlüğü-
nün kötüye kullanılması demektir. Kur’an, in-

sanların kendisine yaklaşması konusunda hiç 
bir ön şart getirmemiştir. Kur’an’a eğilen her 
insan, kendi yeteneklerine, bilgi birikime, kül-
türüne göre, ondan bir şeyler anlamak duru-
mundadır. Sağlıklı sonuçlara ulaşabilmek için, 
Kur’an’a “bütüncü bir yaklaşımla” bakmak 
gerekmektedir. Ne var ki,”bütüncü yaklaşım” 
her zaman kolayca yakalanabilecek bir husus 
değildir. Bu sebepten, bazı Müslümanlar, za-
man zaman, bazı Kur’an âyetlerini alarak, on-
ları kendi görüşleri doğrultusunda,yanlış bir 
şekilde delil olarak kullanma yoluna gitmiş-
lerdir. Mezheplerin doğuşunda ve görüşleri-
nin sistematize edilmesinde bu duruma sıkça 
rastlamak mümkündür. Vahiylerin üslûbu ve 
Kur’an’da bulunan “müteşabihler” adı verilen 
ve ancak Kur’an’ın bütünlüğü içinde anlaşıla-
bilecek olan bazı âyetler de, din anlayışında 
farklılaşmalara sebebiyet vermiştir. Kur’an’da 
“Allah’ın eli”, “Allah’ın yüzü” gibi bazı deyimler 
geçmektedir. Bazı müslümanlar, bunlardan 
hareketle Allah’ın insan gibi elinin, yüzünün 
ve diğer organlarının bulunduğunu ileri sür-
müşler ve buna bağlı farklılaşmaların içine 
düşmüşlerdir.

Diğer taraftan, “Kur’an’ın İslâm’ı”, evrensel-
dir; bütün zamanların ve mekanların dinidir. 
İslâm’ın bu özelliği, onun her zaman dili-
minde, çağın getirdiği birikimden de yarar-
lanılmak suretiyle yeniden anlaşılmasını ve 
yorumlanmasını bir anlamda zorunlu hale 
getirmektedir. Ne var ki, bu her zaman böy-
le olmamıştır. Müslümanlar, özellikle hicrî 
üçüncü asırdan sonra, “ictihat kapısının ka-
pandığı” ya da “ictihat yapacak ehil kimsele-
rin bulunmadığı” şeklinde birtakım İslâm’ın 
özü ile bağdaşmayan görüşlerin arkasına sı-
ğınarak, İslâm’ın evrenselliğine zarar veren 
anlayış biçimlerinin içine düşmüşler ve belli 
bir zaman diliminde oluşan anlayış biçimini 
evrenselleştirerek daha sonraki asırlara taşı-
ma yoluna gitmişlerdir. Böylece İslâm,anlayış 
planında, kısmen de olsa dondurulmuş ol-
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maktadır. İslâm’ın belli bir zaman diliminin 
özelliklerine göre şekillenmiş olan anlaşılma 
biçimi, sadece o dönem insanını mutlu kılabi-
lir. Bunu diğer asırlara taşımak, ister istemez, 
dinin özü ile bağdaşmayan çarpık oluşumla-
ra yol açmaktadır. Çünkü, dondurulmuş olan 
anlayış biçimi, sosyal değişme olgusu ile izah 
edilebilecek yeni oluşumlar karşısında ye-
tersiz kalmak durumundadır. İslâm’ın belli 
bir dönemi ilgilendiren anlaşılma biçiminin 
dondurulmuş olması, hem itikat alanında-
ki zenginleşme sürecini durdurmuş, hem de 
İslâm’ın hayatla bütünleşme, insanı mutlu kıl-
ma imkânını azaltmıştır. Böylece, İslâm alim-
lerinin muayyen bir zaman diliminin özellik-
lerine göre biçimlenmiş olan görüş ve düşün-
celeri de tabulaştırılır hale gelmiştir. Bir âlim 
ne kadar büyük olursa olsun, içinde yetiştiği 
kültürün ürünü olmaktan öteye gidemez.

Tabu haline getirilen görüş ve düşünceler de, 
bir yandan gelecekteki daha sağlıklı olması 
muhtemel oluşumları engellerken, diğer yan-
dan da, İslâm’ın anlayış planında insan fıtratı 
ile uyumunu zedelemeye başlamıştır. Sonun-
da, “Kur’an’ın İslâm’ı”ndan ayrı bir Müslü-
manlık ortaya çıkmıştır. Başka bir deyişle, 
İslâm ve Müslümanlar, örtüşme noktaları pek 
de fazla olmayan farklı alanlarda kalmıştır. 
İslâm, bir din olarak Hz.Peygamber’in sağ-
lığında tamamlanmıştır. Böylece, insanlığın 
din ihtiyacını karşılamak durumunda olan 
evrensel ilkeler, tartışılamayacak bir biçimde 
yerlerini almıştır. Ne var ki, tarihi akış içeri-
sinde Müslümanlar, İslâm’ın evrensel ilkeleri-
ni esas alarak, içinde yaşadıkları zaman dili-
mine göre, vahyî öze uygun anlayış biçimini 
geliştirmeye çalışacakları yerde, hayatın bü-
tün ayrıntılarını bir anlamda dinleştirmişler-
dir. İnsana özgü olan,zamana ve zemine göre 
değişmek durumundaki birtakım ayrıntıların 
din haline getirilmesi, zamanla, şartların da 
zorlamasıyla, dinin özüyle uyum sağlayama-
yan oluşumlara yol açmıştır.

Mezheplerin Doğuşunda İslam’ın Geniş 
Bir Coğrafyaya Yayılmasının ve Başka 
Kültür- Medeniyetlerin Etkileri

Kültürel etkileşme, insanın sosyal bir varlık 
oluşunun getirdiği sonuçlardan birisidir.Tarih 
boyunca,güçlü kültür ve medeniyetler,daima 
zayıf kültür ve medeniyetleri etkisi altına al-
mıştır.Bunun yanında,bir kültüre ait birtakım 
motifler,zaman zaman,hem başka kültürleri 
etkilemiş,hem de o kültürün içinde bazı yeni 
oluşumlara yol açmıştır.Mezheplerin oluşu-
munda kendisini gösteren farklılaşmaların bir 
kısmı da muhtelif kültür unsurlarının etkisiyle 
vücut bulmuştur. İslâm Mezheplerinin doğu-
şuna etki eden kültür unsurlarını ararken, işe, 
Cahiliyye dönemi Arap kültüründen başla-
makta fayda vardır. İslâm dini, doğuş dönemin-
de arap kültüründen gelen,İ slâm’a aykırı olan 
unsurları dışlamış; fakat, İslâm’a ters düşme-
yenler konusunda, ya sessiz kalmış ya da onu 
benimsemiştir. İslâm’ın dışladığı unsurlardan 
bir kısmı zamanla tekrar etkin olmaya baş-
lamıştır. Meselâ kabilecilik İslâm’ın hoş gör-
mediği, reddettiği bir kültür unsurudur. Buna 
rağmen, Hz.Peygamber’in vefatını müteakip 
ortaya çıkan olaylarda hemen,yeniden etki-
sini hissettirmeye başlamıştır. Hz.Osman’ın 
halife olmasıyla birlikte,bu kabileciliğin bü-
tün ağırlığı ile tekrar su yüzüne çıktığını gör-
mekteyiz. Hariciliğin doğuşunda en önemli 
etkenlerden birisi olan “Kureyşin Merkezî 
otoritesine tepki”, bu kabilecilik anlayışının il-
ginç ve değişik tezahürlerinden birisidir. Bazı 
araştırıcılar,Hariciliğin doğuşunda etkili olan 
sebeplerden birisi olarak “Bedevî Arapların 
yerleşik hayata geçiş sürecinde karşılaştığı 
güçlüklerden” sözetmektedirler. Bu durum da 
bize, yine İslâm Öncesi Arap kültürünün izle-
rinin hatırlatmaktadır.

Diğer taraftan,Arapların tarihî kabilecilik 
anlayışına bağlı olarak ortaya çıkan siyâsî 
olaylar, Arapların diğer kavimlere üstten ba-
kışları de ister istemez,yeni müslüman olan-
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ların muhtelif alanlarda birtakım farklılaş-
maların içine girmelerine sebep olmuştur. 
İslâm’ın geldiği ortamda,özellikle Medine’de 
yaşayan Yahudiler ve bunların sahip olduk-
ları bir Yahudi kültürü vardır.İslâm’ın yayıl-
ma sürecinin hızlanması ile birlikte, anlayış 
planında Yahudi kültürünün fevkalâde et-
kili olduğunu görmezlikten gelmek müm-
kün değildir. Hızla yayılan İslâm,bir yandan 
oturma sürecini devam ettiriken,diğer yan-
dan da o dönemin üç büyük medeniyeti olan 
Mısır,Roma ve Sasanî medeniyeti ile yüz 
yüze gelmiştir. Bilhassa hicrî ikinci asırdaki 
mezhebî oluşumlarda,bu üç medeniyetin de 
derin izlerini bulmak imkan dahilindedir.Her 
şöyden önce,İslâm’ın yayılması ile birlikte,bu 
üç medeniyete mensup insanlar müslüman 
olmuşlardır.Bunlar,eskiden mensup oldukları 
dine ve kültüre ait unsurları,ister istemez din 
anlayışlarına yansıtmak durumunda kalmış-
lardır.Hicrî ikinci asırda tarih sahnesine çıkan 
Şiîlik,daha çok Sasanî medeniyetinin ve Fars 
kültürünün izlerini taşımaktadır. Şia’nın ima-
met nazariyesinin temelinde,”yarı tanrı kral” 
kültünün yattığı söylenebilir. Bu kültürde va-
rolan karizmatik lider anlayışı, Hz.Ali’nin ve 
soyundan gelen imamların yanılmaz, hatasız, 
günahsız mâsum kimseler oldukları şeklinde 
ifadesini bulmuştur. Şiilikteki “ızdırap çek-
me” motifinin de Hıristiyan kültürüyle irti-
batlandırılması mümkün gözükmektedir. Öte 
yandan, gerek Şiilikte,gerekse Sünnî anlayışta 
kendisini gösteren Mesih-Mehdi inancının 
da, daha çok Yahudilikten ve Hıristiyanlık-
tan etkilenerek şekillendiğini söylemek, pek 
yanlış olmasa gerektir. Çünkü, Kur’ân’ın inanç 
esası olarak belirlediği hususların arasın-
da, bir “mesih-mehdi” inancı yoktur. Kur’ân, 
kendisinin “mehdî” olduğunu belirtmekte-
dir. Diğer taraftan, mezheplerin doğuşunda, 
iktisâdî ve coğraf î amillerin de etkili olduğu 
bilinmektedir. İktisâdî unsurlar, tarihin her 
döneminde,sosyal hayatın tabiî akışında etkili 
olmuştur.

Mezheplerin Genel Çerçevede Kur’ân’a 
Bakışları

Din anlayışındaki farklılaşmaların kurumlaş-
maları sonucu oluşan mezhepler, içinde ya-
şanılan sosyo kültürel ortamın etkisiyle, özel-
likle inanç noktasında diğer Müslümanlardan 
kendilerini ayıran hususları zamanla önplana 
çıkartmışlardır. Mezheplerin doğuşuna yol 
açan farklılaşmaların başlamasında, Kur’ân’ın 
insan aklına tanıdığı geniş hareket alanının, 
Kur’ân’ın birtakım özelliklerinin etkili olduğu 
kuşkusuzdur. Düşünen insanlar, ister istemez 
bazı konuları farklı anlayacak, farklı yorumla-
yacak ve farklı değerlendireceklerdir. Ancak, 
Kur’an, ısrarla, insanların bilmedikleri şeyin 
ardına düşmemelerini[ zanla hareket etme-
melerini, konuştukları zaman delillere dayan-
maları gerektiğini hatırlatmaktadır. Kur’ân, 
samimiyetle kendisine yaklaşanları bir ölçüde 
terbiye etmekte, onların keyf î hareketlerini 
sınırlamaktadır. Bu doğrultuda düşünecek 
olursak, düşünen Müslümanların Kur’ân’la 
organik bağları devam ettiği müddetçe, fark-
lılaşmaların kurumlaşmasına yol açacak olu-
şumlardan ister istemez uzak kalacağını söy-
leyebiliriz. Çünkü Kur’ân, insanları hep bir-
den “Allah’ın ipine sarılmaya çağırmaktadır. 
Kur’ân, insanların serbestçe düşünmelerine 
imkân sağlayan, ancak görüş ayrılıklarının ku-
rumlaşmasını, insanların birbirlerine düşman 
hale gelmelerini önleyen, evrensel boyuta 
sahip bir zemin hazırlamıştır. Teorik olarak, 
Kur’ân’a yaklaşıldıkça, derin görüş ayrılıkla-
rının en aza inmesi gerekeceği söylenebilir. 
Ne var ki, aynı Kur’ân’a inanan Müslümanlar, 
Kur’ân’ı bile kendi görüşleri için delil olarak 
kullanmaktan pek çekinmemişlerdir. Görebil-
diğimiz kadarıyla, Müslümanlar, inanç ve gö-
nül dünyâlarını Kur’ân’a göre şekillendirecek-
leri yerde, Kur’ân anlayışlarını kendi görüşleri 
ve arzuları istikâmetinde şekillendirmeyi ter-
cih etmiş gibidirler.
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Mezheplerin Kur’ân’a bakışları da, daha çok 
kendi görüşlerinin genel çerçevesinde şe-
killenmiştir. Bütün mezhepler, hangi zaman 
diliminde ortaya çıkmış olurlarsa olsunlar, 
kendilerini Hz.Peygamber dönemiyle irtibat-
landırabilmek için çok özel bir gayret sarfet-
mişlerdir. Mezheplerin lehinde veya aleyhin-
de Hz.Peygamber’e bir şeyler söyletme gayreti 
bunun çarpıcı bir delilidir. Hz.Peygamber’in 
sağlığında ne Hariciler, ne Şia, ne Mu’tezile, 
ne Mürcie vardır. Fakat, bu mezheplerin ta-
raftarları, kendilerinin hak mezhep oldukları-
nı ispatlayabilmek için, ya da karşılarında yer 
alan mezheplerin bâtıl mezhep olduklarını 
gösterebilmek için, Hz.Peygamber’e birta-
kım sözler söylettirmekten geri durmamış-
laradır. Diğer taraftan, hemen hemen bütün 
mezhepler, kendi görüşlerinin doğruluğunu 
ortaya koyabilmek, düşünce ve davranışları-
nı meşruiyet zeminine oturtabilmek için, çok 
rahat bir şekilde Kur’ân’ı kullanmışlardır. Bu 
durumun, bir fıkradaki, namaz kılmayışını 
Kur’ân’la temellendirmek isteyen, “Kur’ân, 
namaza yaklaşmayın (lâ tekrabu’s-salah) bu-
yuruyor” diyerek delil bulmaya çalışan, âyetin 
devamının okunması istendiğinde “Ben hafız 
değilim” diyen zihniyete çok benzediğini be-
lirtmekte fayda vardır.

Kur’ân’ın Siyasî Meselelere Bakışı

Kur’ân, siyasî meselelerle ilgili olarak, evren-
sel nitelik taşıyan genel ilkelerin dışında her-
hangi bir belirlemede bulunmuş değildir. Bu 
genel ilkeleri, işlerin ehline verilmesi, vahiyle 
belirlenmemiş konularda müşavere ile hare-
ket edilmesi, insanlar arasında adaletle hük-
medilmesi, “Allah’a, Peygamber’e ve mü’min 
emirlere itaat edilmesi”, bilinmeyen şeyin des-
teklenmemesi şeklinde sıralamak mümkün-
dür. Kur’ân’ın istediği ahlâklı ve âdil toplum, 
Kur’ân’ın dikkat çektiği ilkeler doğrultusun-
da müslümanlar tarafından,sosyal değişme 
olgusu çerçevesinde şekillenecek olan siyasî 
sistemlerle idare edilecektir. Kur’ân, insanı 

ilgilendiren siyasî sorumluluğu, temel ilkele-
ri vererek insana bırakmıştır. Diğer taraftan, 
Kur’ân, insanlar arasında tek üstünlük ölçü-
sünün “takvâ” olduğunu Hucurât sûresinin 
13. âyetinde çok açık olarak belirtmiştir: “Ey 
İnsanlar! Doğrusu Biz sizleri bir erkekle bir 
dişiden yarattık. Sizi milletler ve kabileler ha-
line koyduk ki birbirinizi kolayca tanıyasınız. 
Şüphesiz, sizin Allah katında en üstün olanı-
nız, en müttakinizdir. (O’na karşı gelmekten 
en çok sakınanınızdır).

Allah bilendir, haberdardır”. Bu ayette “birbi-
rinizi kolayca tanıyasınız” şeklinde tercüme 
edilen Teârüf kelimesi “hem birbirini bilmek, 
tanımak, anlamak manasındadır, hem de kar-
şılıklı yükselmek”. Bakara sûresinin 148, Mâide 
sûresinin 48. âyetlerinde “Hayırlı işlerde bir-
birinizle yarışın” buyrularak “Allah katında 
en değerli insanın nasıl olacağına” dikkat çe-
kilmektedir. “Allah katında en üstün olanınız 
en müttakinizdir” âyeti, Kur’ân’ın bütünlüğü 
içinde değerlendirildiği zaman, başta soy-sop 
olmak üzere, fakirlik-zenginlik, güzellik- çir-
kinlik gibi yapay değer ölçülerinin genel-geçer 
fonksiyonelliğini ortadan kaldırmaktadır. Bu 
çerçevede, “Eğer mü’minseniz, en üstün olan-
lar sizlersiniz” âyeti, gerek Sünnî anlayışta yer 
edinen “Kureyşlilik” meselesinin, gerekse Şiî 
anlayışın tipik özelliklerinden olan karizma-
tik “Ehl-i Beyt” kavramının vahyî temellerden 
yoksun olduğunu gözler önüne sermektedir. 
Hucurât sûresinin 11.âyetinde yapay üstün-
lük ölçülerine dayalı tavırlar kınanmaktadır: 
“Ey İmân edenler,bir kavim diğer bir kavmi 
istihzaya kalkmasın,mümkündür ki berikiler 
ötekilerden daha hayırlıdır..”. Kur’ân, bir kim-
seyi peygamber olarak seçme yetkisinin sade-
ce Yüce Allah’a ait olduğunu bildirmekte, sırf 
peygamberlik için yaratılmış bir kavim veya 
sülaleden bahsetmemektedir. “Hz.İbrahim’i 
ve aynı soydan Hz.İshak’ı peygamber kılan 
Cenab-ı Hak, bunların neslinden gelenlerin 
içinde, iyilerin de, zalimlerin de bulunduğunu 
bildirmektedir. Hz.Nuh’un ve İbrahim’in zür-
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riyetlerinde peygamberlik ve kitap verilenler 
bulunduğu ifade edildikten sonra, aynı zürri-
yetin ekseriyetini fâsıkların teşkil ettiği beyan 
edilmektedir. Bir peygamberin babası Allah 
düşmanı olabildiği gibi, oğlu dahi babasına ta-
mamen ters bir karekter belirtebilir: Hz.Nuh, 
gemiye binmeyip karada kalan ve helâk ola-
cağı muhakkak olan oğlu hakkında, Cenab-ı 
Hakka: ‘Şu oğlum,ehlimden’ diyerek, rahmet 
niyazında bulunduğu zaman, şu ilâhî cevabı 
almıştır: ‘Ey Nuh! o senin ehlinden sayılmaz, 
onun davranışı salih bir amel değildir’. “Hz.
İbrahim’e Cenab-ı Hak: ‘Seni insanlara İmam 
(başkan) yapacağım’ buyurduğu zaman, bu 
Peygamber:’benim zürriyetimden de’ diyerek, 
kendi sülalesinden de imamlar gelmesi niya-
zında bulunmuş, fakat şu cevabı almıştır: ‘Be-
nim ahdim (vazife teklifim) zâlimlere erişmez’. 
“Bu Kur’ânî delillerden anlıyoruz ki, peygam-
berlik makamı bir sülale imtiyazı değildir. Bu 
vazife o sülale mensuplarına herkesten farklı 
bir imtiyaz, ayrı bir fazilet sağlamaz. Peygam-
ber çıkarmış bir kavim, sırf bu vâkıa dolayı-
sıyle, öteki kavimler üzerinde hiç bir üstünlük 
iddiasına girişemez”. Kur’ân’ın bu tavrı ortada 
dururken, sırf Hz.Peygamber içlerinden çıktı 
diye Kureyş kabilesine herhangi bir üstünlük 

atfetmek mümkün olmadığı gibi, Haşimoğul-
larına, ya da Ali b.Ebî Talib’in Fatıma’dan olan 
soyuna diğer insanlardan farklı özel bir ko-
num belirlemek de mümkün değildir.

“Hz.Peygamber’in mü’minler arasındaki 
mevkiine işaret eden bir âyette, ailesini teş-
kil eden kimseler olarak, sadece hanımla-
rı zikredilmekte, kızları, damadları ve diğer 
akrabalarıyla ilgili hiçbir hususî hükme yer 
verilmemektedir. Peygamber mü’minlere, 
kendilerinden daha yakındır, zevceleri de 
-başkalarına nikahları haram olan - annele-
ridir’. Hz.Peygamber ve zevcelerinden ibaret 
olan aile halkına Kur’ân-ı Kerîm Ehlu’l-Beyt 
demekte ve bu tabir içine başka alınmasına 
da imkân bulunmamaktadır”. Diğer taraftan, 
Hz. Peygamber’in özellikle Medine döne-
minde siyasî ve idarî tatbikatına baktığımız 
zaman,onun insanları görevlendirirken ön 
planda tuttuğu en önemli özelliği ehliyet ol-
duğunu görmekteyiz. Hz.Peygamber, insanla-
ra görev verirken, ne onların Kureyşli olma-
larına, ne de Haşimoğullarından olmalarına 
dikkat etmiştir. Önemli olan bir işi başarabi-
lecek kabiliyete sahip bir müslüman olmaktır. “
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“Türkiye ve Arap Endişesi 

Beyrut - Türkiye’nin kendisini Ortadoğu’da 
nasıl göstermek istediği ile bu ülkelerdeki kilit 
dış politika kuruluşlarındaki gerçekler arasın-
da büyük bir farklılık olduğu açık. Arap halkı-
nın uzun zamandır süregelen olumlu Türkiye 
algısı ve Türk hükümetinden yerel ve küresel 
güçlerin yüzyıllardır başaramadığı bölgedeki 
barış ve huzuru sağlaması beklentisi bu duru-
mu daha da karmaşıklaştırmakta. 

Carnegie Ortadoğu Merkezi (Carnegie 
Middle East Center), İstanbul merkezli sivil 
bir kuruluş olan Türkiye Ekonomik ve Sos-
yal Etüdler Vakfı (TESEV) ve Türk Dışişleri 
Bakanlığı’nın düşünce kuruluşu olan Stratejik 
Araştırmalar Merkezi tarafından Cuma günü 
Beirut’un Le Bristol otelinde organize edilen 
panelde bu uzun zamandır akılları kurcala-
yan bu soruları tartıştık. Türkiye’ye dışardan 
bakarak, Ortadoğu’da Türkiye hakkındaki zıt 
algıları ve farklı gerçekleri toparlayabildiğime 
inanıyorum.

Öncelikle, Türk yetkililerinin adil yorumun 
ve gerçeklerin sınırları ötesine geçensözle-
ri, bazıları açık bir şekilde yerel seçmenler 
için olmasına ragmen, endişe ve zaman za-
man Türkiye’ye karşı öfke oluşturdu. Örne-
ğin, Nisan ayı sonunda Türk Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu Türkiye Parlemento’sunda 
Türkiye’nin Suriye politikası hakkındaki eleş-
tirilere cevap olarak: “Yeni Ortadoğu doğmak 
üzere. Biz bu yeni Ortadoğu’nun sahibi, ön-
cüsü ve hizmetçisi olacağız.” dedi. Bu demeç 

Ortadoğu ve hatta daha ötesinde bir tedirgin-
lik yarattı. Bu Türkiye’nin kendisini “akıllı bir 
güç” olarak gösterme çabalarına zarar verdi. 
Açıkçası Ortadoğu’da insanların kafasında bir 
huzursuzluk yaratmak hiç de akıllıca değildi.
Duyduğumuz başka bir örnek ise; Türki-
ye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; 
Suriye’nin Türkiye için bir iç problem olduğu 
yönündeki demeçleridir. Şimdi ve tekrar de-
mesi muhtemelen Türkiye’ye Suriye tarafın-
dan gelen mültecilerin oluşturduğu kriz ve 
terör ve sivil savaş tehditlerine karşı koymak 
zorunda kalınması anlamındaydı. Fakat böl-
gedeki algı daha farklı oldu ve bu gelişmekte 
olan güç merkezi Türkiye “yeni Osmanlıcılık” 
hırsları peşinde koşuyor şeklinde yorumlan-
dı.Bu,Türk yetkililerin sözcüklerini seçerken 
daha dikkatli olması gerektiği yönündeki  
‘Hassas Dil’ konusunu önümüze getirdi.

Türkiye’nin İran ile olan yakın ilişkileri Or-
tadoğu’daki Sünni rejimleri, özellikle Körfez 
krallıkları,  ile olan ilişkilerindeki bir başka 
münakaşa sebebi. Özel konuşmalarda Anka-
ra Körfez’deki Sünni rejimlerini nükleer silah 
sahibi bir İran’a karşı olduğu ve İran’ın toprak 
bütünlüğünün korunmasında çıkarı olduğu 
konusunda ikna etmiş olsa da, kamuoyuna 
verdiği demeçlerde bu kadar açık olmamış-
tır. Bunun tek istisnası belki de İran’ı alenen 
dini fanatikliğe ve Müslüman dünyasında 
mezhepler arası ayrıma destek vermekle suç-
layan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’tır. 
Türkiye’nin Tahran’daki radikal molla rejimi 
ile olan ilişkilerinde açık ve samimi olması ge-
rekir.
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Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde bölünmüş 
Lübnan’da bile Türkiye algısı tamamen değiş-
ti. Şiiler, özellikle Hizbullah, Türkiye’nin Suri-
ye politikasından memnun değilken, Sünniler 
güç durumdaki Beşar Esad’ın azınlık rejimini 
yıkmak konusunda Ankara ile işbirliği yap-
makta. Erdoğan, sadece iki yıl öncesine kadar 
Esad’ayanaşmaktaydı ve bu süreçte Lübnanlı 
Sünniler Türk dış politikası üzerinde derin 
şüphe ve sorulara sahip idi. Burdan alınma-
sı gereken ders, Ortadoğu’daki herhangi bir 
ülkedeki iç problemle ilgili kendinizi güçlü 
bir taraf haline getirirseniz bu sizi sorunun 
bir parçası haline getirir ve bunu çözmek de 
çok zordur. Problem sabit hale geldikten son-
ra Türkiye’yi algısına veya itibarına zarar gel-
meden bu durumdan çıkarmak çok zor olur. 
Unutmayalım ki algı, demokrasi, hesap vere-
bilirlik ve şeffaflık ilkelerinin önemli olmadığı 
Ortadoğu’daki büyük aşiret, mezhep ve aile 
çevrelerinde gerçeklerden daha önemlidir.
Yakın zamanda türkiye ve Irak kürtleri arasın-
daki yeniden yakınlaşma arap ülkelerini de en-
dişelendiriyor ve bir arap bölgesi olan Irak’ın 
olası dağılmasından korkuluyor. Suriye’nin 
kuzeyindeki 1.5 milyon nüfuslu Kürt azınlığın 
niyetleri Arapların eski bir şüphesini, Kürt-

lerin başka bir Arap ülkesi olan Suriye’den 
sonunda toprak alacak olmasını ortaya çıkar-
dı. Bunlarla beraber Türkiye’nin bölgenin en 
fazla nüfusa sahip kendi Kürt azınlığı ile olan 
açılım çalışmaları ve Ankara’nın Kürtler ile 
sonunda başarmayı umduğu şeyler Arap çev-
relerinde daha fazla sorular oluşmasına ne-
den olmakta.  Türkiye’nin Arap arkadaşlarını 
sonuç konusunda Ortadoğu’daki Kürt halkıy-
la ikna etmesi gerekiyor.

Paneldeki tartışmada Türkiye’nin, gelişmekte 
olan ekonomisi ve göreceli olarak başarılı olan 
demokrasi ve İslam birleşimi, birçok alandaki 
ciddi eksikliklere rağmen Ortadoğu’daki tek 
ilham kaynağı olduğu açıkça belirtildi. Böl-
gede şu anda başka hiçbir rakip örneğin bu-
lunmaması Türkiye’yi açıkça diğer ülkelerden 
ayırmakta. Diğer bir deyişle, Türkiye İsrail ve 
İran’dan başka bölgedeki Arap olmayan,hesap 
verebilirlik, şeffaflık ve hukuka dayalı Arap 
sokaklarındaki kitlelere cazip bir siyasi söy-
lem sunabilecek tek ülke konumunda. Her 
şartta bu, Türkiye’ye karşı olan ilgiyi canlı tu-
tabilmek için Türk karar alıcıları ülke demok-
rasisini ileriye taşımak ve uzun süredir yaşa-
nan problemleri çözme konusunda harekete 
geçirmelidir.
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Arap bakış açısından bir başka endişe Tür-
kiye ile İsrail arasındaki çalışma işbirliği ek-
sikliğidir.İsrail ile bağları kopartarak, Türkiye 
Arap-İsrail çatışmasında “dürüst arabulucu” 
olma kozunu kaybetti ve Ortadoğu sürecinin 
dışında kaldı. Aslında, bu Erdoğan’ın Filistin 
konusunda başarı kazanarak Arap devletleri-
nin mevcut yöneticilerine zarar vereceği yö-
nündeki şüpheleri arttırdı.

Sadece dört yıl önce Türkiye Lübnan ve İsrail 
arasındaki kara ve sınır sorunları konusunda 
arabuluculuk teklifinde bulunmuştu. Bugün 
Beyrut’ta bir güven sorunuyla karşı karşıya 
kalmak zorunda kalmışken İsrail’i de kaybetti. 
Bundan üç yıl öncesine kadar Türkiye Suriye 
ve Irak arasında arabuluculuk yapmaktaydı. 
Bugün Türkiye Suriye ile ilişkilerini kesme 
noktasına gelmekte, Irak ile de ciddi problem-
ler yaşamakta. Ankara birkaç yıl önce Şam ve 
Riyad arasındaki gerginliği yatıştırmıştı. Şim-
diyse Suudi Arabistan Türk dış politikasının 
hedefleri hakkında bazı çekincelere sahip. 
Ankara Tahran’a,BM Güvenlik Konseyi’nde 
İran’a yaptırımlara karşı geçici üye olarak oy 
kullanacak ve zenginleştirilmiş uranyum ta-
şınması konusunda İran ile anlaşmaya ara-
cılık edecek kadar  yaklaştı. Molla rejimi ile 
sağlıksız ilişkiler İran’ın, her zaman olduğu 
gibi, dünya güçleri ile işbirliği yapmaktan 
vazgeçmesinden dolayı Türkiye’nin uluslara-
rası platformdaki imajına gereksiz bir darbe 
vurdu. Ortadoğu’dan bakıldığında dış politika 
girişimlerinde aşırı uçlara gitmek Türkiye adı-
na skor tabelasına iyi yansımıyor. 

Son olarak, Ortadoğu’da yeni bir güç olarak 
Türkiye bu bölgedeki uzun soluklu sorunlar-
la başa çıkacak tecrübeye sahip değil. Bölge 
hakkında derin bilgi ve anlayışa sahip insan 
kaynağına sahip değil. Ankara’daki Ulusla-
rarası Stratejik Araştırmalar Kurumu’nun 
(USAK) yayınladığı Nisan raporuna göre 
Türkiye’nin Arap ülkelerindeki 25 diplomatik 
noktasında çalışan her 135 kişiden sadece 6’sı 
Arapça konuşabiliyor. Ben bunun Türk Dı-
şişleri Bakanlığı’nın yeterlilik ve kabiliyetleri 
hakkında çok şey söylediğini düşünüyorum. 
Türkiye’nin bu sorunları çözmesi zaman ala-
cağı için, inişli çıkışlı olmayan bir Ortadoğu 
politikası için yanına çekebileceği tüm ortak-
lara ihtiyacı vardır.

Sonuç olarak, Türkiye Ortadoğu’da Arap ol-
mayan bir ülke olarak Arap devletlerinde-
ki pozitif algıyı arttırmalıdır. Türkiye’nin iç 
dinamiklerinin nasıl yürüdüğü konusunda 
tam bir anlayış olmadığından dolayı, Türkiye 
Türk siyasi ve sosyal yapılarının incelikleri-
ni açıklamak için daha iyi bir halkla ilişkiler 
kampanyası yürütmelidir. Bu sırada Türkiye 
özellikle İran ile ilişkiler konusundaki Arap 
endişelerini dikkate almalı, kendine aşırı gü-
venme ve sahiplenici bir tutumla bezenmiş 
demeçlerden uzak durmalı ve hassas dengeler 
üzerine kurulu Ortadoğu’da dikkatli olmalı-
dır. Dünyanın bu bölgesinde her şey biranda 
ters gidebilir ve yer ayağınızın altından hızla 
çekiliyormuş gibi hissedebilirsiniz. 



72     

ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİORSAM

ORSAM ORTADOĞU 
YAZ OKULU 2012

1.11. Ortadoğu Ekonomilerinin 
Genel Yapıları
Doç. Dr. Harun Öztürkler
ORSAM Danışmanı, Afyon Kocatepe Üniversitesi

“Harun Öztürkler: Herkese merhaba. Ben 
Doç. Dr. Harun Öztürkler. Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde öğretim 
üyesiyim. Aynı zamanda ORSAM Danışma-
nıyım. Bugün size “Ortadoğu Ekonomilerinin 
genel Yapıları”nı anlatacağım.

Arap Baharını doğru değerlendirmek için bu 
ülkelerdeki politik yapı ile birlikte ekonomik 
yapıların da bilinmesi gerekmektedir. Orta-
doğu ülkeleri ekonomik açıdan çoğu kez yal-
nızca enerji kaynakları rezervleri ve fiyatları 
söz konusu olduğunda gündeme gelmektedir. 
Oysa bu ülkelerin ekonomik yapı özellikleri-
nin bilinmesi hem enerji ile ilgili konuların 
hem de bu ülkelerin sosyal ve siyasal yapıları-
nın daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. 

Ekonomik Sistem

Ekonomik yapı, kabaca üretimin nasıl organi-
ze edildiği, kaynakların nasıl dağıtıldığı, yara-
tılan hâsılanın toplumu oluşturan bireyler ve 
sınıflar arasında nasıl bölüştürüldüğünü ifade 
eden ekonomik sistem kavramından farklıdır. 
Aynı ekonomik sisteme sahip olan iki ülke 
birbirinden önemli ölçüde farklı ekonomik 
yapılara sahip olabilirler. Ekonomik yapıdan 
kastedilen çoğu kez ülkenin sahip olduğu 
kaynak çeşitliliği, bu kaynakların miktar ve 
niteliği ile teknoloji düzeyinin dayattığı eko-
nominin sektörel yapısıdır. Ortadoğu ülkeleri 
bir bütün olarak dünya enerji kaynaklarının 
hem sahip olunan rezervler, hem de üretimi 

ve dışsatımı bakımlarından merkezi öneme 
sahiptirler. Kaynak zenginliğinin ekonomik 
gelişmişlik düzeyinin temel belirleyicisi ol-
duğunu ileri süren görüşler dikkate alınarak, 
dünya petrol rezervlerinin yaklaşık olarak 
üçte ikisine ve doğal gaz rezervlerinin yak-
laşık olarak 1/2’sine sahip olan bu bölgenin 
dünyanın en gelişmiş bölgeleri arasında bu-
lunması gerektiği sonucuna varılır. Oysa bu 
ülkeleri gelişmekte olan ülkeler veya az geliş-
miş ülkeler kategorilerine koyabiliriz. Burada 
önemle vurgulanmamız gereken bir nokta, 
Ortadoğu ülkelerinin tümünün doğal kaynak 
zenginliği yönünden birbirlerine benzemedi-
ğidir. Ekonomik yapı ve gelişme, doğal kay-
nak zenginliği yanında işgücünün miktar ve 
niteliğine de bağlıdır. Bu ülkeler bu yönden 
de birbirlerinden farklılaşmaktadır. Kabaca 
ekonomik yapıdan, bir ülkede bir yılda üreti-
len nihai mal ve hizmetlerin cari fiyatlarla pa-
rasal değerlerinin toplamı olarak tanımlanan 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYİH) yaratıl-
masında tarım, sanayi ve hizmetler sektörle-
rinin paylarını kastetmekteyiz.  Dünya Ban-
kası Kalkınma Endeksi 2012 veri tabanından 
derlenen verilere göre, 1980 yılında Ortadoğu 
ülkelerinde tarım sektörünün GSYİH içeri-
sindeki yaklaşık olarak yüzde 16 olan payı 
2010 yılında yaklaşık olarak yüzde 11’dir. Ta-
rım sektörünün gelişmiş ülkelerde yüzde 5’in 
altında olan payı ile kıyaslandığında, tarım 
sektörünün ekonomi içerisinde önemli bir 
paya sahip olmaya devam ettiği söylenebilir.  
Ancak kırsal alanlarda yaşayan nüfusun top-
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lam nüfusa oranı tarıma elverişli toprakların 
toplam alana oranına göre ve coğrafi ve iklim 
koşullarına göre ülkeden ülkeye büyük farklı-
lık gözlenmektedir. 1980 ile 2010 verileri kı-
yaslandığında hizmetler sektörünün GSYİH 
içerisindeki payının hemen hemen değişme-
diği gözlemlenmektedir. 

Ortadoğu ülkelerinde hizmetler sektörünün 
GSYİH içerisindeki payı ortalama olarak 1980 
yılında yüzde 47, 2010 yılında ise yüzde 48’dir. 
Hizmetler sektörü ekonomik kalkınmışlık dü-
zeyine bağlı olarak GSYİH içerisindeki payı 
artan bir sektör olup, bu nedenle de türev bir 
sektör olarak adlandırılmaktadır. Sanayi sek-
törünün GSYİH içerisindeki payı 1980-2010 
döneminde 4 puan yükselmiştir. Bu perspek-
tiften bakıldığında son otuz yılda ekonominin 
sektörel yapısında radikal bir değişmenin or-
taya çıkmadığı ileri sürülebilir.

Ekonomik yapı ile ilgili bir başka gösterge, 
aynı zamanda ekonominin dışa açıklığının da 
bir göstergesi olan ihracat ve ithalatın GSYİH 
içerisindeki paylarıdır. İhracat ve ithalatın 
toplamı olarak tanımlanan dış ticaret hac-
minin GSYİH’ye oranı, o ekonomide üretilen 
mal ve hizmetlerin ne kadarının dış ticare-
te konu olduğunun, böylece de ekonominin 
dışa açıklığının temel göstergesidir. Ortadoğu 
ülkeleri ile ilgili ilginç bir gelişme, ithalatın 
GSYİH içerisindeki payının incelenen dönem 
içerinde önemli ölçüde değişmemesidir. Bu 
pay, incelenen dönemde ortalama olarak yak-
laşık yüzde 35’tir. İhracatın payı ise zaman içe-
risinde, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların 
da bir sonucu olarak, önemli bir değişkenlik 
göstermiştir. Yine de, mal ve hizmet ihracatı-
nın GSYİH içerisindeki payı zaman içerinde 
bir artma eğilimi göstermiş ve incelenen dö-
nemin sonunda yaklaşık yüzde 35 düzeyine 
çıkmıştır. Buradan şu sonuca ulaşmak müm-
kündür: Dış ticaret hacminin GSYİH’ye oranı 
ortalama olarak yaklaşık yüzde 70 olan Or-

tadoğu ülkeleri bir bütün olarak dışa açık bir 
ekonomi olarak alınabilir ve ithalat ve ihraca-
tın GSYİH oranları yaklaşık olarak eşit oldu-
ğundan, yine bir bütün olarak alındığında Or-
tadoğu ülkeleri dış ticaret dengesine sahiptir. 
Öte yandan, ithalat ve ihracatın hangi nitelik-
teki mal ve hizmetlerden oluştuğu ekonomik 
yapı ile ilgili bir başka önemli göstergedir. Ör-
neğin, son on yıl içerisinde imalat sanayi ihra-
catı içerisinde ileri teknoloji ihracatının payı 
ortalama olarak yüzde 3’tür. Bu oranın geliş-
miş ülkeler için yüzde 20’nin üzerinde olduğu 
göz önüne alındığında, Ortadoğu ülkelerinin 
imalat sanayilerinin ortalama olarak ne dere-
ce az gelişmiş bir yapıya sahip olduğu görüle-
bilir. Bunun yanında, ihracatın büyük ölçüde 
petrol ve doğal gaz gibi doğal kaynaklardan 
ve ithalatın ise sanayi ürünlerinden oluştuğu 
dikkate alındığında bu ülkelerin ekonomik 
yapılarının üretim boyutuyla çeşitlenmemiş 
olduğu ve büyük ölçüde dışa bağımlı olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Böyle bir yapının sürdü-
rülebilirliği ise, doğal kaynak arzının ve dola-
yısıyla rezervlerinin sürekliliğine ve fiyatları-
nın gelişimine bağlıdır. Rezervlerin sonlu olu-
şu tek başına yapıyı sürdürülebilir olmaktan 
çıkarırken, fiyatların gelişimi ulusal gelirde, 
devletlerin vatandaşlara vereceği hizmet ve 
niteliğinde önemli değişkenlikler yaratacaktır. 
Ekonomik gelişmişlik ve yapı ile ilgili bir baş-
ka önemli faktör nüfustur. Ortadoğu ülkeleri 
gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında çok daha 
genç bir nüfus yapısına sahiptir. Ekonomik 
gelişmişlik düzeyinin önemli bir göstergesi 
olan yaşam süresi beklentisi son otuz yılda 58 
yıldan 69 yıla yükselmesine kaşın, gelişmiş ül-
kelerdeki 79 yıl olan düzeyin önemli ölçüde 
gerisindedir. Buna rağmen, nüfusun yaklaşık 
üçte biri on beş yaşın altındadır. 

Bilindiği gibi, üretimin temel faktörleri emek, 
sermaye, doğal kaynaklar, girişimcilik ve be-
şeri sermeyedir. Böylesine genç bir nüfus 
Ortadoğu ülkeleri için önemli bir insan ser-
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mayesi potansiyelini ifade etmektedir. Orta-
doğu ülkelerinin, dünya ortalamasının (yak-
laşık olarak yüzde 1.2) üstünde, gelişmiş ülke 
ortalamasının(yaklaşık yüzde 0.7) ise daha 
da üstünde olan yaklaşık yüzde 1.7’lik nüfus 
artış hızı, kişi başına sermeye birikim hızını 
yavaşlatarak ekonomik kalkınmanın önünde 
bir engel teşkil etmektedir. Yüksek nüfus artış 
hızı her şeyden önce kişi başına ulusal gelirin 
yeterli bir hızda yükseltilmesini zorlaştırmak-
tadır. 

Arap Baharı

Ocak 2011’de Tunus’ta başlayan ve tüm 
Ortadoğu’yu saran başkaldırılar,  bölgenin 
yarım yüzyıllık durağan ve dünyadaki geliş-
meler ile örtüşmeyen temel parametrelerini 
sonsuza dek değiştirdi. 21. yüzyılın bu ilk ve 
büyük başkaldırısının gerisindeki politik ne-
denleri, bu nedenlerin ne kadarının bölgenin 
kendi iç dinamikleri ile ilgili olduğunun ve ne 
kadarının bir büyük planın bir parçası oldu-
ğunun doğru bir biçimde değerlendirilebil-
mesi için daha uzunca bir zamana ihtiyacımız 
olduğu kesin. 

Arap Baharı’nın Temel Nedenleri

Ortadoğu’daki başkaldırıların gerisinde ya-
tan ve bölgedeki birçok ülke için ortak olan 
temel üç özelliğin yolsuzluk, kayırmacılık ve 
eşitsizlik olduğunu ileri sürebiliriz. Bu ülke-
lerdeki kentli yoksullar özellikle artan gıda 
fiyatları sonucu sürekli yükselen hayat paha-
lılığından, buna karşın geçimlik düzeyde veya 
altında olan ve oldukça yavaş yükselen ücret-
lerden şikâyetçi iken, kırsal kesimde yaşayan-
lar topraksızlıktan ve yaşamlarını idame et-
tirmeye yetecek bir geliri elde edememekten 
şikâyetçiydiler. Bu şikâyetlerinin çözüm yolu 
olarak ise ülkelerindeki rejimlerin ve liderlerin 
değişmesini gördükleri için caddelere ve mey-
danlara çıktılar. Bu ülkelerin hükümetleri için 

bu yeni ve belli ölçüde şaşırtıcı bir durumdu. 
Bunun nedeni bu ülkelerin hükümetlerinin 
dünyanın diğer ülkelerinde düşünülmesi bile 
olanaksız bir sosyal devlet anlayışına sahip ol-
malarıydı. Bu sosyal devlet anlayışının özünü, 
bu ülkelerdeki hükümetlerin, çoğu kez ülkele-
rinin sahip olduğu doğal kaynakları, özellikle 
de petrol ve doğal gazı satarak, oluşturulan 
büyük servetin bir bölümünü yolsuz, kayır-
macı ve demokratik olmayan yönetimlerinin 
devamı için rüşvet olarak vermeleri oluştur-
maktadır. Bu durumu The Economist 10 Mart 
2011 tarihli ve “Caddeye Para Saçmak” başlık-
lı yazıda, “vatandaşlarınınız sadakatine sahip 
değil iseniz, belki bir süreliğine kiralayabilir-
siniz” diye yazarak yalın biçimde özetliyordu. 

Arap Baharı ve Dünya Enerji Piyasaları

Ortadoğu’da gözlemlediğimiz gelişmeler yeni 
bir ekonomik ve politik yapı ortaya çıkara-
caktır. Bu nedenle, bu gelişmelerin dünya 
petrol ve enerji piyasaları üzerine etkilerini 
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incelmek, özünde bu yeni yapının ortaya çı-
karacağı olası enerji politikasının etkilerini 
öngörmeye çalışmak anlamına gelmektedir. 
Dünya enerji piyasaları üzerindeki etkiler in-
celenirken, üç dönemli bir analiz yapılması 
uygun olacaktır: İlki, devam eden olayların 
etkilerinin inceleneceği ve ne kadar sürece-
ğinin kesin olarak belli olmadığı dönemdir. 
İkincisi,  yeni bir yapının temel özelliklerinin 
ortaya çıktığı durumda beklenen etkilerin in-
celeneceği dönemdir. Üçüncüsü ise, Ortado-
ğu da umut edilen istikrarın oluşturulmuş ol-
duğu durumdaki etkilerin irdeleneceği uzun 
dönemdir. Petrol piyasasının arz yanını petrol 
kaynaklarına sahip ülkelerin petrol üretimleri 
belirlemektedir. Petrol üretim kapasitesinin 
temelini ise bu ülkelerin sahip oldukları pet-
rol rezervleri (sahip olunan üretim teknoloji-
si, rezervlerin nitelikleri v.b. veri iken) belir-
lemektedir. Şekil 1 en yüksek petrol rezerv-
lerine sahip 20 ülkenin petrol rezervlerinin 
düzeyini göstermektedir.

Ortadoğu’daki olayların gelişimi göz önüne 
alındığında potansiyel yeni adres gibi gözüken 
Suudi Arabistan 264,600 milyar varil petrol 

rezervli ile ilk sırada yer almaktadır. Kanada 
175,000 milyar varil rezerv ile ikinci sırada yer 
almaktadır.  Nükleer enerji üretme çabaları 
batı tarafından nükleer silah geliştirme çaba-
sı olarak değerlendirilen ve her an batı ile bir 
çatışma riski olan İran 137,600 milyar varil ile 
üçüncü sırada yer almaktadır. Geçen yıl de-
mokratik bir seçim yapmasına karşın 6 aydan 
uzun bir zamanda ancak hükümet kurabilen, 
etnik, mezhep ve diğer birçok ekonomik, sos-
yal ve siyasal çatışmaların yaşanmaya devam 
ettiği ve bu nedenle de önemli belirsizlerin 
olduğu Irak 115,000 milyar varil ile dördüncü 
sırada yer almaktadır. Şu anda bir iç savaşın 
yaşandığı ve batılı güçlerin askeri müdaha-
lede bulunduğu Libya 47,000 milyar varil ile 
dokuzuncu en yüksek petrol rezervine sahip 
olan ülkedir. Yine Ortadoğu’daki olayların 
potansiyel adresleri olan Katar ve Cezayir, 
25,410 milyar varil ve 13,420 milyar varil ile, 
sırasıyla 12. ve 16. en yüksek petrol rezervine 
sahip ülkelerdir.  (En yüksek petrol rezervle-
rine sahip olan ülkelerin her birinin bu ülke-
lerin toplam rezervleri içindeki paylarının bi-
linmesi bu ülkelerin petrol açısından önemini 
daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Şekil 
2 bu amaçla oluşturulmuştur.)
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Şekil 1: En Yüksek Petrol Rezervlerine Sahip Yirmi Ülke (2010)
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Ekonomik, sosyal, siyasi ve güvenlik açıların-
dan potansiyel problemler ile karşılaşma ola-
sılığı olan Suudi Arabistan ve İran’ın payları 
toplamı yüzde 30’dur.  Bu iki ülkeye Kuveyt, 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Libya, Katar 
ve Cezayir’i eklediğimizde, en yüksek petrol 
rezervlerine sahip ülkeler içindeki payları 
toplamı yüzde 50’yi aşmaktadır. Enerji piya-
salarını diğer mal ve hizmetlerden ayıran en 
önemli özelliği, arz miktarı kadar arz güven-
liğinin de fiyat üzerinde etkili olmasıdır. İkti-
satçılar enerji ürünleri dışındaki çok az ürün 
için arz güvenliği analizi yaparlar. En yüksek 
petrol rezervlerine sahip 20 ülke payları top-
lamı yüzde 50’yi aşan yedi ülkenin ciddi sos-
yal, siyasal ve güvenlik problemi ile yüz yüze 
oluşu, yakın gelecekte petrol piyasasında be-

lirsizliğin hakim olacağı anlamına gelmekte-
dir. Belirsizlik, düzeyine bağlı olarak, belli bir 
primi gerektirir. Bu nedenle, yakın gelecekte 
bu belirsizliğin petrol fiyatlarına bir artış ola-
rak yansıyacağını ileri sürebiliriz. Petrol re-
zervleri potansiyel arzı belirlerken, fiili arzı 
petrol üretimi belirlemektedir. Üstelik petrol 
rezervlerinin göreli büyüklüğü hem izlenen 
üretim politikası hem de rezervlerin nitelik-
leri nedeniyle üretimin göreli büyüklüğünü 
yansıtmayabilir. Şekil 3’den de görülebileceği 
gibi, Suudi Arabistan günlük üretim düzeyi 
dikkate alındığında Rusya’nın gerisinde yer al-
maktadır. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
rezerv büyüklüğü bakımından 14. sırada iken, 
günlük üretim düzeyi bakımından 3. sırada 
yer almaktadır.
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Suudi Arabistan dünya petrol üretiminin yüz-
de 12.1’ini, İran, 5.3’ünü, BAE 3.3’ünü, Irak 
3.1’ni, Kuveyt 3.1’ini, Cezayir 2.3’ünü, Libya 
2.1’ini ve olayların hızlandığı en son ülke olan 
Suriye 0.5’ini gerçekleştirmektedir. Ortadoğu 
dünya petrol üretiminin yüzde 30.5’ini ger-
çekleştirmektedir. Libya gibi Ortadoğu dışın-
da kalan ve iç karışıklıkların yaşandığı ülkeler 
de dikkate alındığında,  dünya petrol üreti-
minin üçte birinden daha çoğunun önem-
li siyasal belirsizliklerin olduğu bir bölgede 
gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir. Üretim 
arzı doğrudan belirlediğinden, üretimdeki 
belirsizlik hem mevcut arz düzeyini etkileye-
rek cari fiyatlar düzeyinde etkili olmakta ve 
yukarı doğru bir trend çerçevesinde dalga-
lanmalara yol açmakta, hem de belirsizliğin 
uzun dönem prim gerektirmesi nedeniyle 
uzun dönem fiyatları da hem yukarı doğru 
eğimli hem de dalgalı kılmaktadır. Bu durum 
1970’li ve 1980’li yıllarda yaşanan süreçlerin 

tekrarlanma olasılıklarını ortaya çıkarmakta-
dır. 1970’li yıllarda Petrol İhraç Eden Ülkeler 
Örgütü (OPEC-Kuruluş 1961) güdümlü belir-
sizlik petrol fiyatlarını yukarı çekmiş, 1980’li 
yıllarda ise örgütün birlikte hareket etme 
gücündeki zayıflama, alternatif kaynakların 
bulunması, petrol tüketiminde tasarruf edici 
önlemler gibi nedenlerle petrol fiyatları aşağı 
doğru ve göreli olarak istikrarlı bir eğilim gös-
termiştir. İçinde bulunduğumuz sürecin de 
benzer biçimde petrol fiyatlarını önce belirli 
bir süre yukarı tırmandıracağı, daha sonra bu-
gün karmaşa içinde olan petrol üreticisi ülke-
lerde daha demokratik ve istikrarlı rejimlerin 
kurulması sonucu petrol fiyatlarında yeniden 
aşağı doğru bir trendi ortaya çıkaracağı ileri 
sürülebilir. (Son on yıl içerisinde dünya petrol 
üretimi ve fiyatlarının nasıl bir seyir izlediği-
nin gözlemlenmesi yararlı olacaktır. Şekil 4 bu 
amaçla hazırlanmıştır.)
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Şekil 4’deki verilerden yola çkarak petrol üretiminin petrol fiyatna olan esnekliğini yaklaşk 
olarak 0.064 olarak hesapladk. Petrol üretiminin petrol fiyatlarna duyarllğnn düşük 
olduğu ve petrol üretiminin fiyat dş faktörlerin büyük ölçüde belirlediği sonucuna 
varabiliriz. Bu faktörlerden bir tanesi hiç kuşkusuz OPEC’tir. Diğer faktörler, petrol üretim 
kapasitesi ve teknolojisidir. Petrol üretimi rezervler ile snrldr. Ayrca,  bu rezervlerin 
kullanmnn da gelecek kuşaklarn da gözetilmesi gerektiği artk birçok ülke tarafndan 
benimsenmiştir. Herhangi bir maln piyasa arznn ders kitab analiz biçiminden farkl olarak 
petrol ihraç eden ülkeler, petrol fiyatlar düştüğünde gelir düzeylerini korumak için üretimi 
azaltmayabilmekte, yükseldiğinde ise, artan fiyattan yararlanmak için üretimlerini 
artrmayabilmektedirler. Bugün büyük bir siyasal ve sosyal karmaşann yaşandğ bölge, 
yukarda da belirtildiği gibi dünya petrol üretiminin 1/3’ünden daha büyük bir ksmn 
gerçekleştirmektedir. Dolaysyla bu sürecin uzamas ve Suudi Arabistan, İran ve diğer 
ülkelere de sçramas durumunda hem petrol üretimindeki düşüş hem de ortaya çkan 
belirsizlik petrol fiyatlarn yukar doğru çekecektir. Japonya’daki gelişmelerin nükleer 
enerjiye olan güveni azaltmas petrolün en önemli alternatiflerinden birinin potansiyel 
üretimini azaltabileceğinden, petrol fiyatlar üzerinde yukar doğru bir basl oluşturacaktr. 
Japonya’nn yeniden imar ve dünya ekonomisinin krizden çkmasnn yaratacağ ilave enerji 
talebi de petrol fiyatlarn yukar doğru taşyabilecektir. Bölgede İran’n da yer alacağ büyük 
çapl bir savaş, dünya ekonomisini olumsuz etkileyerek, yeni bir küresel krizi de tetikleyebilir. 
Bu durumda küresel enerji talebindeki azalma, petrol fiyatlar üzerinde aşağ doğru bir bask 
oluşturacaktr. Ortaya çkacak riskin fiyatlandrlacağ da göz önüne alndğnda, bu bölgede 
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Şekil 4’deki verilerden yola çıkarak petrol üre-
timinin petrol fiyatına olan esnekliğini yak-
laşık olarak 0.064 olarak hesapladık. Petrol 
üretiminin petrol fiyatlarına duyarlılığının 
düşük olduğu ve petrol üretiminin fiyat dışı 
faktörlerin büyük ölçüde belirlediği sonu-
cuna varabiliriz. Bu faktörlerden bir tanesi 
hiç kuşkusuz OPEC’tir. Diğer faktörler, pet-
rol üretim kapasitesi ve teknolojisidir. Petrol 
üretimi rezervler ile sınırlıdır. Ayrıca,  bu re-
zervlerin kullanımının da gelecek kuşakların 
da gözetilmesi gerektiği artık birçok ülke ta-
rafından benimsenmiştir. Herhangi bir malın 
piyasa arzının ders kitabı analiz biçiminden 
farklı olarak petrol ihraç eden ülkeler, petrol 
fiyatları düştüğünde gelir düzeylerini koru-
mak için üretimi azaltmayabilmekte, yüksel-
diğinde ise, artan fiyattan yararlanmak için 
üretimlerini artırmayabilmektedirler. Bugün 
büyük bir siyasal ve sosyal karmaşanın yaşan-
dığı bölge, yukarıda da belirtildiği gibi dünya 

petrol üretiminin 1/3’ünden daha büyük bir 
kısmını gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla bu 
sürecin uzaması ve Suudi Arabistan, İran ve 
diğer ülkelere de sıçraması durumunda hem 
petrol üretimindeki düşüş hem de ortaya çı-
kan belirsizlik petrol fiyatlarını yukarı doğru 
çekecektir. Japonya’daki gelişmelerin nükleer 
enerjiye olan güveni azaltması petrolün en 
önemli alternatiflerinden birinin potansiyel 
üretimini azaltabileceğinden, petrol fiyatları 
üzerinde yukarı doğru bir baslı oluşturacaktır. 
Japonya’nın yeniden imarı ve dünya ekono-
misinin krizden çıkmasının yaratacağı ilave 
enerji talebi de petrol fiyatlarını yukarı doğru 
taşıyabilecektir. Bölgede İran’ın da yer alaca-
ğı büyük çaplı bir savaş, dünya ekonomisini 
olumsuz etkileyerek, yeni bir küresel krizi de 
tetikleyebilir. Bu durumda küresel enerji tale-
bindeki azalma, petrol fiyatları üzerinde aşağı 
doğru bir baskı oluşturacaktır. Ortaya çıkacak 
riskin fiyatlandırılacağı da göz önüne alındı-
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ğında, bu bölgede yeniden uzun dönemli is-
tikrar oluşuncaya dek, dünya düşük ve azalan 
petrol fiyatları beklememelidir. 

Sonuç

•	 Bu	 yılın	başında	Tunus’ta	başlayan,	Mısır	
ve Libya ile devam eden, Suriye ve diğer 
ülkelere de sıçraması olası olan gelişmeler 
bölgenin durağan yapısını çatırdatırken, 
anti demokratik ve totaliter rejimlerin ye-
rine daha demokratik rejimlerin yolunu 
açmış gibi gözükmektedir. Adı geçen bölge 
dünya petrol rezervleri ve üretiminde dün-
yanın en önemli bölgesi olma özelliğine 
sahiptir. Bu nedenle bu olayların bölgedeki 
diğer ülkelere yayılması, hem petrol üreti-
mini azaltarak hem de yaratacağı küresel 

belirsizlik sonucu petrol fiyatlarını yukarı 
doğru taşıyacaktır. 

•	 Japonya’daki	nükleer	tesislerde	deprem	so-
nucu ortaya çıkan durumun nükleer ener-
jiye güveni azaltması da, alternatif bir kay-
nağın potansiyel üretimini azaltarak petrol 
fiyatlarının yukarı doğru bir eğilim göster-
mesine neden olacaktır. 

•	 Küresel	 ekonominin	 krizden	 çıkması	 da	
petrol fiyatlarını yükseltici etki gösterecek-
tir.

•	 Kısaca	belirtmek	gerekirse,	bu	bölgede	ye-
niden uzun dönemli istikrar oluşuncaya 
dek, dünya düşük ve azalan petrol fiyatları 
beklememelidir. “
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1.12. Ortadoğu’da Enerji
Osman Zühtü Göksel
BOTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi, 
BTC ve NABUCCO Koordinatörü

“ Petrol

Petrol, 19. Yüzyılın ortalarında ABD’nde ay-
dınlatma amaçlı olarak gazyağı elde edilen 
bir pazar olarak dikkat çekiyordu. Gazyağı 
petrolün bez parçaları ile kayaların üzerinden 
toplanıp imbiklenmesi ile elde edilir ve pazar-
lanırdı. Gazyağı elde edilme işlemi sırasında 
istenmeyen ürün olan benzin açık çukurlarda 
depolanır ya da dökülürdü. Sanayi devrimi ile 
gelişen üretim yöntemleri, enerji olarak insan 
ve hayvan gücünün ötesinde farklı kaynak-
lara ihtiyaç duymaya başladı. Buhar üretimi 
için ilk başlarda enerji kaynağı olarak kömür 
kullanıldı ve enerji ihtiyacı için ülkeler kendi 
topraklarında kömür üretimi yapabilmektey-
di. Yüksek enerjisi ve sıvı enerji kaynağı ola-
rak kullanılabilmesinin getirdiği kolaylıklar-
dan dolayı petrol, kömürden çok üstün hale 
geldi. Günümüzde dünya enerji ihtiyacının 
büyük bir kısmı petrol tarafından karşılan-
maktadır. Pazara, boru hatları ve tankerlerle 
ulaştırılabilmektedir. Tanklara depolanabil-
mektedir. Paketlenebilir olması her hacimde 
serbest ticaretini mümkün kılmaktadır. Kendi 
topraklarında bulunmamasına rağmen İngiliz 
donanması gemilerinde kömür yerine petrolü 
tercih etmeye başladı. Bununla birlikte petrol 
endüstrisinin geleceği de şekillenmeye başladı 
ve petrol artık uluslararası politikanın bir par-
çası haline geldi. SSCB, Bakü petrollerine el 
koydu. Osmanlı İmparatorluğu Ortadoğu’dan 
çıkartıldı ve herkese yetecek kadar petrol re-
zervi emniyet altına alındı. İngiltere ve ABD 
destekli petrol şirketleri İran, Irak ve Suudi 

Arabistan’la yaptığı anlaşmalarla yeterli mik-
tarda petrol üretimini garanti altına aldılar. 
Uluslararası rekabet sonucu petrol fiyatlarını 
kontrol edebilmek için buna paralel olarak 
petrol üretimini kontrol altında tutacak bir 
organizasyon olan OPEC hayata geçti. Ulusal 
petrol şirketlerinin talebi karşılayacak tekno-
loji ve yatırım güçlerinin olmamaları, ulusla-
rarası petrol şirketlerinin petrol rezervlerine 
yatırım yapmalarını kaçınılmaz hale getirdi. 
Artan petrol tüketimi, verimliliği azalan re-
zervlerin yerini alacak yeni üretim yatırımla-
rının yapılmasını zorunlu hale getirmektedir. 
Artan petrol fiyatları bir çok ülke ekonomisini 
tehdit etmektedir. İşletilebilir petrol rezervle-
ri, günümüzde dünya ekonomisinin adeta bi-
rer can damarları durumundadır. Bu paralelde 
rezervlere olan ulaşım yolları ve petrol fiyatla-
rını makul düzeyde tutacak üretimin güvenli 
ve sürekli olmasının sağlanması çok önemli-
dir. Pazarın ihtiyacı olan petrolü temin etmek 
için gerekli ilave yatırım sahaları, uluslararası 
temayüllere göre açılmaya devam etmektedir. 
Petrol üreten bazı ülkelerdeki demokratik ol-
mayan ve kolay yönlendirilebilir yönetimler, 
petrol üretiminin sürekliliği uğruna destek-
lenmeli ve en azından açıkça eleştirilmeme-
lidir. Teknolojinin gelişmesi ve buna bağlı 
olarak iletişim imkanlarının artmasıyla söz 
konusu ülkelerde yaşayan insanların talepleri 
de artmaktadır. Söz konusu ülkede yaşayan-
ların haklı talepleri ve petrol üretimi uğruna 
antidemokratik yönetimlerin desteklenme-
sindeki ahlaki ikilem iyice ortaya çıkmış ve bu 
ülkelerdeki yönetim değişikliklerinden sonra 
da petrol üretim sürekliliğinin sağlanması son 
yıllarda tartışılır hale gelmiştir. 
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Doğalgaz

Boru hatları ile pazara ulaştırılır. Normal ko-
şullarda paketlenebilir ya da depolanabilir 
değildir. LNG, pazara boru hattı ile bağlana-
mayan kaynaklarda alternatif olarak tercih 
edilmektedir.

Neden Doğalgaz?

•	 Günümüzde	 enerji	 ihtiyacını	 karşılamak	
için kullanılan kaynaklar olan güneş, rüz-
gar, bio yakıtlar ve nükleer enerjinin; üre-
tilen her bir watt başına birim maliyetinin 
doğalgaza göre pahalı olması.

•	 Önemli	bir	enerji	kaynağı	olan	su	gücünün	
bulunduğu ülke coğrafyasına bağımlı ol-
ması

•	 Diğer	ana	enerji	kaynağı	olan	kömürün	ise	
kömür rezervlerine bağlı olması ve her ül-
kede bulunmaması.

•	 Temiz	ve	çevre	dostu,	aynı	zamanda	mali-
yet rakamlarının alternatiflerine göre daha 
uygun olması sebebiyle doğalgazın yıldızı 
parlamaktadır.

Doğalgaz Pazarı

•	 Doğalgaz	Tüketim	Bölgeleri:
•	 Avrupa	ve	Uzakdoğu

•	 Doğalgaz	Üretim	Bölgeleri:
•	 Rusya,	Hazar	Denizine	komşu	devletler,	

İran ve Arap Ülkeleri
•	 Dünyada	 kanıtlanmış	 doğalgaz	 rezervle-

rini bulunduran ülkeler sırasıyla: Rusya, 
İran, Katar, Suudi Arabistan, ABD ve Türk-
menistan

Avrupa İçin Alternatif Doğalgaz 
Kaynakları

•	 Avrupa	Güney	Koridoru	stratejisi	 ile	 ihti-
yacı olan gazı Rusya dışındaki kaynaklar-
dan aramaktadır.

•	 Alternatif	 rezervler:	 Türkmenistan,	 İran,	
Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’nde bulunmaktadır.

•	 Azerbaycan’ın	 kanıtlanmış	 rezervi	 azdır	
ama Türkmen gazını Rusya ve İran dışında 
kalan bir güzergah ile Avrupa’ya ulaştır-
ması açısından stratejik önemi vardır.

Hazar Denizi’nin Statüsü

Hazar Denizi’nin statüsü konusunda kıyı ül-
keler arasında bir uzlaşma sağlanamamış-
tır. Bu konuda uzlaşma sağlanmadan Hazar 
Denizi’nin her iki kıyısı arasında bir boru hat-
tı yapılabilir mi? Sorusunun cevabı tartışma-
ya açıktır. ABD ve AB’nin uluslararası hukuki 
yorumlarına göre boru hattı yapılabilir. Azer-
baycan ve Türkmenistan, Rusya’nın  pozisyo-
nunu dikkate almak durumundadır.

Türkiye’nin Durumu

Türkiye gaz ihtiyacını Rusya ve İran ile imza-
ladığı uzun vadeli sözleşmeler ile karşılamak-
tadır. BTC ile birlikte geliştirilen Şahdeniz 
rezervlerinden de uzun vadeli sözleşmelerle 
gaz almaktadır. Ayrıca Nijerya ve Cezayir ile 
uzun vadeli LNG sözleşmeleri bulunmakta-
dır. Türkiye’nin Doğalgaz Alım Anlaşmaları:
Rusya  : 24 bcm/yıl
İran  : 10 bcm/yıl
Azerbaycan : 6,6 bcm/yıl

Türkiye’nin LNG Alım Anlaşmaları:

Cezayir : 4 bcm/yıl
Nijerya  : 1,2 bcm/yıl
Toplam sözleşme miktarı: 45,8 bcm
Türkiye’nin Doğalgaz Tüketimi ve Talep Ön-
görüleri

Türkiye’nin yıllara göre doğalgaz tüketimi

2009 : 35 bcm 
2010 : 37,5 bcm 
2011 : 43 bcm 
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Türkiye’nin önümüzdeki yıllar için doğal-
gaz talep öngörüleri

2015 : 56,9 bcm 
2020 : 66,6 bcm 
2025 : 70,5 bcm 
2030 : 76,3 bcm 

Şahdeniz II Projesi

Azeri doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak olan 
proje, Türkiye ile Azerbaycan arasında 2011 
yılında imzalanmıştır. Rus gazına alternatif 
olarak Kafkaslardan Avrupa’ya gidecek ilk gaz 
olacaktır. Çıkarılacak 16 bcm gazın 6 bcm’i 
Türkiye’ye satılacak. 10 bcm Türkiye üze-
rinden taşınarak Avrupa’ya satılacak. Azer-
baycan 500 bcm Avrupa gaz pazarından %2 
pay alacaktır.

Doğalgaz Pazarı ve Fiyatlandırma

Avrupa ve Türkiye’de serbest gaz pazarı ol-
madığı için, gaz fiyatını genel olarak aşağıdaki 
faktörler belirlemektedir:

Ülkelerin karşılıklı siyasi pozisyonları

•	 Alternatif	enerji	maliyeti
•	 Gazın	taşınması	için	gerekli	yatırımın	bü-

yüklüğü

Avrupa’da gaz taşımacılığında, gaz fiyatlandır-
masının mesafe bazında olacağı kuralı vardır. 
Yakın olan az, uzak olan fazla ödemektedir.

Doğalgaz Fiyatlandırmasında Türkiye’nin 
Durumu

Al ya da Öde şartı ile yapılan anlaşma-
lar sebebi ile Türkiye doğalgaz rezervlerine 
Avrupa’dan daha yakın olmasına rağmen Av-
rupa ile hemen hemen aynı fiyatla gaz kul-
lanmaktadır. Bu durum ekonomiyi olumsuz 
etkilemektedir. Türkiye’de doğalgaz, büyük 

oranda elektrik üretiminde de kullanılmakta-
dır. Avrupa ise enerjiyi Türkiye’ye göre daha 
verimli kullanmakta ve yeni üretim usullerin-
den faydalanmaktadır.

Doğalgaz Fiyatlandırmasında Türkiye ve 
Azerbaycan’ın Durumu

•	 Azeri	 gazının	 Türkiye-Gürcistan	 sınırın-
dan Avrupa’ya taşınma bedeli 170 $

•	 Avusturya’daki	gaz	fiyatı	400	$
•	 Azerbaycan’ın	 Türkiye-Gürcistan	 sınırın-

da satacağı gazın fiyatı 230 $

Aynı gazın Türkiye fiyatı da Avrupa fiyatı se-
viyelerinde olduğu için Azerbaycan gazını 
Türkiye’den uzağa götürmenin hiçbir ticari 
mantığı bulunmamaktadır.

Herkes Serbest Pazarı İstiyor mu?

Doğalgaz fiyatını petrol ve petrol ürünleri fi-
yatına endeksli uzun vadeli anlaşmalar belir-
lemektedir. Bu avantaja sahip üretici ülkeler 
fiyatlandırmada kendilerine uygun şekilde 
politikalar belirlemektedirler. Bu bağlamda 
dünya genelinde serbest gaz pazarı oluştur-
mak pek mümkün görünmemektedir.

Türkiye’nin Avantajları

Türkiye coğrafi konumunun avantajını kul-
lanarak serbest gaz pazarını genişletebilir. 
Rezervlere yakın olması ve üzerinden müm-
kün olduğu kadar çok doğalgaz geçmesi. Gaz 
miktarının artması Türkiye gaz pazarına re-
kabet getirebilir. Serbest gaz piyasası orta 
vadede Türk sanayisine fayda sağlayacaktır. 
Türkiye’de serbest gaz pazarı oluşturmak ye-
rine, Avrupa için transit bir geçiş güzergahı 
rolünü üstlenmesi daha uygun görülebilmek-
tedir. Avrupa, kendi çıkarları doğrultusunda 
Türkiye’de serbest gaz pazarının oluşturula-
bilmesini destekleyecektir.
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Doğada görülen bir şist mostrası örneği Smoky Irmağı, Peace Irmağı’nın güneyi, Alberta, Ka-
nada
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Yatay Sondaj ve Hidrolik Kırma Yöntemi

Dünyaddaki Kaya Gaz Yatakklar ve Kaaynaklar (TTcf) 
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Dünyadaki Kaya Gazı Yatakları ve Kaynakları (Tcf)

32 Ülkenin 48 önemli şist havzasındaki kaya gazı kaynaklarının ön değerlendirme sonucu yük-
sek bir potansiyeli işaret etmektedir.

•	 Kuzey	Amerika;	ABD,	Kanada,	Meksika
•	 Güney	 Amerika;	 Kolombiya,	 Venezüella,	

Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili,  Uruguay, 
Paraguay

•	 Avustralya
•	 Avrupa;	 Danimarka,	 Fransa,	 Almanya,	

Hollanda, Norveç, İsveç,  Birleşik Kral-

lık, Litvanya, Polonya, Ukrayna, Türkiye
•	 Afrika;	 Cezayir,	 Tunus,	 Libya,	 Fas,	Mori-

tanya, Batı Sahra, Güney Afrika
•	 Asya;	 Çin,	 Pakistan,	Hindistan	 	 2011	 Yılı	

İtibarı ile Teknik olarak Çıkartılabilecek 
Kaya Gazı Miktarları

Bölge 
Trilyon Ayak3

 (Tcf) 
Trilyon m3 

Kuzey Amerika 1931 54,68 

Güney Amerika 1225 34,69 

Avrupa 624 17,67 

Afrika 1042 29,50 

Asya 1404 39,76 

Avustralya 396 11,21 

Dünyada Toplam 6622 187,53 
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ABD Yıllık Kaya Gazı Üretimi (Tcf)

2000 yılı itibari ile ABD’nin şist kaynaklı gaz 
üretimindeki hızlı artış: ABD’nin şist kaynaklı 
yıllık gaz üretimi cüzi miktarlardan neredey-
se toplam gaz üretiminin dörtte birine ulaş-
mıştır.  2010 yılı içinde 7 havzadaki tahmini 

gaz üretimi 4,5 Tcf (127,4 Bcm) olarak gös-
terilmiştir. ABD’nin tüm şist kaynaklarından 
elde ettiği toplam gaz üretimi 4,87 Tcf (137,9 
Bcm)’dir. (ABD Enerji Bakanlığı, Enerji ve 
Teknoloji Laboratuvarı verilerine göre) 

Kuzey Amerika Şist Havzaları
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Avrupa Şist Havzaları

Güney Amerika Şist Havzaları
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Afrika Şist Havzaları

Çin Şist Havzaları
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Hindisttan ve Pakisstan Şist Haavzalar 
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Hindistan ve Pakistan Şist Havzaları

 

Avustraalya Şist Haavzalar 
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Avustralya Şist Havzaları

 

Avustraalya Şist Haavzalar 
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Çevresel Unsurlar

 “
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1.13. Ortadoğu’da Su Sorunu
Dr. Tuğba Evrim Maden
ORSAM Su Araştırmaları Programı, Hidropolitik Uzmanı

“Su, insan yaşamının en önemli ihtiyaçların-
dan biridir. Su, insan vücudunun ihtiyacını 
karşılarken, uzun yıllardır tarım, endüstri ve 
teknoloji gibi alanlar da yoğun bir şekilde kul-
lanılmaktadır.

Su, istenilen yer ve zamanda ekonomik olarak 
elde edilememektedir. Su dağılımının den-
gesizliği yanında nüfusun artması, ülkelerin 
gelişmişlikleri ile doğru orantılı olarak suyun 
diğer alanlarda da kullanılmaya başlanılması, 
gelişen teknoloji ve sanayinin su kaynakları-
nı kirletmesi ve değişen iklim koşullarının su 
kaynakları varlığını olumsuz bir şekilde etki-
lemesi ile dünya üzerinde çeşitli bölgelerde su 
kaynaklarının yetersizliği, su sorunu yaşan-
masına neden olmuştur.

Su sorunu yalnız bir ülkenin sosyal yapısını 
veya ekonomisini etkileyen bir sorun olmak-
tan çıkmış artık aynı havza içinde yer alan ül-
kelerin de dış politikalarını etkileyen önemli 
bir unsur haline gelmiştir. Su kaynaklarının 
azalması ile günümüzde ve gelecek dönem-
lerde ülkeler su yetersizliği nedeniyle kendi 
coğrafyalarında yaşayan canlı türlerinin yaşa-
mının tehlike altında olması ile yüz yüze gele-
cektir. Yukarı kıyıdaş (memba) ülkelerde, sını-
raşan suyun kullanımı veya yanlış kullanımı, 
aşağı kıyıdaş (mansap) ülkeyi doğrudan etki-
lemektedir. Yapılan çalışmalar ile 2025 yılında 
3 milyar insanın su sıkıntısı ile karşı karşıya 
kalacak ülkelerde yaşayacağı tespit edilmiştir. 
Şimdiden birçok ülke su sıkıntısı ile karşı kar-
şıyadır. Suya artan talebi karşılayabilmek için 

yüzey suları yetersiz kalmakta, bu sebeple ye-
raltı suları kontrolsüzce kullanılmakta ve su 
tablalarının seviyeleri aşağıya düşmektedir. 

Suyun yaşam için temel bir kaynak olması ve 
yaşanan sıkıntılar sosyal gerilime, rekabete ve 
çatışmaya sebep olmaktadır. Artan su sıkın-
tısı, coğrafi koşullar ile de bir araya gelince, 
kıyıdaş ülkeler arasında uluslararası nehrin 
kullanımına ilişkin anlaşmazlıklar ortaya çık-
maktadır. Birçok ülkenin su kaynakları, sını-
raşan su özelliği taşımaktadır. Yerküre üzerin-
de yaklaşık 264 adet uluslararası nehir havza-
sı bulunmaktadır ve bu havzalar yerkürenin 
yarısını kaplarken, toplam su kaynaklarının 
%60’ını oluşturmaktadır ve dünya nüfusunun 
%40’ından fazlasını etkilemektedir. Coğrafi 
olarak Avrupa’da 69, Afrika’da 59, Asya’da 57, 
Kuzey Amerika’da 40, Güney Amerika’da 38 
adet uluslararası havza vardır. Bu ülkelerinin 
su arzı diğer ülkeye de bağımlıdır. Bu durum 
su kaynaklarını, ulusal güvenlik konuların-
dan bir haline getirmektedir. Son yıllarda su 
kaynaklarının çatışmaların içinde yer alması 
olasılığı nedeniyle, küresel su sorunları “ön-
celikli politika” statüsünde yer almaktadır. Su 
ve çatışma konusu uzun yıllardır literatürde 
tartışılmaktadır. Su kaynakları, barış için de, 
savaş için de itici güç olabilmektedir. Devlet-
lerin izleyeceği politikalar ile sonuç işbirliği 
de olabilir çatışma da olabilmektedir.

İsrailli hidrolojist Uri Shamir’in, “siyasi niyet 
barış ise, su engel oluşturmayacaktır, fakat 
çatışma için bir sebep aranacak ise su yeter-
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li bir sebep olacaktır”, ifadesi de bunu ortaya 
koymaktadır. Birleşmiş Milletler Eski Genel 
Sekreteri Kofi Annan, 2000 yılında, temiz 
suya ulaşabilmek için yapılan büyük rekabe-
tin gelecekte, meydana gelecek çatışma ve 
savaşların kaynağı olabileceğini belirtmiştir.  
Ek olarak, 2004 Nobel Barış ödülü kazanan 
Wangari Maathai bir demecinde “ormanla-
rın yok olması, çölleşme, biyolojik çeşitlili-
ğin azalması ve su kıtlığı ile ekolojik kriz ile 
karşı karşıya olunduğunu, orman, su, toprak, 
mineral ve petrol gibi kaynakları uygun bir 
şekilde yönetilmedikçe, yoksulluğa karşı sa-
vaşta başarılı olunamayacağını ve barışın var 
olamayacağını” belirtmiştir. Ayrıca, mevcut 
politikaların değişmediği surece eski çatışma-
ların canlanacağı ve yeni kaynak savaşlarının 
ortaya çıkacağının ifade etmiştir. 

Çevre ve politika arasında oluşan tehditsel 
ilişki uzun yıllardır ele alınan bir konudur. 
Sprout ve Sprout, çevrenin uluslararası poli-
tikanın ayrılmaz bir faktörü olduğunu anla-
tırken, günümüzdeki çevresel güvenlik lite-
ratürünün öncülerinden olmuştur. Çevresel 
güvenlik konusunun tanınmış isimlerinden 
T. H. Dixon ise, mansap ve memba ulkeler 
arasında oluşabilecek su savaşlarının sadece 

sınırlı şartlar bütününde gerçekleşebileceğini 
ve bu tur örneklerin dünyada az miktarda ol-
duğunu belirtmektedir. Suyun sadece tarihsel 
olarak askeri bir çatışma sebebi olmadığını 
ve önümüzdeki yıllarda da savaşlara yol aça-
bileceğini irdeleyen çalışmalar yapılmıştır. 
Cooley, Starr, Remans, Amery ve daha da po-
püler olan Bulloch and Darwish yayınlarında 
su savaşlarının kurak bölgelerde özellikle de 
Ortadoğu’da çıkabileceğini işaret etmektedir. 
Westing, sınırlı su kaynağı için yapılan reka-
betin politik gerilimi arttıracağı, hatta savaşa 
kadar gidebileceğini söylemiştir. Gleick, su 
kaynaklarını askeri ve politik birer amaç oldu-
ğunu, Ürdün, Fırat, İndus, Ganj, Rio Grande 
ve Nil nehirlerini örnek vererek tartışmıştır. 
Özellikle sınıraşan sularda tipik uyuşmazlık 
sebebi, aşağı kıyıdaşın, yukarı kıyıdaşın ya-
rattığı kirliliğe, aşırı sulama veya baraj yap-
masına karşı çıkmasıdır. Bu faaliyetler aşağı 
kıyıdaşa ulaşan suyun kalitesini ve miktarını 
etkilemektedir. Askeri müdahalelere de se-
bep olmuş bu faaliyetlere birkaç örnek vardır. 
1950-1960 yılları arasında İsrail, Suriye ve Ür-
dün arasında Ürdün ve Yarmuk Nehirlerinin 
sularını yönünü değiştirmesi sebebiyle çatış-
malar çıkmıştır. Bir diğer örnek olan Fırat ve 
Dicle nehirleri kıyıdaşları Türkiye, Suriye ve 
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Irak arasında Fırat nehri üzerine yapılacak ba-
rajlar yüzünden anlaşmazlıklar yaşanmıştır. 
Anlaşmazlıkların bir kısmı, Meksika ve ABD 
örneğinde olduğu gibi Rio Grande Nehri’nde 
yaşanan kirlilik ve Kolorado Nehri üzerine ya-
pılacak baraj nedeniyle çıkan anlaşmazlıklar 
barışçıl bir biçimde yönetilmiştir. Güncel ça-
lışmalar, uluslararası ilişkilerde paylaşılan su 
kaynaklarının önemini ortaya koymuş, sınıra-
şan sular ve askeri çatışmalar arasında güçlü 
bir ilişki olduğunu ortaya çıkartılmıştır.

Uluslararası ilişkiler çalışmalarının konusu 
da olan bu durum, uluslararası ilişkilerin ana 
ekollerince incelenmiştir. Realistlere göre, 
devletler, geleceklerini ve güvenliklerini et-
kileyen kaynak, ülke sınırları dışında yer alı-
yorsa, bu kaynağa sahip olmak zorundadır. 
Ayrıca, göreceli kazanç ve güvenlik ikilemi 
üzerinde duran realistler, kaynağın diğer dev-
let tarafından sahiplenilmesinin bir diğeri için 
tehdit oluşturabileceğini ve bu durumun kay-
nak için devletlerin rekabet etmesine neden 
olabileceğini iddia etmektedirler. Bir diğer 
ekol liberaller ise daha iyimser bir bakış acısı 
ile piyasanın kaynaklar için etkin ticareti yara-
tacağını ve önemli kaynaklardan yoksun olan 
devletlerin eksiklerini uluslararası piyasadan 
sağlayabileceğini belirtmiştir. Marksistler ise 
ekonomik sistem içerisindeki eşitsizliğin öne-
mine odaklanmış ve kaynak kıtlığının hem 
küresel hem de içte eşitsizliğe sebep olaca-
ğını, bu durumunda devletlerarası ve devlet 
içinde çatışmaları arttıracağını belirtmiştir. 
Yukarıda belirtilen üç ekol tartışmalarının 
odağında, gözden kaçırdıkları bir durum söz 
konusudur. Dünyanın farklı coğrafi bölgele-
rinde, su kaynaklarının yönetimi kıyıdaşların 
maruz kaldığı kıtlığa göre değişiklik göster-
mektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi tatlı 
su kaynakları dünya üzerinde eşit dağılma-
mıştır. Özellikle Avrupa ve Amerika bol su 
kaynaklarına sahipken, Ortadoğu gibi bölge-
ler ise günden güne su kıtlığı ile karşı karşı-
ya gelmektedir. Bu sebeple, sınıraşan suların 

yönetimine ilişkin kurumların oluşturulması 
ve başarılı olamamasında farklılıklar gözlen-
mektedir. Avrupa’da, Tuna ve Ren Nehri su-
larının yönetimi için oluşturulmuş kurumlar 
uzun süredir görevlerini yerine getirmektedir. 
Kuzey Amerika’da ise ABD-Kanada arasında 
karşılıklı olarak 50 yıldır, sınıraşan suların yö-
netimi için kurumlar varlıklarını sürdürmek-
tedir. Fakat söz konusu Ortadoğu olduğunda 
nehirlerin ortak yönetiminde çok az başarılı 
olunmuştur, çünkü suyun kıtlaşan bir kaynak 
olduğu bu bölgede su, devletlerin bekası için 
önemli bir kaynaktır. Kıt bir kaynak üzerinde 
devletlerin ortak bir karara varması ve ortak 
bir yönetim sağlayabilmesi zorlaşmaktadır. Su 
sıkıntısın yaşandığı Ortadoğu’da kurumsal-
laşmanın zayıf, Avrupa’da ise tatlı su kaynak-
ları ile ilgili kurumsallaşmanın yaygın olduğu 
görülmektedir. En az su sıkıntısının yaşandığı 
Amerika’da ikili ilişkiler ile oluşmuş kurum-
sallaşmalar yaygındır.

Ortadoğu’nun Su Sorunu

Ortadoğu dünya nüfusunun yüzde 5’ine sa-
hipken suların ise yüzde 1’ine sahiptir. Yak-
laşık olarak 25 nehrin yer aldığı coğrafyada 
su miktarı sıkıntısının yanında günümüzde 
su kalitesi problemi de yaşanmaktadır. Tuz-
luluk, sanayi, evsel ve tarımdan dönen sular 
kirliliğe sebep olmaktadır. Ortadoğu’da sulara 
ilişkin bir diğer sorun ise hakkaniyet sorunu-
dur. Su sorunun yerel, ulusal ve uluslararası 
boyutta etkili olmaktadır. Su kaynakları dev-
letlerin ilişkilerini etkileyen ve kullanımı da 
bu ilişkilerden etkilenmektedir. Ortadoğu’da 
suyun ana kaynağı nehirler ve akiferlerdir. En 
önemli nehir havzaları Nil, Fırat-Dicle, Ürdün 
ve Asi havzalarıdır. Yüzeysularının yetersiz 
olduğu bölgelerde su ihtiyacı su kaynakların-
dan temin edilmektedir. Yeraltı sularının yo-
ğun kullanımı, söz konusu su kaynağının var-
lığını tehlikeye atmaktadır. Ürdün ve Suudi 
Arabistan’ın sınırları içerisinde yer alan Dişi 
akiferi, İsrail ve Filistin’in sınırları içerisinde 
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Mountain (dağ) akiferi önemli örneklerdir. 
Ortadoğu’da su kullanımı ekonomiyi doğru-
dan etkilemektedir. Ortadoğu’da su kullanımı 
%60-90 oranında tarım amacıyla, %1-10 arası 
sanayi, %3- 10 içme, %3-20 hijyen amacıyla 
kullanılmaktadır.

Ortadoğu’da Su Sorununun Sebepleri:

•	 Hızlı	Nüfus	Artışı
•	 Çatışmaların	Yoğun	Olması
•	 Gıda	Güvenliği	Endişesi
•	 Yarı-Kurak	İklimin	hakim	olması
•	 Su	Kaynakların	Yetersiz	Olması
•	 Su	Kaynaklarının	Eşit	Dağılmaması
•	 Su	Kalitesinin	Bozulması
•	 Su	 kaynakların	 çoğunluğunun	 sınıraşan	

özellikte olması

Orta Doğu’nun Başlıca Nehirleri
•	 Fırat	Ve	Dicle	Havzası	(Fırat	nehri	32	mil-

yar/ m³/yıl, Dicle nehri 52 milyar/m³/yıl)
•	 Şeria	 (Ürdün)	Nehri	Havzası	 -1.6	milyar/

m³/yıl
•	 Nil	Nehri	Havzası	-84	milyar/m³/yıl
•		 Asi	Nehri	Havzası	-	2,470	milyar/	m³/yıl

Nil Nehri Havzası

Havzada yer alan kıyıdaş ülkeler sırasıyla; 
Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Uganda, 
Tanzanya, Brundi, Ruanda, Kenya, Eritre, Eti-
yopya, Sudan, Güney Sudan, Mısır

Nil nehri 2,9 milyon km²’lik alanı ile Afri-
ka kıtasının yüzde 10’una denk gelmektedir. 
Dünyanın en uzun nehri olan Nil Nehri, 6825 
km uzunluğundadır. Beyaz Nil olarak Victo-
ria gölünden doğan Nil nehrine Etiyopya’dan 
doğan Mavi Nil kolu Sudan’da katılır. Nil neh-
ri sularının büyük bir yüzdesi Mavi Nil’den 
kaynaklanmaktadır. Aswan Barajında Nil 
nehrinin toplam akımı 84 milyar m³/ yıldır. 
Bu miktarın yüzde 85’i yani 72 milyar m³’u 
Etiyopya’dan, 12 milyar m³’u diğer kıyıdaşlar-
dan sağlanmaktadır.

Havzada imzalanan en önemli anlaşma 1959 
yılında Sudan ve Mısır arasında imzalanan 
ikili anlaşmadır. Bu anlaşma havzada yer alan 
diğer kıyıdaşların kullanımını kısıtlamıştır. 
1961 yılında Tanzanya bağımsızlığını kazan-
ması ile Nyerere doktrinini acıklanmış ve bu 
doktrine göre koloniyel dönemde imzalanan 
anlaşmalara bağımsızlığını kazanan ülkeler 
uymayacaktır.

Şeria (Ürdün) Nehri Havzası

Havzada yer alan kıyıdaş ülkeler sırasıyla; 
Lübnan, İsrail, Filistin, Ürdün, Suriye’dir. Şe-
ria Havzası iki ana bölümden meydana gelir. 
İsrail’den doğan Dan kolu, Lübnan’dan doğan 
Hasbani kolu ve Golan tepelerinden gelen 
Banias kolları birleşerek İsrail tarafından ku-
rutulan ve tarıma açılan Hulek gölüne daha 
sonrada Galile (Kineret-Tiberias) gölüne bo-
şalır. Bu bölüm Yukarı Ürdün’dür. Galile gö-
lünden Ölüdeniz’e (Lut Gölüne) kadar uza-
nan bolumu Aşağı Ürdün’dür. Aşağı Ürdün’e 
Galile Gölü çıkışı Yarmuk Nehri katılır. Yar-
muk nehri Suriye ve Ürdün’den kaynaklanır 
ve Ürdün-İsrail arası sınır oluşturur. Toplam 
Drenaj alanı 18,140 km²’dir. Bu alanın 7216 
km² Ürdün’de, 6445 km² Suriye’de, 712 km² 
Lübnan’da, 1842 km²’si Batı Şeria’da ve 1925 
km²’si 1967 yılı öncesi İsrail sınırlarında yer 
alır. Deniz seviyesinin 395 m altında olup 
dünyanın en tuzlu gollerinden biridir. Ürdün 
nehrinden Ölüdeniz’e 1950 öncesi 1,3 milyar 
m³ su girmekteydi. Ama günümüzde Ürdün 
nehrinin yoğun kullanımı nedeniyle bu rakam 
azalmış ve göl seviyesi düşmüştür. Ürdün, İs-
rail ve Filistin’in tek yüzey suyu kaynağı bu ne-
hirdir. Söz konusu nehrin sularının kullanımı 
ve tahsisi için Osmanlı İmparatorluğu’ndan 
günümüze çeşitli projeler hazırlanmıştır. Bu 
projelerin hiçbirisi başarıya ulaşmamıştır. Her 
havza ülke kendine göre hazırladığı projeler-
de durum kötü bir hal almıştır. Bu gelişmeler-
le 1955 yılında Johnston planı hazırlanmıştır.  
1953’ten itibaren hazırlan iki yıllık süreç içe-
risinde beş konu ele alınmıştır.
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- Kıyıdaş ülkelerin su kotası,
- Galile gölünün bir depolama tesisi olarak 

kullanılma
- Ürdün nehri sularının havza dışına iletil-

mesi
- Lübnan’ın ulusal suyu Litani’nin Ürdün’le 

birleştirilip kıyıdaşlara tahsis
- Uluslararası denetim ve garanti hususları

Bu plana hem İsrail, hem de Arap ülkeleri iti-
raz etmiştir.

Fırat-Dicle Havzası

Havzada yer alan Kıyıdaş Ülkeler; Türkiye, 
Suriye ve Irak’tır.  
Türkiye’nin mevcut su potansiyeli (DSİ, 2010)

•	 Ortalama	yıllık	yağış:	643	mm
•	 Toplam	yıllık	yağış	miktarı:	501,0	km³
•	 Yüzey	suyu	akışı:	186,05	km³
•	 Buharlaşma:	274,0	km³
•	 Yeraltısuyu	:	41,0	km³

Ülkemizin topografik ve iklim koşulları nede-
niyle yağış çok düzensiz dağılmıştır. Ortalama 
yıllık yağış 642 mm olmakla beraber Karade-
niz bölgesinde 2000 mm’nin üstünde Orta 
Anadolu’da ise özellikle Tuz gölü havzasında 
bu rakam 250 mm’ye kadar düşebilmektedir. 
Falkenmark İndeksi ülkelerin kullanılabilir su 
miktarının ülke nüfusuna bölünmesiyle elde 
edilen ve ülkenin su ilişkin durumunu göste-
ren bir indekstir. Bu indekse Gore;

Su (m3/kişi/yıl) Sınıflandırma
1700 ve ustu
1700-1000
1000-500
500 ve altı 

Su baskısı yok
Su sıkıntısı
Su kıtlığı
Mutlak su kıtlığı

Bu indekse göre Türkiye su zengini bir ülke 
midir?

Devlet Su İşleri (DSİ)’nin Türkiye’nin su po-
tansiyeli hesaplarına Gore Türkiye kişi başına 
yıllık 1652 m³ su potansiyeline sahiptir. Tür-
kiye İstatistik Kurumu (TUİK) tahminlerine 

Gore Türkiye nüfusu 2030 yılında 100 milyo-
na ulaşacak ve su potansiyeli kişi başına yıllık 
1120 m³’e düşecektir. Türkiye su sıkıntısı ya-
şayan ülkeler arasında yer alacak ve kaynak-
ların çok daha etkin kullanmayı amaçlayan 
politikalar izlemek durumda olacaktır.

Suriye’nin mevcut su potansiyeli (FAO, 2009)
•	 Ortalama	yıllık	yağış:	252	mm
•	 Toplam	yıllık	yağış	miktarı:	46,67	km³
•	 Yüzey	suyu	akışı:	12,63	km³
•	 Yeraltı	suyu	:	6,174	km³

Irak’ın mevcut su potansiyeli (FAO, 2009)
•	 Ortalama	yıllık	yağış:	216	mm
•	 Toplam	yıllık	yağış	miktarı:	94,68km³
•	 Yüzey	suyu	akışı:	74,33km³
•	 Yeraltısuyu:3,28	km³
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Fırat-Dicle Havzası Kıyıdaş ülkelerinin havzaya katkıları

Nehir Yıllık Akım Ülkelerin Katkısı

Milyar/m3 Türkiye Suriye Irak 

Fırat 35 31,6 (%90) 3,4 (%10) 0

Dicle 52,7 21,3 (%40) 0 31,4 (%60)

Toplam 87,7 52,9 (%60) 3,4 (%4) 31,4 (%36)

Fırat nehri 2700 km uzunluğu ile güneybatı 
Asya’nın en uzun nehridir. Havza alanı toplam 
82,330 km2’dir. Tabloda da gördüğünüz gibi 
nehre en büyük katkı Türkiye’den sağlanmak-
tadır. Suriye’nin katkısı yüzde 10 iken, Irak’ın 
katkısı yoktur. Dicle nehri güneybatı Asya’nın 
ikinci büyük nehridir. Türkiye’nin ana ve ara 
kollarla katkısı yaklaşık yüzde 21’dir. Nehrin 
ana kaynağı Irak’tır. İran, Karun ve Küçük zap 
ve ara kollar ile yüzde 10’luk bir katkı sağla-
maktadır.

Türkiye-Suriye-Irak Su İlişkileri Tarihçesi

•  1950: Suriye, drenaj ve sulama projesi olan 
Ghap vadisi projesi için Dünya Bankası’na 
kredi başvurusu.

•		 1953:	DSİ	Kuruldu.
•		 1956:	 Suriye,	 Orantes	 Barajı	 yapılmaya	

başladı.
•		 1962:	Suriye	ve	Irak	aralarında	Fırat	nehri	

debisi ve sevilerine ait veri alışverişli kara-
rına vardılar. Irak, Fırat nehri üzerinde ta-
rihi hakları konusunu gündeme getirdi.

•		 1965-1973:	Türkiye	Keban	Barajı’nı	yapma	
kararını verdi ve Irak ve Suriye’ye Türkiye 
Suriye sınırında 350 m³/sn suyu bırakaca-
ğını taahhüt etti.

•		 1966:	Suriye,	Irak’ın	tarihsel	haklar	iddiası-
nı reddetti. Ve Irak’a Fırat nehrinde %59 su 
vermeyi kabul etti.

•		 1968-1973:	Suriye,	Tabka	barajını	yaptı.
•	 1975:	Keban	ve	Tabka	barajlarının	dolum	

süreci nedeniyle, Irak ve Suriye savaş nok-
tasına geldi. Suriye, Tabka barajından yılda 
200 milyon metreküp su bırakmaya karar 
vermiştir.

•		 1976-1987:	 Türkiye	 Karakaya	 Barajı’nı	
yapmaya karar verdi.

•		 1979:	Türkiye	Dünya	Bankası’na,	Karakaya	
Barajı için kredi başvurusu aşamasında tek 
taraflı olarak saniyede minimun 500 met-
reküp su bırakacağını belirtmiştir.

•		 1980:	 Türkiye	 ve	 Irak	 Karma	 Ekonomik	
komisyonu bir araya geldi ve Ortak teknik 
komite kurma kararı aldı.

•	 1982:	Komitenin	 ilk	 toplantısı	Türkiye	 ve	
Irak arasında gerçekleştirildi.

•	 1983:	 Komiteye	 Suriye’de	 katılır	 ve	 üçlü	
görüşmeler başlar. Türkiye, bu toplantıda 
PKK ve ASALA’yı gündeme getirir.

•	 1983-1992:	Türkiye,	Atatürk	Barajı’nı	yap-
tı.

•		 1984:	 Türkiye	 ve	 Irak	 güvenlik	 protokolü	
imzaladı. (15 Ekim 1984’te Türkiye ile Irak 
bir Güvenlik Protokolü yaptılar. Birbirleri-
nin topraklarında 5 km’ye kadar “Sıcak Ta-
kip” yapma olanağı yarattılar. Bu protokol 
Ekim 1988’e kadar yürürlükte kalacaktır.)

•	 1984:	Hidroelektrik	 üretim	projesi	 olarak	
hazırlanan GAP, entegre sosyo-ekonomik 
geliştirme programına dönüştürüldü.

•	 1984:	Üç	Aşamalı	Plan	
- Su Kaynakları ile ilgili envanter çalışmaları
- Toprak Kaynakları ile ilgili envanter çalış-

maları
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- Mevcut Toprak ve Su kaynaklarının bir-
likte değerlendirilmesi 1984 yılında Ortak 
Teknik Komite (OTK) toplantısında Türki-
ye tarafından dile getirilmişti

•		 1986:	Barış	Suyu	Projesi	Seyhan	ve	Ceyhan	
nehri sularının Arap ülkelerine iletilmesi 
(6 milyon m³ su) (Urdun nehrinin 3,5 katı) 
İki boru hattı ile su iletilecek projenin; Batı 
Hattı: 3,5 milyon m³/gün-2700 km (Hama, 
Humus, Halep, Şam, Amman, Yanbu, Me-

dine ve Mekke) Doğu Hattı: 2,5 milyon 
m3/gün – 3900 km (Suriye ve Urdun üze-
rinden Körfez ülkelerine Kuveyt, Bahreyn, 
Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri)

•	 1987:	Türkiye	Şam’da	iki	protokol	imzalar.	
Türkiye, nihai bir anlaşmaya kadar Fırat 
nehrinden Suriye sınırından saniyede 500 
metreküp su bırakacağını taahhüt eder. 
İkinci protokol ise güvenlik protokolünde 
Suriye PKK’ya verdiği desteğe son vereceği 
sözünü verir.

1987 Protokolü
Turkiye-Suriye arasında imzalanan bu protokolle Turkiye, yıllık ortalama 500m3/sn suyu 
Türkiye- Suriye sınırından vermeyi kabul etmektedir. Yıllık debinin 500m3/sn’nin altına düş-
tüğü yıllarda ise, Turkiye tarafı aradaki farkı bir sonraki yılda telafi etmeyi kabul etmekte-
dir. Suriye, 1990 yılında Irak’la imzaladığı protokol ile Turkiye’den gelen 500m3/sn suyun 
%58’ini Irak’ın kullanımına bırakmıştır.

•	 1989:	Nisan	ayında,	13.	Ortak	Teknik	Ko-
mite toplantısında Suriye Irak’a 500 metre-
küp/saniye suyun yüzde 58’in bırakacağını 
yapılan ikili bir anlaşma ile taahhüt eder.

•	 1989:	 Ekim	 ayında,	 Türkiye	 Suriye’nin	
1987 güvenlik protokolüne sadık kalmadı-
ğını ilan eder.

•	 1989:	Kasım	ayında,	Türkiye	Atatürk	bara-
jını doldurmaya başlayacağını ve 13 Ocak-
12 Şubat 1990 tarihleri arasında Fırat nehri 
sularını derive edeceğini ilan eder. Bu ara-
da TR-SY sınırından saniyede 1000 metre-
küp su bırakır.

•	 1990:	Mayıs	ayında	Irak,	Türkiye’ye	Suriye	
sınırında saniyede 700 metre küp su bırak-
ması için ısrar eder. Türkiye reddedince, 
Irak’ta 1984 güvenlik protokolünü yenile-
meyeceğini belirtir.

•	 1990:	2	Ağustos	 tarihinde	 Irak,	Kuveyt’	 e	
saldırır. Türkiye koalisyonu destekler ve 
Irak’a karşı İncirlik üssünün kullanılması-
na izin verir.

•	 1991:	Suriye,	Türkiye’de	yapılacak	Su	Zir-
vesine katılmayı reddetti.

•	 1992:	Türkiye,	Irak’ın	700	metreküp/saniye	
talebini reddetti.

•	 1995:	Aralık	ayında	Şam’da	 toplanan	yedi	
Arap ülkesi, yayımladıkları Şam Deklaras-
yonu ile Türkiye’nin Suriye’ye kirli su bı-
raktığı konusunda suçlamışlardır.

•	 1996:	Suriye	ve	Irak,	Birecik	barajının	inşa-
sını protesto etmişlerdir. Bu durumu Arap 
ligine bildirmişler ve inşa konsorsiyumun-
da yer alacak ülkelere de uyarı iletmişler-
dir.

•	 1996:	Mart	ayında	Türkiye	ve	İsrail	güven-
lik anlaşması imzalamışlardır. Bu gelişme 
Irak ve Suriye tarafından protesto edilmiş-
tir.

•	 1997:	BM,	Uluslararası	Su	Yollarının	Ula-
şım Dışı Amaçlarla Kullanımlarına İlişkin 
Sözleşmesi imzaya açıldı. Türkiye, Çin ve 
Burundi karşı oy kullandı. 103 ülke olumlu 
oy verirken, 27 ülke tarafsız kaldı. (27 Ma-
yıs 1997 tarihinde Genel Kurulda oylamaya 
açılmıştır) sözleşmenin yürürlüğe girmesi 
için 35 ülkenin onaylaması yeterlidir. Su an 
itibariyle 25 ülke onay vermiştir. 1998: Su-
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riye ve Irak, Fırat-Dicle nehirlerine ilişkin 
ikili görüşmeler yaptı ve Türkiye katılmadı.

•		 1998:	Adana	Mutabakat
•		 1999:	 Türkiye-Suriye	 ilişkilerinde	 yumu-

şama (dini bayramlarda sınırların açılması 
geçişlere izin verilmesi

•	 2000:	Hafız	Esad’ın	vefatı	ve	Başer	Esad’ın	
göreve başlaması.

•	 2001:	 GAP	 BKİ	 –GOLD	 (Suriye	 Sulama	
Bakanlığı Arazi Islah Müessesesi) Proto-
kolü

•	 2002:	 Uygulama	Dokümanının	 yayımlan-
ması.

•	 2007:	 İlgili	 Bakanlıkların	 dönem	 dönem	
toplantı yapması.

•	 2009:	 3	 Eylül	 tarihinde	 su	 sorununu	 çöz-
mek için Türkiye, Irak, Suriye Üçlü Bakan-
lar Toplantısı Ankara’da yapıldı. Toplantı-
ya, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, 
Irak Su ve Doğal Kaynaklar Bakanı Abdül-
latif Camal Raşit ile Suriye Sulama Bakanı 
Nader Al Bounni katıldı.

•	 2009:	Çevre	Bakanı	Prof.	Dr.	Veysel	Eroğlu	
ve Suriye Sulama Bakanı Nadir El Bounni 
mutabakat zaptı imzalamışlardır. İmzala-
nan 51 mutabakat zaptı içerisinde Asi neh-
ri üzerinde “Asi Dostluk Barajını” yapılma-
sı da yer almaktadır.

•	 6	Şubat	2011:	Asi	Dostluk	Barajı’nın	temeli	
atıldı.

1998 yılında imzalanan Adana Mutabakatı 
sonrası, 2000 yılına kadar iki ülke ilişkilerin-
de güven inşa etme çalışmaları devam etmiş-
tir. 10. Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet 
Sezer’in 13 Haziran 2000 tarihinde Hafız 
Esad’ın cenazesine katılması, iki ülkenin de-
ğişmeye başlayan ilişkilerinin gözler önüne 
sermiştir. 2000 yılında Suriye Başbakan Yar-
dımcısı Abdulhalim Haddam’ın Ankara’ya 
yaptığı resmi ziyaret ile ilişkiler olumlu bir 
gelişme sureci içine girmiştir. 2002 yılı son-
rası Türk dış politikasının değişmesi ve 
Ortadoğu’ya yönelmesi, 2003 yılında Irak iş-
gali ile ABD’nin Suriye üzerinde hissedilen 

etkisi, Suriye’nin güvenlik kaygıları, izole edil-
miş hissi ve Irak’ın parçalanma ihtimalinin iki 
ülke üzerinde yarattığı ortak güvenlik endişesi 
Türkiye ve Suriye’yi yakınlaştırmıştır. İki ülke 
arasında gelişen güven, ekonomik ilişkileri ge-
liştirme adımlarının da atılmasını sağlamıştır. 
22 Aralık 2004 tarihinde Türkiye ve Suriye ilk 
Serbest Ticaret Anlaşmasını imzalamıştır. Bu 
anlaşma ile iki ülkenin sınırları tanımlanmış 
ve Suriye Hatay’ın Türkiye sınırları içerisinde 
yer aldığını kabul etmiştir. Türkiye-Suriye iliş-
kileri 2003 yılında yapılan karşılıklı üst düzey 
ziyaretlerle önemli ivme kazanımlarına sahne 
oldu. Sözgelimi, Suriye Devlet Başkanı Beşar 
Esad’ın 2004 yılında Türkiye’ye yaptığı resmi 
ziyaret bu konuda önemli bir adım olmuş-
tur. 1946 yılından bu yana bağımsız Suriye 
tarihinde ilk defa Suriyeli bir devlet başkanı 
Türkiye’ye geliyordu. Bu ziyaret, iki ülke iliş-
kileri açısından olduğu kadar, bölgesel den-
geler açısından da yepyeni bir dönemin baş-
langıcı olarak yorumlanmıştır. 22 Aralık 2004 
tarihinde Başbakan Recep Erdoğan’ın Suriye 
ziyareti sırasında Suriye Başbakanı Otri ile 
görüşmüş ve Asi nehri uzerinde yapılacak 
ortak bir baraj için işbirliği ve teknik destek 
verebileceğini belirtmiştir. Türkiye’de 20.000 
hektar Suriye’de 10.000 hektar alanı sulama-
yı hedefleyen bu projede elektrik üretimi de 
yapılacaktır. Türkiye ve Suriye, 16 Eylül 2009 
tarihinden itibaren Yüksek Düzeyli Stratejik 
İşbirliği Konseyi (YDSK) çerçevesinde top-
lantılar yapılmasına karar verilmiştir. 22-23 
Aralık 2009 tarihlerinde Şam’da düzenlenen 
Türkiye-Suriye YDSK Birinci Başbakanlar 
Toplantısı’nda yaklaşık 50 adet Mutabakat 
Zabıtları ve Anlaşma imzalanmıştır. Bu bel-
gelerden su ve cevre ile ilgili olanlar sırasıyla;
1. Asi Nehri üzerinde “Dostluk Barajı” adı 

altında Ortak Baraj İnşa Edilmesine İlişkin 
Mutabakat Zaptı,

2. Suriye’nin Dicle Nehrinden Sulama Amaç-
lı Su Çekimine İlişkin Mutabakat Zaptı,

3. Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının 
Etkin Kullanımına İlişkin Mutabakat Zap-
tı,
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4. Su Kalitesinin İyileştirilmesine İlişkin Mu-
tabakat Zaptı,

5. Meteoroloji Alanında Mutabakat Zaptı,
6. Çevre Koruma Alanında İşbirliği 

Anlaşması’dır.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 
Bakanlar ikinci toplantısı 2-3 Ekim 2010 ta-
rihleri arasında Suriye’nin Lazkiye şehrin-
de toplanmıştır. İkinci toplantıda imzalanan 
anlaşmaların durumları incelenmiştir. 2009 
yılında yapılan toplantıda Asi nehri uzerinde 
Türkiye-Suriye sınırında, iki ülkenin %50-%50 
iştiraki ile “Asi Dostluk Barajı”nın yapılma-
sı için bir mutabakat imzalanmıştır. 6 Şubat 
2011 tarihinde Asi Dostluk Barajı temeli iki 
ülkenin Başbakanları ve Bakanlarının katılı-
mıyla atılmıştır. 

Ortadoğu’da 2011 yılının başında ortaya çı-
kan Arap Baharı, Mart ayından itibaren 
Türkiye’nin komşusu Suriye’yi de etkisi altına 
almıştır.  Suriye’de meydana gelen olaylar, iki 
ülkenin olumlu bir gidişat içinde olan son on 
yıllık ilişkilerini de olumsuz yönde etkilemiş-
tir. İki hafta önce, Türkiye’nin Fırat ve Dic-
le sularını, barajların kapaklarını kapatarak 
Suriye’yi içme suyundan yoksun bırakılması 
ve Beşar Esad üzerinde baskı yaratmasıyla il-
gili yazılar dış basında analizlerde yer almıştır. 
Daha önce de belirttiği gibi insan hayatı için 
suyun önemli bir kaynak olduğu her zaman 
Türkiye’nin önceliğinde yer almıştır.   Kasım 
2011’de Türkiye, Suriye’ye ekonomik yaptı-
rımlar uygulayabileceğini belirtirken, Türki-
ye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ahmet Da-
vutoğlu, hem Suriye hem de Irak için önemli 
olan, Türkiye’den doğan ve Suriye’ye ve daha 
sonrasında Irak’a akan sınıraşan sularda her-
hangi bir su kısıtlaması yapılmayacağını be-
lirtmiştir.   Türkiye’nin bugüne kadar izlediği 
su politikaların su kaynakları bir tehdit unsu-
ru ve ya silah olarak kullanılmamıştır.  Sınıra-
şan sularda özellikle de Fırat-Dicle havzası kı-
yıdaşları Irak ve Suriye ile her zaman işbirliği 
içerisinde suların hakça, makul ve optimum 

olarak tahsisini isteyen Türkiye’nin, Suriye ile 
son günlerde gerilimin daha da çok arttığı bu 
durumda,  uzun yıllardır oluşturduğu su poli-
tikasına tezat bir davranışta davranmayacak-
tır.

 Sonuç

•	 Su	kaynakları	açısından	kıt	bir	bölge	olan	
yerel, ulusal ve uluslar arası ölçekte etkile-
rini yaşamıştır.

•	 Ortadoğu’nun	politik	durumu,	su	kaynak-
ları yönetimi doğrudan etkilemektedir.

•	 Teknik	bir	durum	siyasi	bir	durum	olarak	
algılanmaktadır.

•	 Kıt	olan	su	kaynakları	en	iyi	şekilde	yöneti-
lerek verimli bir şekilde kullanılabilir.

•	 Doğru	su	yönetim	doğru	veriler	ve	işbirliği	
ile sağlanabilir.

•	 Veri	problemi.
•	 İşbirliği	 zayıf,	 özellikle	 kurumsallaşma	da	

zayıf.
•	 Yıllık	 yağış	 ortalamasında	 bir	 düşüş	 söz	

konusu, bolgenin iklimi nedeniyle bu-
harlaşma da çok fazla. Irak’ta henüz iç 
dengeler oturabilmiş değil, kendi icinde 
ve vilayetler arasında da su kaynaklarına 
ilişkin bir sorun söz konusu, İran Karun 
ve Dez suları üzerinde proje yapma niye-
tinde çünkü İran’da su sorunu söz konusu 
özellikle Merkez bölgesinde. Suriye, Mart 
ayı itibariyle bir iç karmaşın içerisinde, Asi 
Dostlu barajı projesi sekteye uğrayabilir. 
Öncelikle her kıyıdaş üç aşamalı plan ör-
neğinde olduğu gibi su kaynakları ve top-
rak kaynakları envanteri çıkarmalıdır. Su 
kaynaklarının tahsisi nufus, sosyal yapı, 
ekonomi, iklim ve diğer şartlar göz önünde 
bulundurarak yapılmalıdır. İşbirliği üç kı-
yıdaşın katılımıyla gerçekleşmelidir.

Tarımda su kaybını en aza indirebilecek mo-
dern sulama teknikleri kullanılmalıdır. Su 
kaybının yıpranma ve eskime sebebiyle çok 
olduğu su şebekelerinin tadilatı ve yenilenme-
si yapılmalıdır. “
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1.14. Türkiye’nin Afrika Açılımı
Numan Hazar
Emekli Büyükelçi

“ 1. EİT’in Kuruluşu ve Gelişimi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üye dev-
letler arasında ekonomik entegrasyonun yanı 
sıra teknik ve kültürel işbirliğini de destekle-
mek için kurulmuştur. 

Başlangıçta İran, Pakistan ve Türkiye 1964 yı-
lında ‘Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) 
teşkilatını oluşturmuşlardır. Gerçekten de 
RCD bazı ekonomik, teknik ve kültürel pro-
jeler gerçekleştirmiştir. Soğuk Savaş boyun-
ca iki kutuplu dönemde bu ülkelerin liderle-
ri, ekonomik gelişmenin teminatı ve yaşam 
standartlarının yükseltilmesi çabalarına kat-
kı sağlamak için tarihsel, kültürel, coğrafi 
ve dini bağların üye ülkeler arasında yakın 
işbirliği kurmaya yeterli olduğuna inanmış-
tır. Bu plan genel olarak Batı ve özellikle de 
ABD tarafından stratejik bakımdan önemli 
bir bölgede Sovyet nüfuzunu engellemek için 
desteklenmiştir. Buna rağmen İran’daki İslam 
Devrimi’nden sonra 1979’da teşkilatın tüm 
faaliyetleri askıya alınmıştır. Uluslararası bir 
teşkilat olan RCD 1980 yılında dağılmıştır. 
 
1985 yılında bölgesel işbirliğinin ve entegras-
yonun öneminin farkında olan Teşkilatın ku-
rucuları, RCD’yi tekrar aktifleştirmeye karar 
vermişler ancak teşkilatın ismini Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatı (EİT) olarak değiştirmişler-
dir. Bu yeni organizasyon, üç kurucu üyenin 
dışişleri bakanlarının İslamabad’da bir olağa-
nüstü toplantı sırasında İzmir Antlaşması’nın 
aslına ek olarak Değişiklik Protokolü’nü im-

zaladıkları 1990 yılında etkin hale gelmiştir. 
1992’de Orta Asya Cumhuriyetlerinin (Kaza-
kistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve 
Türkmenistan) yanı sıra Afganistan ve Azer-
baycan da Teşkilata katılmışlardır. Böylece 10 
üyeli bir teşkilat olan EİT, uluslararası tanınır-
lık ve saygınlık kazanmıştır.
 
Tarihsel gelişim süreciyle ilgili bu girişin ar-
dından, üye ülkelerin liderlerini böyle bir ku-
ruluş oluşturmaya yönelten teşkilatın temel 
avantajları üzerinde durmak istiyorum.

2. EİT’in Temel Avantajları  

EİT ülkeleri coğrafi anlamda çok büyük bir 
alanı kaplar. Söz konusu coğrafi alan yedi mil-
yon kilometre karelik bitişik bölgedir.

Toplamda 350 milyonluk önemli bir nüfusa 
sahiptir. Bu nüfus büyük çoğunlukla Müslü-
manlardan oluşmaktadır.

EİT bölgesi İran Körfezi, Hint Körfezi, Kara-
deniz ve Akdeniz’e erişimi ile stratejik olarak 
dünyanın önemli bir bölgesinde yer almakta-
dır. 

Üye ülkeler arasında çok yakın kültürel etki-
leşim ve benzerlikler vardır. Tarihsel bağlar 
ayrıca kayda değerdir. Dilbilimsel olarak fark-
lılık gösterenlerde dahi binlerce ortak keli-
me vardır. Yaşayan Türk tarihçilerin duayeni 
Profesör Halil İnalcık’ın belirttiği gibi tarihsel 
araştırmalar, Türkiye, İran ve Pakistan arasın-
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daki kültürel ilişkinin, Araplar ve Türkler ara-
sındaki kültürel ilişkiden daha yakın ve daha 
güçlü olduğu gerçeğini doğrulamaktadır. 
Açıkçası EİT’in tüm üye ülkelerini göz önü-
ne aldığımızda bu gerçek daha da belirginleş-
mektedir. 

Diğer taraftan Amerikan siyaset bilimcisi 
Prof. Samuel P. Huntington, ünlü uygarlıklar 
çatışması tezini açıklarken bölgesel ekonomik 
kuruluşlardan uygarlıkların ulus-devlete kar-
şı güçlenmesinin bir göstergesi olarak bah-
setmekte ve ekonomik bütünleşmenin ön-
koşulunun kültürel yakınlık olduğunu iddia 
etmektedir. Pek çok değişik örnek arasında 
EİT’den ayrıntılı biçimde bahsetmektedir. ‘’Bu 
çabaların başarısının büyük ölçüde, ilgili dev-
letlerin kültürel homojenliğine bağlı olduğu’’ 
gerçeğinin altını çizer. Kişisel olarak onun de-
ğişik bakış noktalarından oldukça eleştirilen 
teziyle aynı görüşü paylaşmamama rağmen, 
sadece EİT’in kültürel yakınlığa dayalı bir ku-
ruluşu temsil ettiğinin tanınması açısından 
bundan bahsetmiş bulunmaktayım.

EİT üyesi ülkeler enerji ve doğal kaynaklar 
açısından zengindirler. Ekonomik ve sosyal 
kalkınmaya dayalı, gelişen bir geleceğe katkı 
sağlayacak pozitif ekonomik çeşitliliğe sahip-
tirler. 

Rusya, Çin ve Avrupa Birliği gibi büyük güç-
lere coğrafi yakınlık ise bir başka önemli özel-
liktir.

Pek çok üye ülkede özellikle ülkeyi boydan 
boya geçen demir yolu ağları ve otoyollar ara-
cılığıyla ulaşım bağlantıları mevcuttur.
 
Tüm bunlar gösteriyor ki teşkilatın başarısı 
için çok büyük bir potansiyel vardır. Öte yan-
dan, piyasa ekonomisine ve ihracatın büyü-
mesine dayanan kalkınma modelini benimse-
meye olan küresel eğilim, EİT üyesi devletleri 
ekonomilerini liberalleştirmeye daha fazla 

dikkat etmeye ve ülkelerindeki özel sektöre 
gün geçtikçe önemi daha da artan roller yük-
lemeye sevk etmiştir.

Ayrıca şunu da eklemeliyim ki EİT siyasi bir 
kuruluş değil, temel olarak üye devletler ara-
sında yakın ekonomik ve teknik işbirliği ile 
entegrasyonu gerçekleştirmeyi hedefleyen 
teknik bir organizasyondur. Aslında en başın-
dan beri Teşkilat pek çok önemli projeyi bera-
berinde getirmiş ve tamamlamıştır.

3. EİT’in Kurumsal Yapısı 

EİT’nin merkezi İran-Tahran’da bulunur.

Teşkilat’ın temel organları şu şekildedir:

1- Zirve Toplantıları: Devlet ya da hükü-
met başkanları, her iki yılda bir veya üye 
ülkeler tarafından gerekli görülürse daha 
sık olmak üzere Zirve Toplantıları düzen-
lerler. Bu toplantılar en yüksek seviyede 
danışmanlık ve genel rehberlik fırsatı sun-
maktadır. 

2- Bakanlar Konseyi: Teşkilatın en yüksek 
politika, karar alma ve yürütme organıdır. 
Üye ülkelerin dışişleri bakanları yılda bir 
kez veya gerekli görüldüğünde (olağanüstü 
toplantılar) yapılan toplantılara katılırlar.

3- Daimi Temsilciler Konseyi: Konsey, 
Tahran’da ikamet eden EİT’ye bağlı üye 
ülkelerin büyükelçilerinden ve İran’ın Dı-
şişleri Bakanlığından sorumlu bir genel 
müdürden oluşur. Bakanlar Konseyi adına 
politikaların yürütülmesinden, üye devlet-
lerin kararlarının gerektiği konuların açık 
ve kesin bir biçimde ifade edilmesinden ve 
Bakanlar Konseyi kararlarının yürütülme-
siyle ilgili konularda uygun adımların atıl-
masından sorumludur.

4- Bölgesel Planlama Konseyi: Bu organ 
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Planlama Teşkilatının başkanlarından ve/
veya benzeri karşılık gelen otoritenin tem-
silcilerinden oluşur. BPK, geçmiş prog-
ramların gözden geçirilmesi ve elde edilen 
sonuçların Bakanlar Konseyine sunulmak 
üzere değerlendirilmesi ile birlikte eylem 
programlarının geliştirilmesi için Bakanlar 
Konseyinin yıllık toplantısı öncesinde yıl-
da en az bir kez toplanır. 

5- Sekretarya: Sekretarya’ya Genel Sekreter 
başkanlık eder. Sekretarya ayrıca 3 Genel 
Sekreter Vekili ve Teşkilatın ihtiyaç duya-
bileceği benzeri personelden oluşur. Sek-
retaryanın görevi EİT faaliyetlerinin uy-
gulanmasını başlatmak, koordinasyonunu 
sağlamak, süreci izlemek ve Teşkilatın top-
lantıları için gerekli hizmetleri sunmaktır. 

6- Özel Ajanslar ve Bölgesel Kurumlar: 
İşbirliğinin belli alanlarında rol alırlar. 
Ajansların ve kuruluşların sayısı, doğası 
ve amaçları Bakanlar Konseyi tarafından 
belirlenir. Özel Ajanslar; Kültür Enstitüsü, 
Bilim Vakfı ve Eğitim Enstitüsü’nü kapsar. 
Ayrıca EİT Gemicilik Şirketi, Ticaret ve 
Sanayi Odası (Türkiye bu kuruluşun mer-
kezinin dünyanın en  önemli  finans  mer-

kezlerinden  biri olan İstanbul’da  olması 
için öneride bulunmuştur), Ticaret ve Kal-
kınma Bankası, Reasürans Şirketi, Danış-
manlık ve Mühendislik Şirketi vb. gibi pek 
çok bölgesel kuruluş vardır. 

EİT’de uzman araştırmalarını yürütmek için 
yedi komite vardır. Bu komiteler raporları-
nı Bölgesel Planlama Konseyi’ne sunarlar. 
Raporlar kabul edilirse Bakanlar Konseyi’ne 
sunulur. Bu komiteler şunlardır: Ekonomi ve 
Ticaret Komitesi, Ulaştırma ve Haberleşme 
Komitesi, Tarım Komitesi, Bilim Eğitim ve 
Kültür Komitesi, Enerji Komitesi, Halkla İliş-
kilerle İlgili Altyapı Komitesi (Sağlık ve Çevre 
Komitesi) ve Uyuşturucu ile Mücadele Komi-
tesi. 
EİT, ekonomik işbirliğini ve entegrasyonu teş-
vik etmek için çeşitli anlaşmalar yapmıştır.

Gümrük Vergilerinin Azaltılmasını Amaçla-
yan EİT Ticaret Anlaşması (ECOTA): 2003 
yılında kabul edilmiştir. Afganistan, İran, Pa-
kistan, Tacikistan ve Türkiye bu anlaşmayı 
imzalamışlardır.

Transit Taşıma Çerçeve Anlaşması: Bu anlaş-
maya göre bir Transit Koordinasyon Konseyi 
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kurulmuştur. Konsey’in dört komitesi vardır: 
Sigorta Komitesi, Demiryolları Komitesi, Ka-
rayolları Komitesi ve Hukuk Komitesi.

Ayrıca EİT tarafından hazırlanan çok çeşit-
li anlaşmalar vardır.  Örneğin; Yatırımların 
Teşvik Edilmesi ve Korunması, Kooperatif 
Sektörler arasında İşbirliği, EİT Kaçakçılık ve 
Gümrük Suçları Veri Bankasının Kurulması, 
EİT Reasürans Şirketi, Üye Devletlerin İşa-
damları ve Tüccarları İçin Vize Verilmesinin 
Kolaylaştırılması Anlaşması, 2006’da faaliyete 
geçen EİT Ticaret ve Kalkınma Bankası (mer-
kezi Türkiye-İstanbul’da bulunmaktadır.) vb.

Yeni Bir EİT İçin Arayışlar: Akil Adamlar 
Grubu’nun Çalışmaları

EİT’in amaçlarına ve hedeflerine ulaşmada 
yavaş ilerlediği düşüncesiyle, Bakanlar Kon-
seyi 2003 yılında üye devletler arasından Ge-
nel Sekreter ve Bakanlar Konseyi ile işbirliği 
içinde özel yetki ile öneriler sunması için bir 
Akil Adamlar Grubu (AAG) kurulmasına ka-
rar vermiştir.

AAG, EİT’in diğer ekonomik kuruluşların de-
neyimlerini ve BM Milenyum (Binyıl) Kalkın-
ma Hedeflerinin önceliklerini göz önüne ala-
rak sonraki on yıl için bir vizyon stratejisine 
sahip olması gerektiğini kararlaştırmıştır.  

AAG, çeşitli EİT projelerinin işleyiş duru-
munu yakından denetlemek için iki Bakanlar 
Konseyi Toplantısı arasında bir Üst Düzey 
Görevliler Toplantısı yapılmasını önermiştir. 
Ayrıca, üye devletlerin EİT faaliyetlerindeki 
rollerini canlandırmak için üye devletlerin 
dışişleri bakanlıklarındaki ve diğer bakanlık-
larda/teşkilatlardaki EİT odak noktalarının 
güçlendirilmesi gerekliliğinden bahsetmiştir. 
Üye devletler aynı zamanda EİT Daimi Tem-
silcilerine yardımcı olmak amacıyla Tahran’da 
ilgili hizmetlerde EİT konularında uzmanlaş-
mış görevli(ler) göndermeleri için de teşvik 
edilmektedirler.

AAG raporu ayrıca İzmir Antlaşması’nda be-
lirtilen karar alma sürecinin Antlaşma’da ta-
nımlandığı şekilde sürdürülmesi gerektiğini 
belirtmiştir. Ne var ki bu maddeye bağlı ka-
larak, üye devletler hayati olmayan konularda 
salt çoğunluğa dayanarak karar almaya teşvik 
edilmiş olabilirler (İzmir Antlaşması’na göre 
kararlar oy birliği ilkesine dayanılarak alınır.)

Teşkilat tarafından atılan başka bir önem-
li adım ise 1 Ekim 2005’te Kazakistan’da üye 
devletlerin Dışişleri Bakanları tarafından As-
tana’daki toplantılarında kabul ettikleri EİT 
2015 Vizyon Belgesi’dir.   

Bu belgede Dışişleri Bakanları dünyadaki hızlı 
sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik geliş-
melerin; küreselleşme sürecinin zorluklarını 
ve fırsatlarını ve önümüzdeki yıllarda genel 
ve ortak yaklaşımlar aracılığıyla uygun bir şe-
kilde hedeflenmesi gereken beklentileri göz 
önüne alarak, bir EİT Vizyonu kabul etmeyi 
umduğunu ilan etmiştir. 

Buna ek olarak sosyal, ekonomik, hukuki ve 
idari reformların yürütülmesi ve verimli işle-
yen bir piyasanın sağlanması için EİT çerçe-
vesi içinde sürdürülen ve yoğunlaştırılan ça-
balara ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır. 

EİT 2015 Vizyon Belgesi’nde, Dışişleri Bakan-
ları şu hususları kabul etmişlerdir:
 - Önceden kabul edilmiş EİT Ticaret Anlaş-

ması (ECOTA) kapsamında EİT üyesi dev-
letler arasında 2015 yılına kadar gümrük 
vergilerinin azaltılması ve tarife benzeri ve 
tarife dışı engellerin kaldırılmasının taah-
hüt edilmesi,

 
- Hükümetler arası diyalog ve çeşitli alan-

larda teknik işbirliği programlarının tanın-
ması,

- Özel sektöre daha aktif ve önemli roller ay-
rılması,
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- Özelleştirme sürecinin ve yapısal reform-
ların teşvikinin yanı sıra ekonomik büyü-
menin hızlandırılmasında ve finanse edil-
mesinde EİT bölgesindeki finansal kuru-
luşların ve bankaların rollerinin öneminin 
yinelenmesi,

- EİT bölgesindeki yatırımların; özellikle de 
öncelikli ticaret, ulaştırma ve enerji alanla-
rındaki yatırımların desteklenmesi,

- Bölgesel ekonomik büyüme ve işbirliğinin 
desteklenmesinde ulaştırma ve haberleş-
me altyapısının önemi,

- Daha iyi üretim değişimi ve elektrik ticare-
ti modellerine erişmek için EİT bölgesinde 
2015’e kadar elektrik güç sistemleri bağ-
lantılarının kurulmasının ve tüm bölgenin 
enerji ihtiyacını karşılaması ve uluslararası 
piyasalara erişmek için satış noktası sağ-
lanması amacıyla petrol ve doğalgaz boru 
hatları ağlarının gelişiminin kolaylaştırıl-
masının taahhüt edilmesi,

- Üye devletlerin finans ve para politikaları-
nın uyumlaştırılması,

 - Ekonomi ve proje araştırmalarının önemi, 

- Üye ülkelerin sanayi gelişimlerinin tempo-
sunu hızlandırmak,

- Doğrudan yabancı yatırımların desteklen-
mesi ve ilgi çekmesi için politikaların ve 
stratejilerin benimsenmesi,

- Tarım ve çevre alanlarında işbirliği,

- EİT halklarının sosyal, eğitim ve sağlık 
standartlarını geliştirmek ve insan kaynak-
larının geliştirilmesi için gerekli önlemle-
rin alınması,

- Uyuşturucu kontrolü, organize suçlar ve 
ilgili konularda önlemler,

- EİT bölgesinde turizmin desteklenmesi.

EİT 2015 Vizyonu ayrıca EİT’in ilgili uluslara-
rası ve bölgesel kuruluşlarla ve finansal kuru-
luşlarla ilişkilerin güçlendirilmesini planlaya-
rak, EİT’in ortak görüş ve çıkarlarını geliştir-
mek ve projelendirmek için ilgili uluslararası 
forumlarda oynaması gereken rolün önemini 
vurgulamıştır. 

Bugüne kadar EİT yadsınamaz ölçüde önemli 
bir gelişme gerçekleştirmiştir. Ne var ki gü-
nümüz dünyasında, EİT’in önemli paylara 
sahip olabileceği alanlarda daha fazla işbirliği 
yürütebilecek üye devletlerin yüksek potansi-
yeli dikkate alındığında, tatmin edici bir de-
ğerlendirme yapmak mümkün değildir. Şu an 
küreselleşme süreci nedeniyle dünya çapında 
etkileşimler oldukça karmaşıktır ve gelişmek-
te olanlar da dâhil olmak üzere bazı ülkeler 
bundan oldukça faydalanırken, bazı ülkeler 
kaybedenlerden olmuşlar ya da bu durumdan 
yeterince faydalanamamışlardır.

Şüphesiz EİT daha iyisini yapabilir. Teşkilatın 
daha aktif olması tüm üye ülkelerin çıkarları-
na hizmet edecektir. Buna rağmen bir dina-
mizm eksikliği olduğu görülmektedir. 

EİT Genel Sekreteri Yahya Maroofi, ECO 
Chronicle dergisinin ilk sayısında yer alan rö-
portajında diğer konulara ek olarak şu husus-
ların altını çizmiştir:

“Teşkilatın karşılaştığı tüm zorluklara rağmen 
bölgesel bir teşkilatı yirmi yılı aşkın bir süre-
dir yürüttüğümüzü göz önüne alarak, ben ki-
şisel olarak Teşkilatın bugünkü gelişiminden 
ve durumundan memnunum. Bununla bir-
likte halklarımızın beklentilerine ulaşamadık. 
Bu bölge, etkileri bölge halkına daha iyi bir 
gelecek vaat eden daha elle tutulur gelişme-
leri hak ediyor. Şu yadsınamaz bir gerçek ki, 
bölgedeki on ülkeden oluşan EİT üyeleri tarih 
boyunca birbirleriyle her zaman iyi kültürel 
ve ticari ilişkilere sahip oldular ve bugün de 
hâlâ zengin minerallerin ve endüstri kaynak-
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larının ve bölge içinde birbirlerinin talepleri-
ni ve ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıla-
bilinecek potansiyellerin tadını çıkarıyorlar. 
Buna ek olarak, bu bölge geçmişte bilim ve 
teknolojinin gelişmesine çok büyük katkılarda 
bulunmuştur. İnsan ve hammadde kaynakları 
bakımından bölgedeki büyük potansiyel üye 
devletlerin karşılıklı çıkarları için kullanılma-
lıdır. Son olarak, ortak kaderimize ulaşmak 
için EİT platformu aracılığıyla çabalarımızı 
sürdürmeliyiz.”

Gördüğümüz gibi, işbirliği ve entegrasyon 
yolunda EİT’in önerdiği fırsatlardan yarar-
lanmak için üye devletler adına çok büyük bir 
potansiyel vardır. Bu olumlu zemine karşın, 
EİT 2015 Vizyonu’nda yüceltilen hedeflere 
ulaşmak için güçlü bir siyasi iradeye ihtiyaç 
duyulduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz.

Nitekim, 23 Aralık 2010’da İstanbul’da düzen-
lenen 11. EİT Zirve Toplantısı sırasında Tür-
kiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Zirve 
Başkanı Abdullah Gül, EİT 2015 Vizyonu’nun 
kısa bir süre içerisinde ayrıntılı bir çalışması-
nı/araştırmasını yapmak üzere üye devletle-
rin uzmanlarından oluşan bir Akil Adamlar 
Grubu’nun kurulacağını duyurmuştur.
Cumhurbaşkanı Gül söz konusu açıklamasın-
da, üye devletlerin ticaret ve yatırımdan ulaş-
tırma ve haberleşmeye, enerji ve çevreden ta-
rım ve endüstriye kadar çok geniş bir alanda 
işbirliğini güçlendirmek için 2015 yılına kadar 
gerçekleştirilmek üzere kesin hedefler koy-
dukları gerçeğine işaret ederek, EİT Ticaret 
Anlaşması’nın (ECOTA) uygulamaya girme-
sinin üye devletlere ekonomik entegrasyona 
doğru kritik bir barajı aşmalarında yardımcı 
olacağını söylemiştir.  

EİT 2015 Vizyonu Belgesi’nin amaçlarından 
biri de EİT bölgesi içindeki ticaretin payının, 
(üye devletlerin toplam ticareti içerisinde) 
2005’teki yüzde 6’lık düzeyinden 2015’e ka-

dar yüzde 20 düzeyine çıkartılması olmuştur. 
Ancak söz konusu oran 2010’da sadece yüz-
de 1’lik çok küçük bir artış göstererek bölge 
içindeki oranının yüzde 7’de kaldığı gözlem-
lenmiştir. 

Cumhurbaşkanı Gül ayrıca şunları eklemiş-
tir: “Bu nedenle, yüzde 7’lik bölge içi ticare-
tin hepimiz için bir başarısızlık olduğunu iti-
raf etmeliyiz. Eğer bir karşılaştırma yapacak 
olursak, Avrupa Birliği ülkelerinin kendi ara-
larındaki ticaretin payı, AB’nin toplam ticaret 
hacminin yüzde 65’ine denk gelmektedir. Bu 
bakımdan kaydedilen düşük performans, tüm 
üye devletler tarafından ECOTA’nın imzalan-
masını ve uygulanmasını mutlak bir gereklilik 
olduğunu sergilemektedir.”

Cumhurbaşkanı Gül, EİT’in değişen küre-
sel koşullara uyum göstermesi ve EİT 2015 
Vizyonu’nun daha verimli uygulanması ve 
olası düzeltmelerin yapılması düşüncesiyle 
kapsamlı bir çalışma yürütmek için bir Akil 
Adamlar Grubu’nun kurulması teklifinin ka-
bul görmesi nedeniyle memnuniyetini ifade 
etmiştir. 



ORSAM ORTADOĞU 
YAZ OKULU 2012 107

ORSAM ORTADOĞU YAZ OKULU - 2012 ORSAM

Aslında, Zirve Toplantısından sonra orta-
ya çıkan İstanbul Bildirgesi, Akil Adamlar 
Grubu’nun (AAG) görevlerinden şu ifadelerle 
söz ederek kendilerine verilen yetkiyi tanım-
lar:

 … Hükümet/Devlet Başkanları, 
“Türkiye’nin EİT 2015 Vizyonu’nu kap-
sayan, Teşkilatın işlerini inceleyerek 
gözden geçiren, Teşkilatın dinamizmi-
ni, verimliliğini ve görünürlülüğünü 
pekiştirmek ve Bakanlar Konseyi’ne 
sunulmak üzere öneriler hazırlamak 
amacıyla bir Akil Adamlar Grubu’nun 
kurulması teklifini memnuniyetle kar-
şılamıştır.”

Diğer bir deyişle, EİT üyesi devletlerin li-
derleri siyasi iradelerini en yüksek seviyede 
göstermişler ve ilerleme kaydetmek için Akil 
Adamlar Grubu’nun önerileri üzerinde dur-
muşlardır. Şu üç kelimenin altını çizmek is-
tiyorum: EİT’in dinamizmini, verimliliğini ve 
görünürlüğü pekiştirmek.

2011 yılında üye devletler Akil Adamlar 
Grubu’na (AAG) temsilcilerini atamışlardır. 
AAG’nin seçkin üyeleri,  çok değerli uluslara-
rası veya diplomatik tecrübelere sahip nitelik-
li şahsiyetlerdir. 

Türkiye’nin Dönem Başkanı  olarak yaptığı 
davet üzerine 25-26 Temmuz 2011 tarihin-
de Ankara’da ilk AAG Toplantısı yapılmıştır. 
Açılış toplantısı İstanbul Zirvesi’nde veri-
len yetkilerin ışığında, AAG üyeleri arasında 
ön hazırlık niteliğinde bir görüş alış verişini 
mümkün kılmıştır. Ayrıca Genel Sekreter 
Maaroofi tanıtıcı bir sunuş yapmıştır. Bu top-
lantıda sonraki toplantıların programları üze-
rinde anlaşmaya varılmıştır.

3-4 Ekim 2011 tarihlerinde Tahran’da dü-
zenlenen İkinci Toplantıda, AAG Çalışma 
Programını kabul etmiştir. Toplantı boyunca 

AAG son yirmi yıl zarfında Teşkilatın değişik 
sektörlerdeki hedefleri ve amaçları bakımın-
dan genel performansını gözden geçirmiş 
ve değerlendirmiştir. Ayrıca, EİT’in şimdiki, 
geçmiş ve gelecek başkanlarından oluşan bir 
Üçlü Başkanlık mekanizmasının (Troyka) ku-
rulması gerekliliğinin altı çizilerek Teşkilatın 
genel performansını değerlendirmek ve de-
netlemek için bir izleme mekanizması oluş-
turulması görüşü dile getirilmiştir. Buna ek 
olarak AAG diğer uluslararası kuruluşların 
tecrübelerinden yararlanılması konusunda 
anlaşmıştır. Aynı zamanda koordinasyon ve 
izleme kararları, Sekretarya ve üye devletler 
arasındaki iletişimin verimliliği ve EİT top-
lantılarında üye devletlerin katılım düzeyi-
nin artırılması ile ilgili konular tartışılmıştır. 
Sektörel stratejiler, program ve eylem plan-
ları, kurumsal kapasite analizi, öngörülen 
plan ve faaliyetlerin uygulanması için uygun 
mali kaynakların yeterliliğinin göz önünde 
bulundurulması, ve daha iyi bir işleyiş ama-
cıyla EİT bölgesel kuruluş/uzman kurumları 
ve performanslarına ilişkin temel belgelerin 
incelenmesinin yanı sıra EİT’in tüm temel ve 
düzenleyici belgelerini incelemek de AAG’nin 
çalışma kapsamında yer almaktadır.

Üçüncü AAG Toplantısı 22-24 Kasım 2011’de 
Tahran’da yapılmıştır. Bu toplantıda Sekretar-
ya, Teşkilatın mevcut personel alımı ve uygu-
lamaları üzerinde ayrıntılı bir sunuş yapmış-
tır. Sekretarya ayrıca mevcut Teşkilat Şeması 
ve önerdiği gözen geçirilmiş Teşkilat Şeması 
üzerindeki görüşlerini bildirmiştir. Sekretar-
yanın bilgilendirmesini katılımcıların detaylı 
görüş alışverişi takip etmiştir. AAG üyeleri 
ayrıca karar alma mekanizmasını gözden ge-
çirmiş ve zaman zaman kararları ve dolayısıy-
la Teşkilatın işleyişini engelleyen bu konu için 
çözümleri incelemişlerdir.

Bu toplantılar sırasında AAG bazı kararlara 
da ulaşmıştır. Bu aşamada çalışmalar gizli ol-
duğu için kararlar açıklanamamaktadır.
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Sonuç 

AAG bu yıl boyunca çalışmaya ve Teşkilatın 
verimliliğinin, dinamizminin ve görünürlülü-
ğünün pekiştirilmesini hedefleyen önerilerini 
kapsayan raporunu hazırlamaya devam ede-
cektir. Rapor AAG tarafından EİT Zirve Top-
lantısı öncesi Bakanlar Konseyi’ne teslim edi-
lecektir. Bakanlar Konseyi Toplantısı’nın ve 
Zirve Toplantısı’nın Haziran 2012’de, bu tarih 
mümkün olmazsa yılın daha sonraki aylar-
da Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılması 
planlanmaktadır.

Önümüzdeki aylarda AAG’nin çalışması ve 
sonuçlara ulaşması için yoğun bir çalışma 
programı olacaktır.

Bununla birlikte, daha iyi işleyen bir teşkilat 
için gerekli tüm önlemleri uygulamak ama-
cıyla her şeyin üye devletlerin siyasi iradesine 
bağlı olduğu gerçeği vurgulanmalıdır. Ancak 
her zaman şu gerçeği aklımızda bulundur-
malıyız ki EİT gelecekte verimli, dinamik ve 
görünür bir teşkilat olarak işlerlik gösterebil-
diğinde şüphesiz bu durum münhasıran tüm 
üye devletlerin çıkarlarına hizmet edecektir. “
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1.15. Uluslararası Kalkınma,
İşbirliği ve Türkiye
Dr. Mustafa Şahin
Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı

“ Türkiye’nin Kalkınma İşbirliği’nin Genel 
Özellikleri;

•	 Çok aktörlü. 
•	 1992’de TİKA’nın kurulmasıyla kurumsal-

laşmıştır. 
•	 Dönüm noktası: Sovyetler Birliği’nin da-

ğılmasıyla Orta Asya, Kafkasya ve Balkan-
lardaki Yeni Bağımsız Devletler kalkınma 
işbirliğinin odak noktası olmuştur.

•	 Son dönemde Orta Doğu ve Afrika ülkele-
riyle kalkınma işbirliği geliştirilerek, etkin-
lik coğrafyası genişletilmiştir.

•	 OECD 2009 verilerine göre Türkiye’nin 
Resmi Kalkınma Yardımı/Gayrısafi Milli 
Gelir (ODA/GNI) oranı OECD/DAC üyesi 
Kore’den ve Macaristan, Slovakya, Polonya 
gibi AB üyesi ülkelerden daha yüksektir. 

•	 Koşulsuz kalkınma yardımı politikası. 

Türkiye’nin Kalknma İşbirliği’nin Genel Özellikleri; 

• Çok aktörlü.  

• 1992’de TİKA’nn kurulmasyla kurumsallaşmştr.  

• Dönüm noktas: Sovyetler Birliği’nin dağlmasyla Orta Asya, Kafkasya ve 
Balkanlardaki Yeni Bağmsz Devletler kalknma işbirliğinin odak noktas olmuştur. 

• Son dönemde Orta Doğu ve Afrika ülkeleriyle kalknma işbirliği geliştirilerek, etkinlik 
coğrafyas genişletilmiştir. 

• OECD 2009 verilerine göre Türkiye’nin Resmi Kalknma Yardm/Gayrsafi Milli 
Gelir (ODA/GNI) oran OECD/DAC üyesi Kore’den ve Macaristan, Slovakya, 
Polonya gibi AB üyesi ülkelerden daha yüksektir.  

• Koşulsuz kalknma yardm politikas.  
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TİKA’nın Kuruluş Amacı;

Başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve ak-
raba toplulukları ile Türkiye’ye komşu ülkeler 
olmak üzere, kalkınma yolundaki ülkeler ve 
topluluklarla diğer ülkelerin kalkınmalarına 
yardımcı olmak, bu ülke ve topluluklarla eko-
nomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eği-
tim gibi alanlarda işbirliğini projeler ve prog-

ramlar aracılığıyla geliştirmektir. TİKA kuru-
luşunun ilk yıllarında dönemin şartları gereği 
acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla insani 
yardım, malzeme ve ekipman taleplerinin 
karşılanması gibi konulara ağırlık vermiştir. 
Günümüzde görev alanına giren ülkelerin ön-
celikleri ve talepleri doğrultusunda ülkemiz 
potansiyeli göz önünde bulundurularak tek-
nik yardım faaliyetlerine ağırlık verilmektedir.

Resmi Kalkınma Yardımları 20002-2009 /milyon dolarResmi Kalknma Yardmlar 20002-2009 /milyon dolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TİKA’nn Kuruluş Amac; 

Başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve akraba topluluklar ile Türkiye’ye komşu ülkeler 
olmak üzere, kalknma yolundaki ülkeler ve topluluklarla diğer ülkelerin kalknmalarna 
yardmc olmak, bu ülke ve topluluklarla ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim 
gibi alanlarda işbirliğini projeler ve programlar araclğyla geliştirmektir. TİKA kuruluşunun 
ilk yllarnda dönemin şartlar gereği acil ihtiyaçlarn karşlanmas amacyla insani yardm, 
malzeme ve ekipman taleplerinin karşlanmas gibi konulara ağrlk vermiştir. Günümüzde 
görev alanna giren ülkelerin öncelikleri ve talepleri doğrultusunda ülkemiz potansiyeli göz 
önünde bulundurularak teknik yardm faaliyetlerine ağrlk verilmektedir. 

TİKA’nn Koordinasyon Ofisleri; 
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TİKA’nın Koordinasyon Ofisleri;

Arnavutluk Azerbaycan Bosna-Hersek Gürcistan
Kazakistan Kırgızistan Moğolistan Moldova
Özbekistan Tacikistan Türkmenistan Ukrayna(2)
Afganistan (3) Filistin Makedonya Kosova
Etiyopya Sudan Karadağ Senegal
Sırbistan Suriye Pakistan

İkili Bazda Harcamaların Bölgesel Dağılımı (2009)

 

Arnavutluk  Azerbaycan  Bosna‐Hersek  Gürcistan 

Kazakistan  Krgzistan  Moğolistan  Moldova 

Özbekistan  Tacikistan  Türkmenistan  Ukrayna(2) 

Afganistan (3)   Filistin  Makedonya  Kosova 

Etiyopya  Sudan  Karadağ  Senegal 

 

İkili Bazda Harcamalarn Bölgesel Dağlm (2009) 

 

 

 

 

Harcama Büyüklüklerine Göre En Çok Yardm Alan Ülkeler (2009) 
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TİKA’nn Çalşma İlkeleri 

• İşbirliği yaplan ülkelerde sosyal ve ekonomik kalknmaya destek olunmas, 

• Küresel sorunlarn çözümüne katkda bulunulmas, Binyl Kalknma Hedefleriyle 
uyum, 

• Yoksullukla mücadele, insan güvenliği, eşitlik ve katlmc demokrasi ile uyumlu 
yönetişim yaplarnn desteklenmesi, 

• Proje uygulamalarnda Dşişleri Bakanlğ ile siyasi, ilgili uzman Bakanlk, kurum ve 
kuruluşlarla teknik koordinasyon sağlanmas, 

• Proje uygulamalarnda kamu diplomasisi ilkeleri çerçevesinde  tantm, 

• Doğrudan para hibesi yerine proje tabanl yardm, 

• Türkiye’nin alanda görünürlüğünü artran projelere öncelik verilmesi, 

• Yararlanc ülke halklarnn öncelikli ihtiyaçlarnn dikkate alnmas, 

• Proje uygulamalarnda çok aşamal yardm stratejisinin uygulanmas, 
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EN ÇOK YARDIM ALAN ÜLKELER

Harcama Büyüklüklerine Göre En Çok Yardım Alan Ülkeler (2009)

TİKA’nın Çalışma İlkeleri

•	 İşbirliği yapılan ülkelerde sosyal ve ekono-
mik kalkınmaya destek olunması,

•	 Küresel sorunların çözümüne katkıda bu-
lunulması, Binyıl Kalkınma Hedefleriyle 
uyum,

•	 Yoksullukla mücadele, insan güvenliği, 
eşitlik ve katılımcı demokrasi ile uyumlu 
yönetişim yapılarının desteklenmesi,

•	 Proje uygulamalarında Dışişleri Bakanlığı 
ile siyasi, ilgili uzman Bakanlık, kurum ve 
kuruluşlarla teknik koordinasyon sağlan-
ması,

•	 Proje uygulamalarında kamu diplomasisi 
ilkeleri çerçevesinde  tanıtım,

•	 Doğrudan para hibesi yerine proje tabanlı 
yardım,

•	 Türkiye’nin alanda görünürlüğünü artıran 
projelere öncelik verilmesi,

•	 Yararlanıcı ülke halklarının öncelikli ihti-
yaçlarının dikkate alınması,

•	 Proje uygulamalarında çok aşamalı yardım 
stratejisinin uygulanması,

•	 Soydaş ve akraba topluluklarına öncelik 
verilirken diğer etnik yapıları da dikkate 
alarak sosyal barışın geliştirilmesi, 

•	 Projelerin geniş kitlelerin istifadesine hiz-
met etmesi

•	 İş adamları ve sivil toplum örgütlerinin 
kalkınma yardımlarında rol alması ama-
cıyla işbirliğinin geliştirilmesi,

•	 Projelerin uygulanmasında kamu kuruluş-
larının uzmanlarından ve diğer altyapıla-
rından yararlanılarak proje maliyetlerinin 
azaltılması, 

•	 Uluslararası kalkınma örgütleri ve diğer 
ülkelerin teknik yardım kuruluşlarıyla iş-
birliği yapılması.

Sektörler

•	 Sosyal Altyapıların Geliştirilmesi: Eğitim, 
Sağlık, Su Temini, İdari Yapıların Güçlen-
dirilmesi, Konut/Barınma, Çevre, Mesleki 
Eğitim

•	 Ekonomik Altyapıların ve Üretim Sektör-
lerinin Geliştirilmesi: Tarım, Sanayi ve Ti-
caret, Ulaştırma, Medya/İletişim, Bankacı-
lık ve Finans, Turizm

•	 Kültürel İşbirliği: İletişimin Geliştirilmesi, 
Sosyal Barışa Katkı

•	 Acil İnsani Yardımlar
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Ülkemizde ve işbirliği yaptığımız ülkelerdeki 
çözüm ortakları,

•	 Kamu kurum ve kuruluşları
•	 Üniversiteler
•	 Sivil toplum kuruluşları
•	 Özel sektör
•	 Uluslararası kuruluşlar
•	 Diğer ülkelerin kalkınma işbirliği kuruluş-

ları

Planlı Kalkınma Dönemi (1963 - ….)
•	 Türkiyede planlar: kamu için emredici, 

özel kesim için yol gösterici 
•	 9 Kalkınma Planı, 3 perspektif plan veya 

uzun vadeli strateji
•	 1963-1979: İçe dönük (ithal ikameci) poli-

tikalar 
•	 1980-       : Dışa açık (ihracata dönük) po-

litikalar

Plan Dönemleri
•	 I. Plan:   1963-1967 
•	 II. Plan:   1968-1972 
•	 III. Plan: 1973-1977

1978 Yılı Programı
•	 IV. Plan: 1979-1983 
•	  1984 Yılı Programı
•	 V. Plan : 1985-1989 
•	 VI. Plan: 1990-1994

1995 Yılı Programı 
•	 VII. Plan: 1996-2000 
•	 VIII. Plan:2001-2005

2006 Yılı Programı
•	 IX. Plan : 2007-2013  Kalkınma planlarının 

her biri birer stratejiye sahiptir. Kalkınma 
planları, “Perspektif Plan” veya “Uzun Va-
deli Strateji” adını taşıyan  ve  birden çok 
plan dönemini kapsayan daha geniş bir 
stratejıyi esas almaktadır.

•	 Birinci Perspektif Plan 1963-1977  I. ve II. 
Planlar

•	 İkinci Perspektif Plan  1973-1995  III., IV., 
V.  ve VI. Planlar

•	 Uzun Vadeli Strateji: 2001-2023   VIII ve 
IX. Planlar 

Yasal Çerçeve

•	 Anayasa, m. 166 
“Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı 
planlamak ve bu amaçla gerekli teşkilatı kur-
mak devletin görevidir.” 

•	 3067 sayılı Kanun 
Kalkınma planlarını yürürlüğe koymak ve bu 
planlarda değişiklik yapmak TBMM’nin yet-
kisindedir. 

•	 Devlet Planlama Teşkilatı
Planlı Kalkınma Döneminde, kalkınma plan-
larının hazırlanması başta olmak üzere, plan-
lama faaliyeti, 30 Eylül 1960 tarihinde 91 sayılı 
Kanun ile kurulan Devlet Planlama Teşkilatı 
tarafından yürütülmüştür.

•	 Kalkınma Bakanlığı 
Devlet Planlama Teşkilatının görevleri, 3 Ha-
ziran 2011 tarihli ve 641 sayılı KHK ile kuru-
lan Kalkınma Bakanlığı tarafından üstlenil-
miştir. 

•	 641 sayılı KHK 
Kalkınma planı ve yıllık programlar, Hükü-
met tarafından verilen ilke ve hedefler doğ-
rultusunda Kalkınma Bakanlığı tarafından 
hazırlanır.

Bu kapsamda Kalkınma Bakanlığı kalkınma 
planları ve yıllık programların hazırlanması, 
uygulamasının izlenmesi, gerekli bilgilerin 
toplanması ve koordinasyonun sağlanması 
konularında yetkilidir. 
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Sekreteryası Kalkınma Bakanlığı tarafından 
yürütülen kurullar;

•	 Yüksek	Planlama	Kurulu
•	 Para-Kredi	ve	Koordinasyon	Kurulu
•	 Bölgesel	Gelişme	Yüksek	Kurulu	ve	Bölge-

sel Gelişme Komitesi
•	 Ekonomik	ve	Sosyal	Konsey
•	 e-Dönüşüm	Türkiye	İcra	Kurulu

Kalkınma Bakanlığı
•	 Bağlı	Kurum	ve	Kuruluşlar

•	 Türkiye	İstatistik	Kurumu	(TÜİK)
•	 Güneydoğu	Anadolu	Projesi	Bölge	Kal-

kınma İdaresi
•	 Doğu	Anadolu	Projesi	Bölge	Kalkınma	

İdaresi

•	 Doğu	Karadeniz	 Projesi	 Bölge	Kalkın-
ma İdaresi

•	 Konya	 Ovası	 Projesi	 Bölge	 Kalkınma	
İdaresi

İlgili Kuruluşlar
•	 Kalkınma	Ajansları

Kalkınma Bakanlığı’nın Görevleri;
•	 Ülkenin	doğal,	beşeri	ve	iktisadi	her	türlü	

kaynak ve imkanlarını tespit ederek, takip 
edilecek iktisadi, sosyal ve kültürel politika 
ve hedeflerin belirlenmesinde Hükümete 
müşavirlik yapmak. 

•	 Hükümetçe	 belirlenen	 amaçlar	 doğrultu-
sunda makroekonomik, sektörel (sosyal ve 
iktisadi) ve bölgesel gelişme alanlarında, 

 

 

Sekreteryas Kalknma Bakanlğ tarafndan yürütülen kurullar; 

 Yüksek Planlama Kurulu 

 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu 

  Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu ve Bölgesel Gelişme Komitesi 

 Ekonomik ve Sosyal Konsey 

  e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 

Kalknma Bakanlğ 

• Bağl Kurum ve Kuruluşlar 

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
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ulusal ve yerel düzeyde analiz ve çalışmalar 
yaparak kalkınma planı, orta vadeli prog-
ram, yıllık programlar, stratejiler ve eylem 
planları hazırlamak. 

•	 Bakanlıkların	ve	kamu	kurum	ve	kuruluş-
larının iktisadi, sosyal ve kültürel politikayı 
ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu 
sağlamak, uygulamayı etkin bir biçimde 
yönlendirmek ve bu konularda Hükümete 
müşavirlik yapmak. 

•	 Uluslararası	 kuruluşlarla	 iletişim	 içerisin-
de çalışarak ileriye dönük stratejiler ge-
liştirmek ve topluma perspektif sağlayan 
politika önerilerini katılımcı bir yaklaşımla 
belirleyerek özel kesim için orta ve uzun 
dönemde belirsizlikleri giderici genel bir 
yönlendirme görevini yerine getirmek. 

•	 Kalkınma	 planlarının	 ve	 yıllık	 program-
ların başarı ile uygulanabilmesi için ilgili 
kurum ve kuruluşların ve mahalli idarele-
rin kuruluş ve işleyişlerinin iyileştirilmesi 
konusunda görüş ve tekliflerde bulunmak; 
kurumsal kapasiteyi her yönüyle geliştir-
me amacıyla gerekli her türlü tedbiri al-
mak; kurumsal stratejik yönetim ve plan-
lama konularında merkezi uyumlaştırma 
ve yönlendirme fonksiyonunu yerine ge-
tirmek.

•	 Kalkınma	planlarının	ve	yıllık	programla-
rın uygulanmasını izlemek ve koordine et-
mek, değerlendirmek ve gerektiğinde kal-
kınma planlarında ve yıllık programlarda 
usulüne uygun değişiklikler yapmak. 

•	 Maliye,	para,	dış	 ticaret	ve	kambiyo	poli-
tikalarının kalkınma planı ve yıllık prog-
ramların hedefleriyle uyum içinde uygu-
lanması konusunda Hükümete müşavirlik 
yapmak. 

•	 Özel	sektör	ve	yabancı	sermaye	faaliyetle-
rinin plan hedef ve amaçlarına uygun bir 
şekilde yürütülmesini düzenleyecek teşvik 
ve yönlendirme politikalarının genel çer-
çevesini hazırlamak ve Hükümete teklif 
etmek. 

•	 Kalkınmada	 öncelikli	 yörelerin	 daha	 hızlı	
bir şekilde gelişmesini sağlayacak tedbirle-
ri tespit ve teklif etmek, uygulamayı izle-
mek ve koordine etmek, 

•	 Kalkınma	 planı	 ve	 yıllık	 programlardaki	
ilke ve hedeflere uygun olarak, uluslararası 
ekonomik kuruluşlarla ilişkilerin geliştiril-
mesinde, temas ve müzakerelerin yürütül-
mesinde gerekli görüş ve tekliflerde bulun-
mak. 

•	 Bölgesel	veya	sektörel	bazda	gelişme	prog-
ramları hazırlamak.

•	 Kalkınma	 ajanslarının	 koordinasyonunu	
sağlamak ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri 
yürütmek.

•	 Bilgi	 toplumuna	 ilişkin	 politika,	 hedef	 ve	
stratejileri hazırlamak, bu alanda kamu 
kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütle-
ri ve özel sektör arasındaki koordinasyonu 
sağlamak ve uygulamayı etkin bir biçimde 
yönlendirmek.

•	 Mevzuatla	Bakanlığa	verilen	diğer	görev	ve	
hizmetleri yapmak.

Genel Müdürlüklerin Görevleri;
•	 Plan,	program	ve	diğer	dokümanlarınların	

ilgili bölümlerini hazırlamak, 
•	 Araştırmalar	yapmak,	strateji	geliştirmek,	
•	 Yatırım	 programının	 ilgili	 kısmını	 (varsa)	

hazırlamak,
•	 Hukuki	ve	idari	düzenlemelere	görüş	ver-

mek,
•	 Kamu	 ve	 özel	 kesim	 kuruluşları	 arasında	

gerekli koordinasyonu sağlamak, 
•	 Uluslararası	 kuruluşlarla	 temas	 ve	müza-

kerelere iştirak etmek. 

Planlama İlkeleri;
•	 Kamu	sektörü	için	emredici	
•	 Özel	sektör	için	yol	gösterici	
•	 Bütüncül	Yaklaşım	
•	 Demokratik	rekabetçi	planlama	
•	 Katılımcılık	



116     

ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİORSAM

ORSAM ORTADOĞU 
YAZ OKULU 2012

•	 Kurumsal	katkı	ve	sahiplenme	
•	 İnsan	odaklı	gelişme	
•	 Parlamento	onayı

Uzun Vadeli Strateji (2001-2023)
Nesnel Amaç: Bilgi toplumuna dönüşümün 
sağlanarak dünya hasılasından daha yüksek 
oranda pay alınması, toplumun yaşam kalite-
sinin yükseltilmesi, evrensel bilim ve kültüre 
katkı ile bölgesel ve küresel düzeylerdeki ka-
rarlarda etkin söz sahipliği. 

Temel Amaç:
•	 Atatürk’ün	gösterdiği	çağdaş	uygarlık	dü-

zeyini aşma hedefi doğrultusunda,
•	 21.	 yüzyılda	 kültür	 ve	 uygarlığın	 en	 ileri	

aşamasına ulaşarak dünya standardında 
üreten,

•	 gelirini	adil	paylaşan,
•	 insan	 hak	 ve	 sorumluluklarını	 güvenceye	

alan,
•	 hukukun	üstünlüğünü,	katılımcı	demokra-

siyi, laikliği, din ve vicdan özgürlüğünü en 
üst düzeyde gerçekleştiren,

•	 küresel	düzeyde	etkili	bir	dünya	devleti	ol-
maktır. 

Diğer amaçlar;
•	 toplumun	eğitim	ve	sağlık	düzeyinin	yük-

seltilmesi,
•	 gelir	dağılımının	düzeltilmesi,
•	 bilim	ve	teknoloji	yeteneğinin	güçlendiril-

mesi,
•	 yeni	teknolojilerin	geliştirilmesi,
•	 altyapı	hizmetlerinde	etkinliğin	artırılma-

sı,
•	 çevrenin	korunması.

IX. Kalkınma Planı(2007-2013) 
•	 AB’ye	üyelik	sürecine	katkı	sağlayacak	te-

mel strateji dokümanı olarak tasarlanmış-
tır.

•	 28	Nisan	2005	tarihli	5339	sayılı	Yasa:	Yeni	
Planın TBMM’ye sunulması bir yıl erte-
lenmiş ve Dokuzuncu Kalkınma Planının 
2007 yılında başlaması kararlaştırılmıştır.

•	 Plan	dönemi:	AB	mali	takvimi	dikkate	alı-
narak 2007-2013 yıllarını kapsayacak şe-
kilde 7 yıl olarak belirlenmiştir.

Yeni Yaklaşım
•	 Stratejik,
•	 Temel	Gelişme	Eksenlerine	odaklı,	
•	 Çerçeve	doküman	

- Orta Vadeli Program
- Yıllık Program
- Katılım-öncesi Ekonomik Program ve 

diğer 
- AB bağlantılı diğer belgeler
- Sektörel ve Bölgesel Dokümanlar

•	 İzleme	ve	Değerlendirme	Mekanizmasına	
sahip 

Ekonomik ve Sosyal Gelişme Eksenleri
•	 Rekabet	Gücünün	Artırılması,
•	 İstihdamın	Artırılması,
•	 Beşeri	 Gelişme	 ve	 Sosyal	 Dayanışmanın	

Güçlendirilmesi,
•	 Bölgesel	Gelişmenin	Sağlanması,
•	 Kamu	Hizmetlerinde	Kalitenin	ve	Etkinli-

ğin Artırılması.

Gelişme Ekseni 1: Rekabet Gücünün 
Artırılması

1. Makroekonomik İstikrarın Kalıcı Hale 
Getirilmesi

2. İş Ortamının İyileştirilmesi
3. Ekonomide Kayıtdışılığın Azaltılması
4. Finansal Sistemin Geliştirilmesi
5. Enerji ve Ulaştırma Altyapısının Gelişti-

rilmesi
6. Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapı-

nın Geliştirilmesi
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7. Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi
8. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygın-

laştırılması
9. Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi
10.  Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma De-

ğerli Üretim Yapısına Geçişin Sağlanması

Gelişme Ekseni 2: İstihdamın Artırılması
1. İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi
2. Eğitimin İşgücü Talebine Duyarlılığının 

Artırılması
3. Aktif İşgücü Politikalarının Geliştirilmesi

Gelişme Ekseni 3: Beşeri Gelişme ve Sosyal 
Dayanışmanın Güçlendirilmesi

1. Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi
2. Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi
3. Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal 

İçerme ve  Yoksullukla Mücadele
4. Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin 

Artırılması
5. Kültürün Korunması, Geliştirilmesi ve 

Toplumsal Diyalogun Güçlendirilmesi

Gelişme Ekseni 4: Bölgesel Gelişmenin 
Sağlanması

1. Bölgesel Gelişme Politikasının Merkezi 
Düzeyde Etkinleştirilmesi

2. Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Da-
yalı Gelişmenin Sağlanması

3. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Ar-
tırılması

4. Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması

Gelişme Ekseni 5: Kamu Hizmetlerinde 
Kalitenin ve Etkinliğin Artırılması

1. Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların 
Rasyonelleştirilmesi

2. Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasite-
sinin Artırılması

3. Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Ge-
liştirilmesi

4. e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırıl-
ması ve Etkinleştirilmesi

5. Adalet Sisteminin İyileştirilmesi
6. Güvenlik Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi “
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1.16. İran’ın İç ve Dış Politikası
Pınar Arıkan Sinkaya
ORSAM Danışmanı, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü 

“Merhaba arkadaşlar. Ben Pınar Arıkan. ODTÜ 
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Araştırma 
Görevlisi ve doktora öğrencisiyim. Bugün size 
İran’ı tanıtıp, siyasal sistemini ve dış politika-
sını anlatmaya çalışacağım. İran coğrafyası 
Hazar Denizi ve Basra Körfezi arasında uza-
nıyor. Hem dağlık hem de çölleri içeren bir 
coğrafya. İran coğrafyasında bugüne kadar 
pek çok devlet kurulmuş. İran tarihini İslam 
öncesi ve İslam sonrası olarak ikiye ayırabi-
liriz. İslam öncesi en parlak dönemler; M.Ö. 
550’li yıllarda Büyük Kuroş (Cyrus) tarafından 
kurulan ve M.Ö. 330 yılında Büyük İskender 
tarafında yıkılan Pers (Ahemeniş) İmparator-
luğu ve M.S. 2. yüzyılda kurulan Sasani İmpa-
ratorluğu. Sasaniler’in 7.YY’da İslam orduları 
tarafından yıkılmasıyla İslam sonrası dönem 
başlıyor. Bu dönemin en büyük devleti 1501-
1722 arası hüküm süren Safevi Hanedanlığı. 
Bu devletin önemi; İran’ı Şiileştirmesi, siyasi 
birliğinin kurulması ve bugünkü sınırlarının 
aşağı-yukarı çizilmesidir. Safeviler’den son-
ra çeşitli küçük hanedanlıklar kurulmuştur. 
1794’te Aga Muhammed Han Kaçar hane-
danlığını kurdu. 1924’te ise 1979 İran İslam 
Devrimi’ne kadar hüküm sürecek Pehlevi ha-
nedanlığı kuruluyor. Bu coğrafyadaki sürek-
lilik, pek çok kavmin buradan geçmiş olması 
ve göç yollarının üzerinde olması çok fazla 
etnik grubun beraber yaşamasını doğurmuş-
tur. İran’ın bugünkü etnik dağılımına bakacak 
olursak İran’ın kuzeyinde ve kuzeybatısında 
Azeri ve Kürt, batısında Arap, merkezinde ve 
güneyinde Fars, güney doğusunda Beluci, ku-
zey doğusunda Türkmen gruplar bulunmak-
tadır.

Modern İran siyasi tarihini ise 19. Y.y.’ın son-
larından başlatmak mümkündür. İran’da mo-
dernleşmenin iki ayağı var.
1.	 Devlet eliyle, devletin gücünün artırılma-

sına yönelik bazı reformların gerçekleşti-
rilmesidir. 

2.	 Ticaret, eğitim gibi nedenlerle dış dünya 
ile sürekli ilişki halinde olan entelektüelle-
rin öncülük ettiği, düşünce hareketleri ve 
siyasal gelişmelerdir.

Bu dönemde yaşanan Tütün Boykotu önemli 
bir olay. Yabancılara verilen imtiyazlar çer-
çevesinde 1890 yılının Mart ayında bütün 
İran’da tütünün işlenmesi, satın alınması ve 
pazarlanması bir İngiliz vatandaşının (Ma-
jor Talbot) tekeline verildi. Necef ’te yaşayan 
Büyük Ayetullah Şirazi’nin tütün içilmesini 
yasaklayan bir fetva vermesi ile protestolar 
şiddetlendi. Pazar, entelektüeller, ulema ve 
halk işbirliği ile imtiyaz iptal edildi. Bu durum 
İran’daki ilk örgütlü milliyetçi halk hareketi 
olarak tarihe geçti.

Bu dönemde yaşanan ikinci önemli olay Ana-
yasa Devrimi (1960). İran’da tarihten bu yana 
üç önemli sınıftan bahsedebiliriz. Birinci 
grup Pazar esnafı, ikinci grup entelektüeller, 
üçüncü grup ise din adamları sınıfı. Bu üç sı-
nıfın ilk defa anayasa hareketinde birlikte ol-
duğunu görüyoruz. Modern fikirlerin ülkeye 
nüfuzu, bölgede başlayan anayasa hareketleri 
ve ekonomik kriz yol açtı. Pazar, entelektü-
eller ve ulemanın öncülüğünde başladı. Ta-
lepleri Kacar Şahı Muzafferiddin tarafından 
yerine getirilmeyen pazar esnafının Tahran’ı 
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terk etmesi ticari hayatı ve hukuki işleri fel-
ce uğrattı. Kanlı çatışmalar başladı. 5 Ağustos 
1906’da Kurucu Milli Meclis toplandı. 6 Ekim 
1906’da ilk defa toplanan Milli Meclis, kendi 
görev ve yetkilerini düzenleyen bir Anayasa 
hazırladı ve Şah tarafından imzalandı. Bu sı-
rada Şah’ın ölmesiyle iktidar değişikliği oldu. 
Yani Şah Muhammed Ali, otoriter anlayışla 
Meclis’le mücadeleye girişti. Haziran 1908’de 
Rus Albay Liakhoff yönetimindeki Kazak Tu-
gayı Meclis’i topa tuttu ve meşrutiyetçileri tu-
tukladı. Ülke karışıklığa sürüklendi. Tebriz’de 
kurulan Anayasa Ordusu İsfahan’da Bahtiya-
ri aşireti liderleri ile işbirliği yaparak Tahran 
üzerine yürüdü; 13 Temmuz 1909’da şehri ele 
geçirdi. İktidar boşluğunda Kazak subayı olan 
Rıza Pehlevi yönetimi ele geçirdi.

Rıza Şah Dönemi (1924 - 1941)

Bu dönem İran’ın tam anlamıyla modernleş-
me ve merkezileşme dönemidir. İran’da ulus 
devlet inşası bu dönemde başlamıştır. Rıza 
Pehlevi, iktidara gelirken ulema sınıfının des-
teğini almıştır. Ancak ilk önce modernleşme 
çabalarına engel olarak gördüğü ulemanın 
toplumdaki ve siyasetteki gücünü azaltmaya 
çalıştı. Medrese öğrencilerinin zorunlu aske-
re alınması, medeni kanunun değiştirilmesi, 
kadınlara oy hakkı verilmesi, seküler okullar 
ve mahkemeler kurulması Rıza Şah’a tepki-
ler oluşmasına neden olmuştur. Ancak 1941 
yılında İngiltere ve Rusya’nın İran’ı işgaliyle 
birlikte Rıza Şah’ın tahttan indirilmesi ve oğlu 
Muhammed Rıza Pehlevi’nin tahta geçirilme-
sinden sonra bu uygulamaların hemen hepsi 
geriye döndürüldü.

Muhammed Rıza Şah Dönemi
(1941 - 1979)

Muhammed Rıza Şah’ta babası gibi modern-
leşmeci ve merkezi iktidar kurma yanlısı bir 
yönetim benimsiyor. Başlarda iktidarını sağ-
lamlaştırmak için ulema ile işbirliği yoluna 

gitmesine rağmen ilerleyen dönemlerde bu 
işbirliği krize dönüşüyor. Bu dönemde iki 
önemli olay var. Birisi petrollerin millileştiril-
mesi yasasının çıkarılması (1951). Bu hareket 
“Petrol geliri İran halkınındır. Yabancı güç-
lerden petrol üzerindeki imtiyazlar alınma-
lıdır” düşünceleriyle başlamıştır. Sonucunda 
İran’da ülkenin doğal kaynaklarının devlet ve 
millet tarafından kullanılması ve emperyalist 
güçlerin ülke dışına çıkarılması amaçlarıyla 
yükselen bir milliyetçi hareket başladı. Bu ya-
sayı çıkaran Başbakan Nusaddık’ın CIA des-
teki bir darbeyle 1953 yılında başbakanlıktan 
indirilmesi İran içerisinde Batı karşıtı ve an-
ti-emperyalist düşüncelerin köklü bir şekilde 
yayılmasına neden oldu. İkinci olay Ak Dev-
rim (1963) olayıdır. Bu da Şah’ın modernleş-
me fikirleri çerçevesinde bir takım reformlar 
yapma isteği sonucu oluşmuştur. Ulema ile 
baştaki anlaşmayı bozan gelişme toprak re-
formudur. Dini vakıfların elindeki toprakların 
alınıp halka dağıtılması siyaseti ve kadınlara 
seçme-seçilme hakkı verilmesi muhafazakar 
din adamları tarafından kabul edilemeye-
cek gelişmelerdir. 1960’lara gelindiğinde Şah 
ile din adamları sınıfı arasında bir takım so-
runlar doğmaya başlamıştır. 1960’larda İran 
Devrimi’nin Lideri Humeyni ilk defa siyasi bir 
aktör olarak meydanlara çıkmıştır. Humey-
ni yaptığı konuşmalarda Şah’ı İslam’ı ve ana-
yasayı korumadığını söyleyerek suçlamıştır. 
Bunun sonucunda Şah, Humeyni’yi sürgüne 
göndermiştir. Ve Humeyni, 1979 Devrimi’ne 
kadar sürgünde yaşamıştır. 1979’da Şah’ın 
baskıcı politikalarına olan eleştiriler arttı ve 
protestolar bastırılamaz hale geldi. Askerlerin 
doğrudan halka ateş açtığı ve yüzlerce kişinin 
öldüğü meydan protestoları yaşandı. Bu pro-
testolara bastıramayan Şah, 15 Ocak 1979’da 
İran’ı terk ediyor. İran’ı terk etmesiyle karışık-
lığın yatışacağını ve ülkesine geri döneceğini 
umuyor. Ancak durum böyle gelişmiyor. Bu 
sırada sürgün hayatını Paris’te sürdüren Hu-
meyni, 1 Şubat 1979’da İran’a geliyor ve 11 
Şubat 1979’da İslam Devrimi’nin zaferi ilan 
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edildi. Böyleci Pehlevi yönetimi ve Şahlık İran 
sisteminden tamamen silinmiş oluyor. 

Devrime neden olan gelişmelere bakacak 
olursak; öncelikle Şah’ın izlediği hızlı kalkın-
ma planlarını ele almalıyız. Şah, hızlı bir sana-
yileşme süreci izliyor. Bu durumda şehirleşme 
giderek artıyor. Kırsaldan kente göçler mey-
dana geliyor. Ancak kentlerde aradığını bula-
mayan halk hoşnutsuzluk içine giriyor. Şah’ın, 
ulema karşıtı izlediği politikalarda halkın 
muhafazakar kesimi tarafından tepki çekiyor. 
Hızlı sanayileşme İran’ın üç önemli sınıfından 
biri olan Pazar esnafı sınıfının tepkisine yol 
açıyor. Çünkü bu süreçte ekonomideki payları 
azalıyor. Bu sınıf geleneksel yöntemlerle tica-
ret yapan güçlü bir sınıf. Pazar esnafının da 
Şah’tan desteğini çekmesi İran’da ticari ve hu-
kuki hayatı neredeyse durduracak gelişmele-
re yol açıyor. Şah, her ne kadar modernleşme 
hareketleri izlese de kesinlikle demokratik bir 
bakış açısına sahip olduğunu söyleyemeyiz.  
Aksine kendisine muhalefet eden tüm grup-
ları baskı ve şiddet yoluyla, gizli polislerini 
kullanarak hapse attırmış ve öldürmüştür. Bu 
baskıcı tutumda halk arasında Şah’a karşı çok 
büyük tepkiler oluşmasına neden olmuştur. 
Tüm bu nedenler bir araya geldiğinde 1979 
İslam Devrimi’nin halk tarafından, örgütlü 
bir halk hareketi olarak gerçekleştiğini görü-
yoruz. Devrime katılan gruplar:

1.	 Din adamları
2.	 Radikal İslamcılar
3.	 Liberaller
4.	 Milliyetçiler
5.	 Solcu gruplar

Ancak devrimin gerçekleşmesinden sonra 
kurulacak yeni sistemin niteliği meselesi bu 
gruplar arasında güç mücadelesinin ortaya 
çıkmasına ve birçoğunun siyaset sahnesinin 
dışına atılmasıyla sonuçlanan çekişmelere ne-
den oldu.

Devrime giden süreçte sırasında Humey-
ni kendisine bağlı öğrencilerden bir Devrim 
Konseyi kurmuştu. Devrim Konseyi, devrim 
sonrasında da anayasa kabul edilip cumhur-
başkanı seçilene ve meclis (İran parlamento-
su) toplanana kadar en yüksek siyasi ve idari 
makam olarak varlığını sürdürdü. 

Devrim sırasında Humeyni tarafından 4 
Şubat’ta İran Özgürlük Hareketi lideri mü-
hendis Mehdi Bazergan’ın Başbakanlığa atan-
masıyla bir Geçici Hükümet oluşturuldu. 
Geçici hükümet, yeni anayasayı hazırlayacak 
olan Kurucu Meclis’in seçilmesinden sorum-
luydu. Bu seçimler sırasında devrimde yer 
alan farklı gruplar arasındaki mücadele ilk 
defa su yüzüne çıktı. 30 ve 31 Mart 1979 ta-
rihlerinde yapılan referandumda halka, yeni 
kurulacak rejimin İslam Cumhuriyeti olması-
nı isteyip istemedikleri soruldu. Halk % 98,2 
çoğunlukla İslam Cumhuriyeti’ni kabul etti. 1 
Nisan 1979’da devletin şekli İslam Cumhuri-
yeti olarak ilan edildi. Kurucu Meclis’in hazır-
ladığı anayasa taslağının son şekli 2-3 Aralık 
1979’da halkoyuna sunuldu ve oylamaya ka-
tılanların %98’inin oyuyla kabul edildi. Peki, 
bu anayasayla devrimden sonra İran’da nasıl 
bir siyasal sistem kuruldu? Sistemin en önem-
li kurumunun 1979 İran Devrimi’nden sonra 
oluşturulan anayasada Velayet-i Fakih oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Bu kurumu anlamak için 
Şii öğretinin siyasete nasıl baktığını bilmemiz 
gerekir. İranlılar Şiiliğin 12 İmam mezhebine 
mensuplar. Bu da peygamberden sonra hila-
fetin Hz. Ali’ye geçtiği ve onun ölümünden 
sonra da kendi soyundan gelen 12 İmam’ın 
tüm İslam topluluğu üzerinde adil ve doğru 
yöneticiler olduğunu kabullenişleri anlamına 
geliyor. Ancak 12. İmam Mehdi’nin ölmedi-
ğine ve galvete gittiğine inanıyorlar. Onlara 
göre Galvete giden Mehdi gelecekte geri ge-
lecek ve İslam toplumunun idaresini tekrar 
üstlenecektir. Şiiliğin siyasetle ilgisi burada 
şekilleniyor. Çünkü nihai otoritenin 12. İmam 
Mehdi’ye ait olduğunu gören Şiiler, onun geri 
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gelişine kadar hiçbir siyasi otoritenin adil ve 
doğru bir yönetimi tesis edemeyeceğini dü-
şünüyorlar. Çünkü onlara göre tüm otoriteler 
insana dayalı ve ilahi otoriteyle alakaları yok. 
Ancak Humeyni bu öğretide ciddi bir yenilik 
yapıyor. Entelektüel kişiliğini kullanarak yeni 
kurulan rejimin temel unsuru kabul edildi 
ve Humeyni ilk Velayet-i Fakih teorisini or-
taya atıyor. Bu teoriye göre İmam Mehdi’nin 
geri dönüşüne kadar din adamlarının hiçbir 
şey yapmadan, adil olmayan yöneticilerin 
yönetimine tabi olması doğru değil. Bu ne-
denle dini konularda en iyi ve doğru bilgi-
ye sahip din adamlarının, İslam toplumunu 
aktif şekilde idare etmesi gerekiyor. İslam 
Cumhuriyeti’nin şeklinin halk tarafından ka-
bul edilmesinden sonra da Velayet-i Fakih’te 
İslam Cumhuriyeti’nin en önemli kurumu 
olarak anayasaya giriyor. Humeyni, ilk reh-
ber olarak İran İslam Cumhuriyeti’nin lideri 
oluyor. Velayet-i Fakih’in yetkileri çok geniş. 
Tüm sistem üzerinde son sözü söyleyen nihai 
otorite aslında. Rehber, fetva açıklamak için 
gerekli ilmi yeteneğe sahip adil, takva sahibi, 
sahih siyasi ve sosyal görüşe ve yöneticilik ye-
teneğine sahip müçtehidler arasından seçilir. 
Rehber’in görevleri;

1.	 Devletin genel siyasetini belirleme,
2.	 Yasama-yürütme-yargı organları arasın-

daki ilişkileri düzenleme,
3.	 Silahlı Kuvvetler’e başkomutanlık etme,
4.	 Savaş, barış ve seferberlik ilanı,
5.	 Koruyucular Şurası üyeleri, Yargı orga-

nı başkanı ve Radyo-Televizyon Kurumu 
Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Devrim 
Muhafızlar Ordusu Başkomutanı, düzenli 
ordu ve güvenlik güçlerinin yüksek dere-
celi komutanlarının makamlarına tayini, 
azli ve istifalarını kabul etme,

6.	 Normal yollardan çözülmeyen problemle-
ri Düzenin Yararını Teşhis Heyeti aracılığı 
ile çözme,

7.	 Af ilanı,

8.	 Rehber, idarenin işleyişine nezaret etmek 
üzere kamu kurumlarında kendi temsilci-
lerini bulundurmaktadır.

9.	 Rehberin özel danışmanları vardır ve yet-
kilerini Yüksek Rehberlik Makamı Bürosu 
aracılığı ile kullanır. 

10.	Rehber’e bağlı olan Özel Ulema Mahke-
mesi bulunmaktadır. Bu mahkemenin 
görevi medreselerde eğitim gören öğren-
cilerin ve din adamlarının faaliyetlerini ve 
işledikleri suçları soruşturmaktır.

Devrimden sonra kurulan sistemin diğer 
önemli kurumu Koruyucular Şurası. Korucu-
yular Şurası 12 üyeden oluşuyor. 6’sı doğrudan 
atanıyor, 6’sı ise meclis tarafından seçiliyor. 
Şuranın temel görevi, İslami Şura Meclisi’nin 
çıkardığı kanunların İslam ahkamı ile uyum-
lu olup olmadığını denetlemek. Diğer önemli 
görevi ise ülkede yapılan tüm seçimlere ne-
zaret etmek. Adayların İslam’a ve rejime olan 
bağlılıklarını denetler ve adayların seçime ka-
tılmalarının uygunluğuna karar verir.

Üçüncü önemli kurum; Uzmanlar Şurası. 
Uzmanlar Şurası 86 kişiden oluşup, 8 yılda 
bir doğrudan halkın oylarıyla seçiliyor. Din 
adamlarından oluşuyor. Bu şuranın en önem-
li görevi rehber’i seçmek ve belli koşullar 
oluştuğunda görevden almak. İlk Uzmanlar 
Şurası’nın 3 Ağustos 1979’da kuruluyor. Ku-
ruluş amacı anayasa taslağını incelemekti. 
Anayasanın kabulünden sonra dağıtıldı. 1982 
Kasım’ında yapılan seçimlerden sonra Şura 
ikinci defa toplandı.

Diğer bir kurum İslami Şura Meclisi, yasama 
organıdır. Yasama gücü, halkın seçtiği temsil-
cilerden oluşan İslami Şura Meclisi aracılığı 
ile kullanılır. Meclis, doğrudan ve gizli oyla 
seçilir. 290 temsilciden oluşur. Her dört yılda 
bir seçilir. İslam’a ve Anayasa’ya aykırı olma-
mak kaydıyla her sorun için kanun koyabilir. 
Bu konudaki denetim yetkisi Koruyucular Şu-
rasına aittir. Güvenoyu, soru sorma ve genso-
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ru yöneltme yoluyla yürütme ve yürütmenin 
icraatları üzerinde gözetim ve denetim hak-
kına sahiptir.

Diğer kurum Cumhurbaşkanı, yürütme orga-
nı. Dört yıl için ve doğrudan halkoyu ile seçi-
lir. Devletin Rehber’den sonra en yüksek res-
mi makamıdır. Bir cumhurbaşkanı üst üste sa-
dece iki defa seçilebilir; yeniden seçilebilmesi 
için aradan başka bir dönemin geçmesi gere-
kir. Cumhurbaşkanı adayında aranan özellik-
ler: İran asıllı, İran vatandaşı, Caferi mezhebi 
mensubu olması ve İslam Cumhuriyeti’nin 
temel prensiplerine inanması gerekmektedir. 
Cumhurbaşkanı hem İslami Şura Meclisi’ne 
karşı hem de Rehber’e karşı sorumludur.

İran’da yargı gücü İslami ölçülere uygun ola-
rak kurulmaları gereken adli mahkemeler ara-
cılığı ile kullanılır. Rehber, adil, yargı konula-
rına vakıf, tedbirli ve idareci bir müçtehidi beş 
yıl süre ile Yüksek Yargı Erki Başkanı olarak 
tayin eder. İran yargı sisteminde:

•	 Mahkemelerde	savcı	bulunmuyor.	Hâkim,	
hem savcılık hem de hâkimlik görevini ye-
rine getiriyor.

•	 Hâkim	 karar	 verirken	 davanın	 hükmünü	
önce kanunlarda bulmak için uğraşıyor. 
Bulamadığı takdirde ise geçerli İslami kay-
naklara veya fetvalara dayanarak olay ile 
ilgili hüküm veriyor. 

Danışma Kurulları

1.	 Düzenin Yararını Teşhis Heyeti: İslami 
Şura Meclisi ile Koruyucular Şurası ara-
sındaki anlaşmazlıkları çözmek üzere ku-
rulmuştur. 

2.	 Yüksek Güvenlik Konseyi: Milli çıkarları 
sağlamak, İslam devrimini ve toprak bü-
tünlüğünü korumak amacı ile Cumhurbaş-
kanı başkanlığında toplanana konsey.

Dış politika ilkeleri anayasada belirlenmiştir. 
Anayasa şöyle diyor; “İran Devleti dış politi-
kada her türlü tahakküm ve tahakküm altı-
na girmenin reddeder. Bu İslam Devrimi’nin 
anti-emperyalist söyleminin ürünü olan bir 
ilkedir. Bağımsızlığın ve toprak bütünlüğü-
nün korunması diğer bir dış politika ilkesidir. 
İran İslam Cumhuriyeti’nin dünyadaki bütün 
Müslümanların haklarını savunması, savaş 
yanlısı olmayan devletlerle karşılıklı barışçı 
ilişkiler kurması, ülkenin doğal kaynakları, 
iktisat, kültür, ordu ve diğer alanları üzerin-
de yabancı tahakkümüne yol açan her türlü 
anlaşmanın yasak olması ve başka milletlerin 
iç işlerine karışmamakla birlikte ezilenlerin 
ezenlere karşı hak mücadelesinin yeryüzünün 
her noktasında desteklenmesi de diğer dış po-
litika ilkelerindendir. Dış politika yapımında 
etkili olan aktörler;

•	 Dışişleri	Bakanlığı
•	 Yüksek	Güvenlik	Konseyi
•	 Cumhurbaşkanı
•	 Meclis
•	 Rehber

Şimdi 1979 İran Devrimi sonrası siyasi ge-
lişmelere bakalım. 1979 sonrasını incelerken 
ilk döneme Humeyni Dönemi (1979-1989) 
diyebiliriz. Humeyni dönemi ikiye ayrılabilir: 
1979 – 1981 yılları arasındaki ılımlı dönem. 
Ilımlıdan kastımız ülkede devrimde rol oy-
namış farklı grupların yönetimde biraz daha 
söz sahibi olabildikleri, kendi isteklerini ifade 
edebildikleri ve özellikle din adamları sınıfı-
na karşı arklı düşünceleri dile getirebildikleri 
bir dönemdir. Anayasanın yapılması, devletin 
niteliğinin belirlenmesi, devletin nasıl yöne-
tileceğinin tartışılması bu dönemde gerçek-
leşiyor. Ancak 1981 – 1989 yılları arasında 
din adamları ülkede tartışmasız otoritelerini 
sağlıyorlar. Özellikle solcu, liberal ve milli-
yetçi grupları siyaset sahnesinin dışına itiyor-
lar. Humeyni Dönemi’nde devrimci gruplar 
arasında yönetime dair iki eğilim olduğunu 
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görüyoruz. Birisi elitist eğilim, diğeri halkçı 
eğilim. Elitist eğilim daha çok muhafazakar ve 
geleneksel sağ olarak adlandırılan bir gurubu 
temsil ediyor. Onlara göre nihai egemenlik 
Allah’a ait olduğundan ve dini esasları en iyi 
bilen kişiler ulema olduğundan, kutsal yasa-
ları uygulamakla tek yetkili sınıf din adamla-
rıdır. Bu grup ülkede tartışmasız din adamla-
rının iktidarını savunmaktadır. Soysal ve kül-
türel alanda şeriatın katı yorumunu isterler. 
Ekonomik alanda ise mülkiyetin kutsallığını 
savunmaktalar. Bu nedenle serbest ekonomi 
politikalarının uygulanması gerektiğini, dev-
letçi politikalardan uzak durulması gerektiği-
ni söylerler. Halkçı eğilim ise İslam Devleti’nin 
temelinin vatandaşlar ile devlet arasındaki 
sözleşmeye dayandığını savunur. Buna göre 
vatandaşlar egemenlik haklarını yasalara göre 
yapılan seçimlerle seçilmişlere devrediyorlar. 
Seçilmişler din adamları olabilir. Önemli olan 
kişilerin vatandaşlar tarafından seçilmesidir. 
Bu ruba radikallerde deniyor. Anayasal cum-
huriyet vurgusu yapıyorlar. Bir anlamda yani 
kurulan sistemin halka dayalı meşruiyetini 

güçlendirmeye çalışan bir grup. Bu grup için 
İslam Devleti ülkenin zenginliğini halk ara-
sında eşit olarak dağıtmalı. Parasız eğitim ve 
sağlık hizmeti istemekteler. Sosyal ve kültürel 
alanda ise biraz daha ılımlı bir bakış açıları 
var. Katı Şeriat yolunu istemiyorlar.

Humeyni Döneminin dış politikasına bak-
tığımızda bağımsızlık, bağlantısızlık, anti-
emperyalizm gibi kilit kelimeleri görebili-
riz. Dönem Soğuk Savaş Dönemi; Doğu ve 
Batı olmak üzere iki büyük blok var. İslam 
Devrimi’ni yapanlar hem Doğu’yu hem de 
Batı’yı “şeytan” olarak adlandırmaktalar. İs-
lam Cumhuriyeti’nin örnek siyasi modeliyle 
ne Doğu’nun ne de Batı’nın baskısı altına gir-
meyeceğini, izolasyon halinde yaşayacağını 
ifade ediyorlar.

1981-1989 yılları arasında ise yine anti-em-
peryalizm, yalnızcılık ve devrim ihracı söy-
leminin son derece güçlü olduğu görülüyor. 
Devrim ihracı İran’ın bölgede ve dünyada teh-
dit olarak algılanmasını da beraberinde getir-
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mektedir. Buna göre nasıl İran’daki devrim 
Müslüman halk tarafından gerçekleştirildiyse 
ve ideal düzen kurulduysa diğer Müslüman-
larında dünyadaki baskıcı yönetimlere karşı 
ayaklanması ve kendi devrimlerini yapması 
fikri pompalanıyor. 

Humeyni Dönemi’nde dış politikada iki akım-
dan bahsetmek mümkün. Devrimci idealist-
ler ve devrimci realistler. Devrimci idealistler; 
(Ayetullah Montazeri’nin liderliğinde genç 
ulemanın bir kısmı ve radikal İslamcı gençler) 
uluslararası alanda yalnızlığı ve izolasyonu fa-
zilet olarak görüyorlar. İzolasyon “baskıcı ve 
ahlaksız rejimlerin hakim olduğu bir yerde 
bulunmaktan üstündür”. İdealistler “millete” 
dayalı yaklaşımları reddedip, “ümmetçi” bir 
bakışa sahip ve İslam öncesi İran kültürünü 
İslami olmadığı için gözardı ediyorlar. Dev-
rimci realistler ise; (Beheşti, Nabavi ve Recai) 
“üçüncü” dünya ile ve “bağlantısızlar”la iliş-
kilerin geliştirilmesini savunuyorlardı. Süper 
güçlere karşılar ancak mutlak izolasyona da 
karşılar. Devrimin çıkarını gözeten pragmatist 
politika yanlısıydılar. Realistler “İranlı” kimli-
ğine daha fazla sahip çıkıyorlardı. 1980-1989 
yılları arasında yaşanan İran-Irak Savaşı’nın 
hem iç politikada hem de dış politikada cid-
di etkileri oluyor. İlk yıllarda daha ümmetçi 
bir dış politika anlayışı benimsenmişti. İdea-
listler daha etkiliydi. Ancak İran-Irak Savaşı, 
İran’ın Müslüman bir ülkeye karşı savaşıyor 
olmasıyla birlikte milli çıkarlara daha fazla 
önem verilmesini ve milliyetçilik vurgusunun 
daha fazla yapılmasını beraberinde getirmiş-
tir. Böyle olunca izolasyona karşı olan gru-
bun dış politikadaki etkisi biraz daha artmış 
oldu. Ancak bu savaş iç politikada da İslam 
Devrimi’nin yerleşmesini ve ilk yıllarda belir-
lenen ilkelerin 1989 yılına kadar uygulanabil-
mesine sebep oldu. Ülkede en önemli şey ülke 
savunması haline geldi ve bu durum muhale-
feti bastırdı. 

1989 yılında Humeyni’nin vefatıyla beraber 
yeni rehberin kim olacağına dair büyük bir 

sorun baş gösterdi. Rafsanjani o dönemde çok 
önemli bir siyasi kişilik. Rafsanjani’nin müda-
halesiyle bugünkü rehber Hamaney aday ola-
rak gösterildi. Uzmanlar Şurası’nında kabu-
lüyle yeni rehber Hamaney oldu. Hamaney’in 
seçilmesi Velayet-i Fakih kurumunun ne ka-
dar siyasi bir grup olduğunu bize gösterdi. 
Çünkü Hamaney’in seçilebilmesi için anayasa 
değişikliği yapıldı ve rehberin sahip olması 
gereken dini özelliklerde bazı azaltmalar oldu. 
Aynı zamanda Hamaney, Ayetullah olmadığı 
için bu seçim için bir gecede bu unvan ona ve-
rildi. Bundan sonraki dönemleri cumhurbaş-
kanlarına göre adlandıracağım. Çünkü cum-
hurbaşkanları Hamaney’in rehberliği altında 
farklı siyasi akımları arkalarına alarak iktidara 
geldiler. İlki Rafsanjani Dönemi (1989-1997). 
Bu dönemin en önemli özelliği yeniden yapı-
lanma dönemi olması. Bu şu anlama geliyor; 
savaştan, ekonomisiyle altyapısıyla tamamen 
bitik bir halde çıkmış İran’ın yeniden yapı-
landırılması, ekonomik ve siyasi kalkınma-
nın sağlanması amacıyla siyaset izlenen bir 
dönem. Rafsanjani Dönemi’nde farklı siyasi 
gruplar mevcut. Bu gruplar;

•	 Geleneksel sağ (osulgarayan-principalists): 
Velayet-i Fakih’i sistemde her şeyin üstün-
de tutan grup. Geleneksel İslam hukukunu 
savundular. Ekonomik alanda devlet mü-
dahalesinin olmadığı serbest pazar ekono-
misini savunmaya devam ettiler. Sosyal ve 
kültürel alanda kültürel saldırı söylemini 
benimseyerek Batı’nın İran toplumu üze-
rindeki kültürel etkisine karşı savaşılması 
gerektiğini savundular. 

•	 Modern sağ (Kargozarane Sazendegi-
Yeniden Yapılanmanın Uygulayıcıları): 
1996 yılında geleneksel sağ içerisinden 
Rafsanjani’nin önderliğinde ayrılan grup. 
Çoğunlukla teknokratlardan oluşuyordu. 
Amaçları Rafsanjani’nin başlattığı savaş 
sonrası yeniden yapılanma çalışmaları-
nın devamını ve İran’ın ekonomik ve si-
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yasal kalkınmasını sağlamaktı. Anahtar 
kelimeleri ekonomik ve siyasal kalkınma 
(towse’eh) idi. 

•	 Radikaller: Ruhaniyat’tan ayrılan Mili-
tan Din adamları Heyeti (Majma’e-ye 
Rouhaniyoun-e Mobarez), İslam Devrimi 
Mücahidleri (Mojahedin-e Enqelab-e Es-
lami), Birliği Güçlendirme Ofisi (Daftar-e 
Tahkim-e Vahdat) gibi örgütlerden olu-
şur. İslam hukukunun dinamik yorumunu 
savundular. Güçlü, merkezi ve zenginliği 
halka yeniden dağıtan bir devlet istediler. 
Ancak ekonomik ve sosyal-kültürel po-
litikalarda sergiledikleri liberal duruşları 
ile Rafsanjani öncesi radikal düşünceden 
ayrıldılar. Bu grubu geleneksel sağdan 
ve muhafazakarlardan ayıran temel fark: 
velayet-i fakih’in mutlak yorumunu değil 
entesabi yani (Kutsal-halkçı) yorumunu 
savunmaları. (Buna göre mutlak velayet-i 
fakih mutlak güce ve despotizme yol aça-
bilir. Buna karşın İran rejiminin dini yani 
kutsal meşruiyeti olduğu kadar halkı da-
yana meşruiyeti de vardır ve ikisi birlikte 
gözetilmelidir.) Sosyal ve kültürel görüşle-
rinde ise özgürlükçü.

Rafsanjani Dönemi dış politikasında prag-
matizmi, statükoculuğu ve batıya açılım söy-
lemlerini görüyoruz. Pragmatizm, devrimci 
söylemden uzaklaşılmadan izolasyondan vaz-
geçilmesi, yani dış dünya ile pragmatik ilişki-
lerin kurulması anlamına geliyor. Statükocu-
luk, devrim ihracı söyleminin etkisinin azal-
ması ve yerine mevcut durumu kabul ederek 
diğer devletlerle pragmatik ilişkiler geliştirme 
düşüncesidir. Batıya açılımda bu ikisinin be-
raberinde gelen bir durumdur. 

1997 yılına geldiğimizde Khatami’nin (1997-
2005) Cumhurbaşkanı olduğunu görüyoruz. 
Bu dönemin en önemli özelliği ülkede siyasal 
sistemi reforme etmek isteyen halkın bir ta-
kım taleplerle Khatami’ye destek vermesi ve 

reform hareketinin oluşması. Bu hareketin 
amacı ülkede sivil toplumun yaratılması, ifa-
de özgürlüğü, hukuk devleti ve şeffaf yöneti-
min tesis edilmesi. Sosyal ve kültürel alanda 
özgürleşmenin yaşandığı, gazetelerin üzerin-
deki denetimlerin gevşetilerek pek çok yayı-
nın söz söylemesine fırsat verildiği, güvenlik 
kurumlarındaki sertlik yanlısı unsurlara karşı 
mücadeleye girişildiği dönem. İran’da rejimin 
yapısı ile ilgili entelektüel tartışmaların zir-
veye oturduğu dönem. Ancak bu reformlar 
rejimin yerleşik unsurlarının sert tepkisiyle 
karşılaşıyor. Khatami’nin otoritesini zayıfla-
tan olaylar yaşanıyor. Sisteme muhalefet eden 
aydın, gazeteci, siyasetçi bir çok kişinin arka 
arkaya karanlık güçler tarafından öldürülme-
si (Zincir Cinayetler, Kasım 1998),  Salaam 
Gazetesi’nin kapanmasıyla başlayan protes-
tolar günlerce sürmesi, şiddetle bastırılması 
ve pek çok öğrencinin tutuklanması (Öğrenci 
Olayları, 8 Temmuz 1999) buna örnek verile-
bilir.  Başka bir olayda iki sene boyunca mec-
listen geçiremediği yasa taslağıdır. Bu yasa 
taslağıyla Khatami seçim yasasında reform 
yapmak istemektedir. Amaç cumhurbaşka-
nının yetkilerini güçlendirmektedir. Ancak 
başarısız olmuştur. Bu olaylar İran halkında 
reform umutlarının azalmasına neden olur. 

Khatami Dönemi dış politikasına bakacak 
olursak, İslamcı/ideolojik olarak tanımla-
nan çıkarlar ve hedefler değil ulusal çıkarlar 
belirleyici olmaya başlamıştır. Dış dünya ile 
çatışmacı söylemin terk edilerek işbirlikçi ve 
diyaloga açık politikaların geliştirilmesi ve be-
nimsenmesi süreci yaşanmıştır. 

2005	 yılına gelindiğinde Ahmedinajad’ın 
Cumhurbaşkanı seçilmesiyle İran’da yeni bir 
dönem başlıyor. Bu dönemin neo-radikal ege-
menliğindeki bir dönem olduğu söylenebilir. 
Neo-radikaller hem muhafazakarlara hem de  
reformculara karşı politika üretiyorlar. Ülke-
de yeniden İslamileştirme sözkonusu. Döne-
min bir başka özelliği Devrim Muhafızları’nın 
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ülke siyasetinde artan önemi. Ahmedinajad 
Dönemi’nde ekonomiye bakacak olursak, 
özelleştirme, sübvansiyonların kesilmesi si-
yaseti görülebilir. Ancak yüzeyde bunlar olur-
ken diğer taraftan neo-radikallerin popülist 
söylemiyle birlikte petrol gelirinin bizzat dev-
let eliyle nakit olarak halka dağıtıldığını, yani 
aslında bu sübvansiyonun devam ettiğini gör-
mek mümkün. 

2009 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Ahme-
dinajad ikinci defa Cumhurbşkanı seçilmiştir. 
Bu seçimlerde reformcular, Ahmedinajad’ın 
güvenlik yanlısı sert politikalarına karşı tek-
rar örgütlü bir hareket başlattılar ve kendi 
adaylarıyla Cumhurbaşkanlığı seçimine girdi-
ler. Ancak burada sistemin muhafazakar un-
surlarıyla beraber, Devrim Muhafızları’nında 
katıldığı reformculara karşı ciddi bir hareket 
görülmekte. Reformcu adayların seçilmeme-
sinden sonra halkta reform isteyen seçimde 
protestolar başladı. Çünkü seçimlerde yol-
suzluk yapıldığına inanıyorlardı. Adil ve şef-

faf seçimler için gösteriler yapıldı. Ancak bu 
gösteriler çok kanlı ve şiddetli şekilde bastı-
rıldı. Baskılar reform hareketinin liderlerinin 
ev hapsine atılmasına kadar vardı. Ve siyaset-
te söz söyleyemez hale geldiler. Ahmedinajad 
Dönemi’nde iç politikada yaşanan İslamileş-
tirme dış politikaya Devrimci retoriğin yeni-
den yükselmesi ve güvenlik paranoyası olarak 
yansıdı. Bunda ABD’nin hem Afganistan’da 
hem de Irak’ta varlık göstermesi ve bölgede-
ki diğer gelişmeler, İran’ın nükleer silah elde 
etmesinden şüphelenen Batılı ülkelerin İran 
üzerinde uyguladıkları baskıcı politikalar et-
kili olmuştur. Durum bu olunca Batı’yla tek-
rar çatışma içine girilmiş oldu. Batı’tla karşı 
karşıya gelen İran, devrimci retoriğe geri 
dönüp üçüncü dünyada ezilen halkların ya-
nında olma siyaseti izlemeye başladı. 2013’te 
Ahmedinajad’ın Cumhurbaşkanlığı Dönemi 
sona erecek. Bizde İran çalışan kişiler olarak 
İran’da bundan sonraki dönemin dinamikleri-
nin ne olacağını bekliyoruz. Teşekkür ederim. “
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1.17. Dışişleri Bakanlığı İnsan 
Kaynakları Politikası Brifingi 

“Osmanlı diplomasi geleneğinin mirasçısı olan 
Dışişleri Bakanlığı, tarihsel süreçte değişik 
isimler taşımakla birlikte, 1523 yılında kurul-
muştur. II. Mahmut döneminde “Reis-ül Küt-
taplık” Hariciye Nazırlığı’na dönüştürülmüş-
tür (1835).  23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılı-
şından sonra kurulan ilk Meclis Hükümeti’nin 
“Hariciye Vekaleti” de 2 Mayıs 1920’de teş-
kil edilmiştir. İlk Hariciye Vekili Bekir Sami 
(Kunduh) Bey’dir. 

Misyonumuz
•	 Bölgemizde	 ve	 dünyada	 barışçıl,	 adil	 ve	

kalkınmaya imkân tanıyan bir ortamın ka-
lıcı şekilde tesisi ve güçlendirilmesi,

•	 Her	 türlü	 toplumsal	 yaşamın	 temelini	
oluşturan insan haklarının ve demokratik 
değerlerin savunulması ve ileriye götürül-
mesi,

•	 İnsanlığın	 kültürel	mirasının,	 çevrenin	 ve	
yerkürenin doğal yaşam alanlarının korun-
ması,

•	 Uluslararası	hukukun	ve	ona	olan	saygının	
geliştirilmesi ve güçlendirilmesi. 

Temel Görev Alanlarımız
•	 Diplomatik ilişkilerin yürütülmesi ve ko-

ordinasyonu.
•	 Konsolosluk	 hizmet	 ve	 himayesinin	 sağ-

lanması.
•	 Kamu	 diplomasisi	 faaliyetlerinin	 yürütül-

mesi.
•	 Dış	ekonomik,	ticari	ve	kültürel	ilişkilerin	

geliştirilmesi.

Teşkilat Yapısı
Merkez teşkilatı
•	 Bakan, Bakan Yardımcısı ve müsteşar
•	 Müsteşar yardımcılıkları
•	 Ana hizmet birimleri
•	 Danışma ve denetim birimleri
•	 Yardımcı hizmet birimleri
•	 İrtibat Büroları

Yurtdışı teşkilatı
•	 Büyükelçilikler
•	 Daimi temsilcilikler
•	 Başkonsolosluklar
•	 Fahri başkonsolosluklar
•	 Fahri konsolosluklar

Ana Hizmet Birimleri
•	 Siyaset Planlama
•	 İkili Siyasi İşler
•	 Avrupa Birliği
•	 Uluslararası Güvenlik İşleri
•	 Çok Taraflı Siyasi İşler
•	 Küresel ve İnsani Konular
•	 Çatışmayı Önleme ve Kriz Yönetimi
•	 Çok Taraflı Ekonomik İşler
•	 İkili Ekonomik İşler
•	 Uluslararası Hukuk
•	 Antlaşmalar
•	 Konsolosluk
•	 Araştırma ve Güvenlik İşleri
•	 Enformasyon
•	 Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler
•	 Protokol
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Yardımcı Hizmet Birimleri
•	 Diplomasi Akademisi
•	 Diplomatik Arşiv
•	 Tercüme Dairesi
•	 İnsan Kaynakları
•	 İdari ve Mali İşler
•	 Bilişim Teknolojileri 

Danışma ve Denetim Birimleri
•	 Stratejik Araştırmalar Merkezi
•	 Dış Politika Danışma Kurulu
•	 Teftiş Kurulu

•	 Strateji Geliştirme Başkanlığı
•	 Hukuk Müşavirliği

Yurtdışı Teşkilatımız
•	 Bakanlığımız, uluslararası ilişkilerin geniş-

leyen kapsamı ve dış politikada alınan yeni 
inisiyatiflerle birlikte, çok çeşitli alanlarda 
ve coğrafyalarda yeni sorumluluklar üstle-
niyor.

•	 Buna paralel olarak Bakanlığımızın dış teş-
kilatı da son 20 yıl içerisindeki üçüncü ve 
en büyük genişleme sürecinden geçiyor.  

 Stratejik Araştrmalar Merkezi 

 Dş Politika Danşma Kurulu 

 Teftiş Kurulu 

 Strateji Geliştirme Başkanlğ 

 Hukuk Müşavirliği 

Yurtdş Teşkilatmz 

 Bakanlğmz, uluslararas ilişkilerin genişleyen kapsam ve dş politikada alnan yeni 
inisiyatiflerle birlikte, çok çeşitli alanlarda ve coğrafyalarda yeni sorumluluklar 
üstleniyor. 

 Buna paralel olarak Bakanlğmzn dş teşkilat da son 20 yl içerisindeki üçüncü ve 
en büyük genişleme sürecinden geçiyor.   

Dş Temsilcilikler 

 

 

 

 

Dş temsilcilikler aşağdaki ana kriterlere göre alt grup altnda kümelendiriliyor;  

 Ülkedeki yaşam koşullar (iklim, uzaklk, eğitim, sağlk, temel ihtiyaçlara erişim 
imkanlar vb.) 

 Ülkedeki güvenlik durumu (asayiş, savaş, iç savaş, terör eylemleri vb.) 

 

 

 

 

 

Personel Yaps 

 Dşişleri Bakanlğ personeli alt ana kadro grubundan oluşmaktadr.  

 Meslek Memurlar (1171)  

 Konsolosluk ve İhtisas Memurlar (821) 

 Stratejik Araştrmalar Merkezi 

 Dş Politika Danşma Kurulu 

 Teftiş Kurulu 

 Strateji Geliştirme Başkanlğ 

 Hukuk Müşavirliği 

Yurtdş Teşkilatmz 

 Bakanlğmz, uluslararas ilişkilerin genişleyen kapsam ve dş politikada alnan yeni 
inisiyatiflerle birlikte, çok çeşitli alanlarda ve coğrafyalarda yeni sorumluluklar 
üstleniyor. 

 Buna paralel olarak Bakanlğmzn dş teşkilat da son 20 yl içerisindeki üçüncü ve 
en büyük genişleme sürecinden geçiyor.   

Dş Temsilcilikler 

 

 

 

 

Dş temsilcilikler aşağdaki ana kriterlere göre alt grup altnda kümelendiriliyor;  

 Ülkedeki yaşam koşullar (iklim, uzaklk, eğitim, sağlk, temel ihtiyaçlara erişim 
imkanlar vb.) 

 Ülkedeki güvenlik durumu (asayiş, savaş, iç savaş, terör eylemleri vb.) 

 

 

 

 

 

Personel Yaps 

 Dşişleri Bakanlğ personeli alt ana kadro grubundan oluşmaktadr.  

 Meslek Memurlar (1171)  

 Konsolosluk ve İhtisas Memurlar (821) 

Dış temsilcilikler aşağıdaki ana kriterlere göre altı grup altında kümelendiriliyor; 
•	 Ülkedeki yaşam koşulları (iklim, uzaklık, eğitim, sağlık, temel ihtiyaçlara erişim imkanları 

vb.)
•	 Ülkedeki güvenlik durumu (asayiş, savaş, iç savaş, terör eylemleri vb.)

Personel Yapısı

Dış Temsilcilikler

•	 Dışişleri Bakanlığı personeli altı ana kadro 
grubundan oluşmaktadır. 

•	 Meslek Memurları (1171) 
•	 Konsolosluk ve İhtisas Memurları (821)
•	 Hukuk müşavirleri (15)

•	 Danışmanlar (21)
•	 Mütercim ve diğer merkez memurları ile 

merkez sözleşmeli personel (852)
•	 Yurtdışında görevli sözleşmeli personel 

(2558)
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Merkezde ve Dış Temsilciklerde İş Akışı
Merkezdeki İş Akışı;
•	 Merkez birimlerimizin, dünyanın hemen 

her bölgesindeki gelişmeleri yakından ta-
kip etmesi, temsilciliklerden gelen bilgileri 
süratle değerlendirmesi ve gerekli talimat-
ları dış teşkilata zamanlıca göndermesi ge-
rekiyor. 

•	 Dış ilişkilerde, gecikmeli ya da yanlış alı-
nan kararlar, çoğu zaman telafisi mümkün 
olmayan olumsuz sonuçlar doğurma riski 
taşıyor.  Bu risk, sadece milli çıkarlarımızla 
ilgili değil, yurtdışında yaşayan vatandaş-
larınızın hak, huzur ve güvenlikleri ile de 
ilgili olabiliyor. 

•	 Bu nedenle, Merkez teşkilatında, 
•	 Mesai mefhumu olmadan çalışmaya 

hazırlıklı olunması,
•	 Kısa zamanda önemli kararların alın-

ması,
•	 Alınan kararların süratle hayata geçiril-

mesi,     
 gerekiyor.

Bir Örnek… Libya Tahliye Operasyonu
•	 Libya’daki iç karışıklık ve çatışmaların 

yoğunlaşması üzerine;
•	 20	Şubat	gecesi	Dışişleri	Bakanımızın	baş-

kanlığında olağanüstü bir zirve yapıldı.
•	 Zirvede,	ilgili	kurum	ve	kuruluşların	da	en	

üst düzeyde temsil edilmesi sağlandı.  
•	 Zirve	sonucunda,	sayısı	25	bini	bulan	va-

tandaşlarımızın en kısa sürede tahliye edil-
mesi kararı alındı.

•	 Aynı	 gün	 içerisinde,	 24	 saat	 esasına	 göre	
görev yapan; 

•	 Bakanlık Kriz Merkezi ve Operasyon Ko-
ordinasyon Merkezi oluşturuldu. 

•	 Konsolosluk	Çağrı	Merkezi	devreye	 sokul-
du.   

•	 Bir hafta içerisinde 24.091 kişinin 
Libya’dan tahliye edilmesi sağlandı. -

•	 Havayoluyla      10.513
•	 Denizyoluyla	 	 8.364
•	 Firmalarca	havayoluyla	 	4.098

Dış Temsilciklerde İş Akışı; 
•	 Dış	 temsilciliklerde	 işin	hacmi	ve	niteliği,	

temsilciliğin türüne ve hangi ülkede oldu-
ğuna göre farklılık gösterir. 
•	 Ancak	her	dış	temsilcilikte	yerine	geti-

rilmesi gereken ortak bazı görevler var-
dır:

•	 Ev	 sahibi	 ülke/kuruluş	 yetkilileri,	 di-
ğer ülkelerin diplomatları, düşünce ve 
medya kuruluşları ile sürekli iletişim 
içinde olmak,

•	 Muhataplarınızla	 çeşitli	 konularda	 gö-
rüş alış verişinde bulunmak.

•	 Derlenen	 bilgileri	 Ankara’ya	 ve	 diğer	
ilgili temsilciliklere değerlendirme şek-
linde iletmek.

•	 Kamu	 diplomasisi	 faaliyetleri	 yürüt-
mek.

•	 Diplomatların	 görevleri	mesai	 saatleri	 dı-
şında da devam eder. Milli gün resepsiyon-
larına ve benzeri resmi davetlere iştirak 
edilmesi temel vazifelerdendir. 

•	 Dış	 temsilciliklerin	 en	 yoğun	 mesaisi	 ise	
Türkiye’den üst düzey ziyaretler (Cumhur-
başkanı, Başbakan, Bakanlar) yapıldığında 
yaşanır. 

 Hukuk müşavirleri (15) 

 Danşmanlar (21) 

 Mütercim ve diğer merkez memurlar ile merkez sözleşmeli personel (852) 

 Yurtdşnda görevli sözleşmeli personel (2558) 

 

 

 

 

 

 

Merkezde ve Dş Temsilciklerde İş Akş 

Merkezdeki İş Akş; 

 Merkez birimlerimizin, dünyann hemen her bölgesindeki gelişmeleri yakndan takip 
etmesi, temsilciliklerden gelen bilgileri süratle değerlendirmesi ve gerekli talimatlar 
dş teşkilata zamanlca göndermesi gerekiyor.  

 Dş ilişkilerde, gecikmeli ya da yanlş alnan kararlar, çoğu zaman telafisi mümkün 
olmayan olumsuz sonuçlar doğurma riski taşyor.  Bu risk, sadece milli çkarlarmzla 
ilgili değil, yurtdşnda yaşayan vatandaşlarnzn hak, huzur ve güvenlikleri ile de 
ilgili olabiliyor.  

 Bu nedenle, Merkez teşkilatnda,  

 Mesai mefhumu olmadan çalşmaya hazrlkl olunmas, 

 Ksa zamanda önemli kararlarn alnmas, 

 Alnan kararlarn süratle hayata geçirilmesi, 

 gerekiyor.     

Bir Örnek… Libya Tahliye Operasyonu 

 Libya’daki iç karşklk ve çatşmalarn yoğunlaşmas üzerine; 

 20 Şubat gecesi Dşişleri Bakanmzn başkanlğnda olağanüstü bir zirve yapld. 

 Zirvede, ilgili kurum ve kuruluşlarn da en üst düzeyde temsil edilmesi sağland.   
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•	 Cumhurbaşkanı	ve	Başbakan	düzeyindeki	
ziyaretlerde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve 
ortak önem taşıyan uluslararası konular 
tüm boyutlarıyla ele alınır.

•	 Heyetlerde	çok	sayıda	üst	düzey	bürokrat	
ve danışman da bulunur. 

•	 Heyetlere,	 işadamı	grupları	ve	gazeteciler	
de refakat eder. 

•	 Bu	 ziyaretlerin	 hazırlık	 aşaması	 da	 çok	
önemlidir. Bu kapsamda;
•	 Ziyaret	sırasında	imzalanacak	anlaşma-

lara son şekli verilir.
•	 Ziyaretin	 öncelikli	 gündem	 maddeleri	

tespit edilir. Ziyaret dosyası hazırlanır. 
•	 En	az	iki	şehri	kapsayacak	şekilde,	kap-

samlı ziyaret programları oluşturulur. 
•	 Heyet	başkanı	için	
•	 Heyet	başkanının	eşi	için
•	 Heyete	 refakat	 eden	 işadamı	 ve	 ga-

zeteciler için 
•	 Konuk	heyetin	ağırlanması	ve	güveliği	 ile	

ilgili olarak ev sahibi ülke protokol görev-
lileri ile detaylı çalışmalar ve planlamalar 
yapılır. 

•	 Üst düzey ziyaret programları çerçevesin-
de, heyet başkanının, diğer resmi temasla-
rının yanı sıra, 
•	 Ülkede	mukim	vatandaş	temsilcilileriy-

le,
•	 Türk	işadamları	ve	firma	temsilcileriyle,
•	 Düşünce	ve	medya	kuruluşlarının	tem-

silcileriyle,
biraraya gelmesi sağlanır. 

•	 İş	Konseyi	toplantıları	tertip	edilir.
 
Ziyaret sonrası: 
•	 Ziyaret	sonrasında,	heyet	başkanı	ve	diğer	

heyet üyeleri tarafından gerçekleştirilen 
görüşmelerin tutanakları hazırlanır.

•	 Ziyarette	üzerinde	uzlaşılan	konulara	iliş-
kin izleme çizelgesi oluşturulur. 

•	 Ziyarete	 ilişkin	 genel	 değerlendirme	 ile	
birlikte, tutanaklar merkeze iletilir. 

Meslek Olarak Diplomatlık
Diplomatlığın Ana Bileşenleri;
•	 Dünyadaki ve ülkenizdeki gelişmeleri sü-

rekli takip etmek.
•	 Bilgilerinizi	 taze	 tutmak	 ve	 kendinizi	 her	

alanda sürekli geliştirmek.
•	 Ülkenizden,	 kültürünüzden	 ve	 yakınları-

nızdan uzakta yaşamayı kabullenmek.
•	 Zor	şartlar	altında	ve	hatta	yaşam	riski	bu-

lunan bölgelerde çalışmaya her zaman ha-
zırlıklı olmak. 

•	 Farklı	ülkelere,	kültürlere	ve	yaşam	şartla-
rına çabuk adapte olabilmek.

•	 İnsanlarla	sağlıklı	iletişim	kurabilme	yete-
neğine sahip olmak. 

•	 Muhataplarınızın	güvenini	asla	zedeleme-
mek. 

•	 Düşünerek	 konuşmak	 ve	 hareket	 etmek.	
Yurtdışında sadece kendi şahsınızı değil, 
devletinizi temsil ettiğinizi unutmamak. 

Yurtdışı Atama Sistemi
•	 Olağan görev süreleri;

•	 Merkez	teşkilatında	en	az	iki	yıl,
•	 Yurtdışı	teşkilatında	dört	yıl.

•	 Bir Türk diplomatın meslek hayatının yak-
laşık 2/3’ü yurtdışında geçiyor. 

•	 Her	 diplomat,	 meslek	 yaşantısının	 belirli	
bir bölümünde, mahrumiyet bölgelerinde 
görev yapmak zorunda.

Protokol ve Protokol Kuralları
•	 Protokol, devlet törenlerinde, diplomatik 

ilişkilerde, resmi ilişkilerde ve sosyal ha-
yatta uyulması gereken kurallar manzume-
sidir. 

•	 Terbiye, saygı, nezaket ve zarafet olguları-
nın içerdiği öğeler, protokol uygulamaları-
na yön verir ve anlam kazandırır.  

•	 Protokolün en fazla önem ve öncelik taşı-
dığı alan diplomasidir. Protokol, diplomasi 
süreçlerinin yüzyıllardır ayrılmaz bir par-
çasıdır. 

•	 Türkiye	 Cumhuriyeti’nde	 devlet	 protoko-
lünü düzenleme sorumluluğu 1927 yılın-
dan beri Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel 
Müdürlüğü’ndedir. 
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•	 Protokol kuralları, sadece dış ilişkilerimiz-
de değil, Bakanlık içi ilişkilerde de her za-
man gözetilir. 

•	 Bakanlık	memurları,	ast	ve	üstleriyle	ilişki-
lerinde saygıyı ve işbirliğini her zaman ön 
planda tutar. Hitap şekillerini ve protokol 
kurallarını öncelikle öğrenir ve içselleştirir. 

Bir Diplomat Ne Yapar?
•	 Uluslararası	ilişkiler	alanındaki	gelişmeleri	

takip ve analiz eder. Dış politikanın oluştu-
rulmasına yönelik gerekli girdileri sağlar.

•	 Devleti	adına	tasarrufta	bulunur	ve	devle-
tinin iradesini açıklar (temsil görevi). Bu-
nun bir gereği olarak, diplomatik ayrıcalık 
ve bağışıklıklardan yararlanır. 

•	 Dış	 politikanın	 icrasında	 ilk	 elden	 görev,	
yetki ve sorumluluk üstlenir. Hükümeti 
adına müzakereler/görüşmeler yapar veya 
bunlara iştirak eder. 

•	 Tarihin	 akışına	 tanıklık	 eder	 ve	 hatta	 bu	
akışın içinde bizzat yer alır veya onu yön-
lendirme imkanını yakalar. 

Ama aynı zamanda;
• Nikâh kıyar,
•	 Hapishane	ziyaretleri	gerçekleştirir,
•	 Noterlik,	 “askerlik	 şubesi	 başkanlığı”	 ve	

“nüfus müdürlüğü” yapar.

Bakanlığımızdan Neler Beklenebilir?
Mali Haklar;
•	 Yurtdışı Görevler Bağlamında Önemli 

Mali Haklar 
•	 Görev yapılan ülkeye göre 4000 ilâ 5000 

ABD Doları başlangıç maaşı 
 (üçüncü kâtip için)
•	 Çocuklar	için	eğitim	yardımı	(yurtdışı	eği-

tim masraflarının %50’si)
•	 Türkiye’ye	 gidiş-geliş	 masraflarına	 katkı	

(sıla bileti)
•	 Teşvik	ödeneği	(mahrumiyet	bölgelerinde	

görev yapanlar için)
•	 Olağanüstü	 durumlarla	 (savaş,	 hastalık,	

kaza vb.) bağlantılı tazminat hakları 

Genç Bir Diplomat Bakanlığımızdan Neler 
Bekleyebilir?
•	 Türkiye’yi	yurtdışında	temsil	etmenin	ayrı-

calığı. 
•	 Meslekte	ilerlemenin	liyakate	dayalı	oldu-

ğu dinamik bir kurumda, diplomasi ala-
nında sağlam ve sürekliliği olan bir kariyer. 

•	 Diplomasi	Akademisi’nde	kaliteli,	prestijli	
ve sürekli hizmet içi eğitim. Yurtdışında li-
sansüstü eğitim programlarına ve kurslara 
katılım.  

•	 Dünyanın	 hemen	 her	 bölgesinde	 görev	
yapma imkanı ve kısa sürede kazanılacak 
diplomasi deneyimi. 

•	 Yurtdışında	yaşayan	vatandaşlarımıza	hiz-
met etmenin tatmin ve mutluluğu.

•	 Türkiye	Cumhuriyeti’nin	yurtdışı	temsilci-
liklerinde ve merkez teşkilatında genç yaş-
ta idarecilik deneyimi. 

Uzmanlaşma;
•	 Yeniden	 yapılanma	 çerçevesinde,	 coğrafi	

bölge/ülke ve diğer meslekî alanlarda uz-
manlaşmasına büyük önem veriyoruz.

•	 Genç	diplomatlarımızı	yabancı	dil	öğreni-
mi konusunda teşvik ediyoruz.

•	 Her	yıl	yaklaşık	30	genç	diplomatı	yurtdışı	
lisansüstü eğitime gönderiyoruz. 

Nasıl Diplomat Olabilirim?
Meslek Memuru Olmak İçin Başvuru Ko-
şulları;
•	 35	yaşını	doldurmamış	olmak,
•	 Uluslararası	 ilişkiler,	hukuk,	siyaset	bilimi	

ve kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, 
finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve 
tanıtım ve psikoloji, bölümleri ile bu bö-
lümlerden herhangi birinin müfredatında 
yer alan derslerin en az % 80’ine sahip olan 
diğer bölümlerden mezun olmak, 
veya, 
Üniversitelerin sosyal bilimler alanında 

ya da mühendislik fakültelerinde en az dört 
yıllık lisans eğitimi yapmış olup, uluslararası 
ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk 
ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış 
bulunmak,
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•	 Sınav	duyurusunda	ilan	edilen	KPSS	puan	
taban puanını aşmış olmak ve bu puanla, 
sınava katılım için belirlenen kontenjan 
içine girmeye hak kazanmak gerekir.

Meslek Memurluğu Giriş Sınavı;
I. aşama: Çoktan seçmeli sınav 
•	 Uluslararası ilişkiler politikası ve teorisi  
•	 Uluslararası	kamu	hukuku	
•	 Siyasi	tarih	
•	 Anayasa	hukuku	ve	siyasal	sistemler,	idare	

hukuku, medeni hukuk 
•	 Uluslararası	 iktisat,	 mikro-makro	 iktisat,	

Türkiye ekonomisi
•	 Mesleki	İngilizce
•	 Genel	kültür

II. aşama: Yazılı Sınav 
• Yabancı dilde kompozisyon (İngilizce, 

Fransızca veya Almanca)  
•	 Türkçe	kompozisyon
•	 Türkçeden	yabancı	dile	ve	yabancı	dilden	

Türkçeye çeviri  
•	 Sınava Fransızca veya Almancadan giren-

ler için, ayrıca,
- İngilizce kompozisyon
- Türkçeden İngilizceye çeviri  

 
III. aşama: Mülakat
•	 Güncel dış politika ve uluslararası konular 

bağlamında, adayın muhakeme, kavrayış, 
genel kültür, Türkçe ve yabancı dile ifade 
yeteneği, genel davranış, tepki ve temsil ni-
telikleri açısından değerlendirilmesi. 

Not: 2011 yılında istenen KPSS puan türleri: 
KPSS-36, KPSS-21 ve KPSS-108

Konsolosluk ve İhtisas Memuru Kimdir?
•	 Konsolosluk ve İhtisas Memurları, 
aşağıdaki alanlarda görev, yetki ve sorumlu-
luk üstlenen ve temsil görevi icra eden me-
murlardır:
•	 konsolosluk	hizmetleri,	
•	 ekonomik	ve	kültürel	işler,	
•	 kamu	diplomasisi,	

•	 ulusal	mevzuatla	bağlantılı	hukuki	işler,
•	 protokol,	
•	 kançılarya	idaresi,	
•	 Personel,	idari	ve	mali	işler,	
•	 elektronik	konsolosluk	ve	bilişim	hizmet-

leri,
•	 özel uzmanlık bilgisi gerektiren ihtisas 

alanları (silahsızlanma, enerji, su, çevre 
vb.) 

•	 Konsolosluk	ve	İhtisas	Memurları,	yurtdışı	
teşkilatına sürekli görevle atandıklarında, 
konsolosluk işlemlerinde imzaya yetkilidir. 

Konsolosluk ve İhtisas Memuru Başvuru 
Koşulları;
•	 35 yaşını doldurmamış olmak,
•	 Dört	yıllık	herhangi	bir	fakülte	mezunu	ol-

mak,
NOT: Bakanlık, işlev alanlarındaki uzman-
laşma ihtiyacını dikkate alarak sadece belirli 
fakültelerin veya bölümlerin mezunlarının 
başvurabileceği konsolosluk ve ihtisas me-
murluğu adaylık sınavları da açabilir. 
•	 Gerek	 görülmesi	 halinde,	 sınava	 iştirak	

için mesleki ön tecrübe şartı da aranabilir. 
•	 Belirli	 fakültelerin	 veya	 bölümlerin	 me-

zunlarının başvurabileceği veya mesleki 
ön tecrübe şartı aranan sınavlar sonucun-
da Bakanlığa alınan memurların, merkez 
ve yurtdışı teşkilatında uzmanlık dalları ile 
bağlantılı olarak görevlendirilmeleri esas-
tır. 

Konsolosluk ve İhtisas Memuru Giriş 
Sınavı;
KPSS şartı: 
Son sınavda (2011) istenen KPSS puanları;
•	 İngilizce,	 Almanca	 veya	 Fransızcadan	 gi-

renlerden KPSS-108 ve 6
•	 Çince,	Japonca,	Rusça,	Arapça,	Farsça,	Yu-

nancadan girenlerden KPSS-3
---------------------------------------------------
--------------------- 
Sınavın Aşamaları:
Birinci aşama: Yazılı Sınav  
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•	 Türkçe kompozisyon veya alan bilgisi
•	 Yabancı	 dilde	 kompozisyon	 (Bakanlıkça	

ilan edilecek yabancı diller)
•	 Türkçeden	yabancı	dile	ve	yabancı	dilden	

Türkçeye çeviri    

İkinci aşama: Mülakat
•	 Adayın	muhakeme,	kavrayış,	genel	kültür,	

Türkçe ve yabancı dile ifade yeteneği, genel 
davranış, tepki ve temsil nitelikleri açısın-
dan değerlendirilmesi.

Yeni Bir Kariyer memurluğu; Dışişleri 
Uzmanlığı
•	 Dışişleri	 Uzmanlığı	 kadrosuna	 ilişkin	 yö-

netmelik 25 Nisan 2012 tarihinde yayın-
landı.

•	 Dışişleri	uzmanları	Bakanlık	merkez	teşki-
latında görev yapacak.

•	 Dışişleri	uzmanlarının	başlıca	görevleri,	
•	 Özel	bir	bilgi	birikimi	ve	ihtisas	gerek-

tiren konularda kapsamlı politika üre-
tilmesine matuf olarak yazı, rapor, bilgi 

veya dosya notu hazırlamak ve sunmak,
•	 Ulusal	 ve	 uluslararası	 yayınları	 takip	

ederek, Bakanlığın kurumsal gelişimine 
katkıda bulunacak önerilerde bulun-
mak ve projeler üretmektir.

ŞARTLAR
•	 35	yaşını	doldurmamış	olmak,	
•	 KPDS’den	en	az	70	veya	KPSS’den	en	az	42	

İngilizce doğru yapmak
•	 Uluslararası	 ilişkiler,	 siyaset	 bilimi,	 kamu	

yönetimi, iktisat, işletme ve hukuk fakülte-
lerinden veya Bakanlıkça ihtiyaç duyulan 
ve sınav duyurusunda ilan edilen bölümler 
ile bu bölümlerden herhangi birinin müf-
redatında yer alan derslerin en az % 70’ine 
sahip olan diğer bölümlerden mezun ol-
mak

SINAV
•	 Meslek	 Memurluğu	 ve	 KİM	 sınavlarına	

benzer şekilde yazılı ve mülakat aşamaları 

Bakanlığımız Sınavlarında Üniversitelerin Başarı Durumu
Bakanl
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ÖZGEÇMİŞLER

İsmail Çobanoğlu
 
1971 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan 
sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1993 yılında 
mezun oldu. İngiltere’nin Reading Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme ve Ekono-
mik Kalkınma dalında yüksek programını tamamladı. Ardından Kanada’nın Carleton 
Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler dalında yüksek lisans yaptı.  1997 yılında Dışişleri 
Bakanlığı’nda çalışmaya başlayan İsmail Çobanoğlu, 2000-2001 yıllarında Minsk Büyü-
kelçiliğinde Üçüncü Katip, 2002-2005 yıllarında AGİT (Viyana) Daimi Temsilciliği’nde 
İkinci Katip olarak görev yapmıştır. 2005-2007 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Bakan 
Özel Müşavirliğinde  Başkatip olarak çalışmıştır. 2007-2011 döneminde ülkemizin BM 
(New York) nezdindeki Daimi Temsilciliğinde görev yapan İsmail Çobanoğlu, 2011 Ka-
sım ayından bu yana Dışişleri Bakanlığı Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı’nda 
Daire Başkanlığı görevinde bulunmaktadır. 

Özlem Tür

Dr. Özlem Tür Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Doçent 
Doktordur. Temel uzmanlık alanı Ortadoğu’nun siyasi-ekonomisi, Arap-İsrail İlişkileri 
ve Türkiye-Ortadoğu ilişkileridir. (Özellikle Suriye, İsrail ve Lübnan). Dr. Tür’ün Turkey 
- Challenges of Continuity and Change (Routledge, 2005, Meliha Altunışık ile birlikte), 
“Civil Society in the Middle East and the Mediterranean” (CIVICUS; 2008 Mahi Khallaf 
ile birlikte), “Turkish-Syrian Relations in the 2000s – Where are we Going?” (UNISCI 
2010), Political Economy of Turkey’s Relations with the Middle East (Turkish Studies, 
2011) and “Turkey and Israel in the 2000s (Israel Studies’ten çıkacak). Dr. Tür Brandeis 
Üniversitesi’nde İsrail Çalışmaları Schusterman Üyesi, St. Andrew Üniversitesi’nde Su-
riye Çalışmaları Merkezi Üyesi, ve aynı zamanda Ortadoğu Etutleri’nin Baş Editörü’dür. 

Nebahat Tanrıverdi

Nebahat Tanrıverdi O Yaşar ORSAM Ortadoğu Uzman Yardımcısı olarak ORSAM’da 
görev yapmaktadır.  Kuzey Afrika ve Körfez ülkeleri üzerine çalışan Nebahat Tanrı-
verdi O Yaşar’ın Fas, Tunus, Libya, Mısır, Bahreyn ve Suudi Arabistan’daki gelişmelere 
dair birçok yazısı bulunmaktadır. Körfez İşbirliği Konseyi ile ilgili çalışmalarının yanı 
sıra geçiş süreçleri ve demokratikleşme, Arap Baharı, güvenlik ve rejim değişikliği ko-
nularında çalışmaktadır. Bugüne kadar yazıları ORSAM web sitesi, Ortadoğu Analiz, 
Alternatif Politikalar, Akademik Ortadoğu ve Today’s Zaman gibi yayın organlarında 
yayınlanmıştır. Al Arabiya, TRT, TRT Türk, Nile TV, Türkmeneli TV, A Haber ve TRT 
Arapça gibi kanallarda yayına çıkmıştır. Uluslararası İlişkiler konusunda lisansını Ha-
cettepe Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniver-
sitesi Ortadoğu Çalışmaları Bölümünde devam ettirmektedir. 
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Oytun Orhan
 
1999 yılında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Ortadoğu Araştırmaları 
Masası’nda uzman olarak çalışmaya başlayan Oytun Orhan, 2009 yılına kadar bu gö-
revini sürdürmüştür. Orhan, 2009 yılından bu yana da Ortadoğu Stratejik Araştırma-
lar Merkezi (ORSAM)’nde araştırmacı olarak görevine devam etmektedir. Esas olarak 
Suriye ve Lübnan konularında çalışan Orhan’ın aynı zamanda İsrail-Filistin, Irak, Or-
tadoğu ve Türkiye’nin Ortadoğu politikası konularında da çalışmaları yer almaktadır.  
Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan 
Orhan, yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde 
“Kimliğin Suriye’nin Bölgesel Politikalarına Etkisi (1946-2000)” başlıklı tezi vererek ta-
mamlamıştır. Orhan, halen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.

Bigay Duman

24 Şubat 1983’te Ankara’da doğdum. Yozgatlıyım. İlk ve Ortaöğrenimimi Ankara’da ta-
mamladım. 2000 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ulus-
lararası İlişkiler Bölümünü kazanarak yüksek öğretimime başladım. 2004 yılında bu 
bölümden mezun olarak aynı yıl Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim 
dalında yüksek lisansa başladım.  2007’de buradan mezun oldum ve 2008 yılında Gazi 
Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında Doktora 
dersleri aldım. 2009 yılında askerlik görevimi tamamladım. Yüksek Lisans’la birlikte 
2004 yılında Global Strateji Enstitüsünde Uzman olarak görev almaya başladım. 2009 
yılı itibariyle Global Strateji Enstitüsünün yerine kurulan Ortadoğu Stratejik Araştır-
malar Merkezi (ORSAM) bünyesinde çalışmalarıma devam etmekteyim. Ortadoğu Uz-
manı olmama rağmen asıl uzmanlık alanımı Irak ve Türkmenler oluşturmaktadır. Yük-
sek Lisans tezimi “Saddam Sonrası Dönemde Türkmenler ve Kerkük” üzerine yazdım. 
Uzmanlık dönemim boyunca birçok dergi ve gazetede yazı ve röportajlarım yayınlan-
mıştır. TRT, CNNTÜRK, Kanal 24, Türkmeneli Televizyonu, KANALB, ATA TV, KA-
NAL T, ON TV gibi birçok kanalda 100’ün üzerinde radyo ve televizyon programına 
konuşmacı olarak katılmış bulunmaktayım. 

Hasan Onat

1957’de Çankırı’nın Eldivan ilçesinde doğdu. Aynı yerde ilkokul tahsilini tamamladı. 
Ortaokul ve liseyi Parasız Yatılı olarak Yozgat’ta okudu; 1974’de Yozgat Lisesi’ni bi-
tirdi. 1979’da A.Ü.İlâhiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı fakültede İslâm 
Mezhepleri Tarihi Kürsüsü’ne asistan olarak girdi. 1.11.1981-1.3.1982 tarihleri ara-
sında kısa dönem askerlik hizmetini yerine getirdi. “Emeviler Devri Şii Hareketleri” 
isimli teziyle, 1986’da “Doktor” ünvanını aldı. 1987’de yardımcı doçent, 1989 tarihinde 
“Doçent” , 5 Ağustos 1995’te de Profesör oldu. 1993 yılında, Londra ve Manchester’de, 
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sahası ile ilgili araştırmalar yaptı. 1994 yılında Roma Gregoriana Üniversitesi Misio-
logy Fakültesi’nde, misafir öğretim üyesi olarak dersler ve seminerler verdi. 17 Ağustos 
1999-16 Ağustos 2002 tarihleri arasında, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi 
Dekanlığını yaptı. Halen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’inde İslâm Mezhepleri 
Tarihi Anabilim Dalı başkanlığını yürütmekte ve İslâm Mezhepleri Tarihi ve Günümüz 
İslâm Dünyâsında Dinî Akımlar derslerini okutmaktadır. “Emeviler Devri Şii Hareket-
leri”, (Ank.1993), “Yirminci Asırda Şiilik ve İran Devrimi” (Ank.1996), “Türkiye’de Din 
Anlayışında Değişim Süreci” (Ank. 2003) gibi basılmış eserleri ve İslam Mezhepleri, 
Şiilik, Alevilik, Din Anlayışı, Küreselleşme gibi konularda çok sayıda makalesi vardır. 
Ayrıca, 1986 yılından beri, Türkiye’nin Sesi Radyosunda haftalık programlar yürütmek-
tedir. İngilizce, Arapça ve Farsça bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Abdullah Bozkurt 

Türkiye’nin en çok satan İngilizce günlük gazetesi Today’s Zaman’ın  Ankara Temsilcisi. 
Gazeteye düzenli bir köşe yazarı olarak katkıda bulunuyor. Aynı gazetede bir süre yöne-
tici editör pozisyonunda bulundu. Türkiye’nin en yüksek tirajlı günlük gazetesi Zaman 
için Birleşmiş Milletler’den sorumlu Büro Başkanı olarak New York’ta görev yaptı. Aynı 
zamanda gazetenin Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Capitol Hill ve Pentagon’dan sorum-
lu Washington temsilcisi olarak da görev yaptı. Yüksek Lisans eğitiminin New York 
Columbia Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, lisansını ise Boğaziçi Üniver-
sitesi Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı.

Harun Öztürkler

Ekonomi doktora derecesini 2002 yılında The American University’den aldı. Afyon Ko-
catepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Öztürk-
ler, ORSAM Ortadoğu ekonomileri danışmanlığı görevini yürütmektedir.  Ortadoğu 
Analiz dergisinde Ortadoğu ülkelerinin ekonomik yapıları ile ilgili yazılar yazmaktadır. 
Öztürkler, makro iktisat ve uygulamalı iktisat alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Bu 
alanlarda yazılmış iki adet ortak yazarlı kitabı ve yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış çok 
sayıda makalesi bulunmaktadır. Öztürkler, İktisat ve Toplum Dergisi yayın kurulu üye-
liği yapmakta ve bu dergide yazılar yazmaktadır. Öztürkler, Türkiye Ekonomi Kurumu 
ve İstihdam Araştırmaları Derneği üyeliği görevlerini sürdürmektedir. 

Osman Göksel

Osman Z. GÖKSEL, 1981 yılında İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun ol-
muş, 1994 yılında ODTÜ - SLV Münih Kaynak Mühendisliği eğitimi almıştır. 1983 yı-
lında dizayn mühendisi olarak iş hayatına başlamış ve çeşitli yurtiçi ve yurtdışı enerji 
projelerinde görev almıştır. 2004 yılından itibaren BTC Projesi’nin Direktörlüğü, 2006 
yılından itibaren BOTAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.
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Tuğba Evrim Maden

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji Mühendisliği bölümünde tamam-
layan Maden, yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi, Hidropolitik ve Stratejik 
Araştırmalar Merkezinde  “Kıbrıs Adasında Su Sorunu” başlıklı tezi vererek tamam-
lamıştır. Doktora derecesini “ AB Su Çerçeve Direktifi ve Meriç Nehri” başlıklı tezi ile 
2010 yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden almıştır.  2001-2004 
yılları arasında sırasıyla Hacettepe Üniversitesi,  Hidropolitik ve Stratejik Araştırmalar 
Merkezinde ve 2004-2010 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler 
Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2010 Aralık ayından itibaren Orta-
doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM)- Su Araştırmalar Programında  “Hid-
ropolitik Uzmanı” olarak görev yapmaktadır. Temel olarak Orta Doğu ekseninde su 
politikaları ile sınıraşan sular ve AB Su Çerçeve Direktifi ve uygulama havzaları konu-
larında çalışan Maden aynı zamanda özel olarak İran ve Irak’ta su kaynakları yönetimi, 
çevre politikaları, hidroloji ve yeraltı suları konusunda da çalışmalar yapmaktadır.

Numan Hazar Büyükelçi (E) 

1945 yılında Tarsus’ta  doğmuştur. 1966 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nin Diplomasi ve Dış Münasebetler Bölümü’nden mezun olmuştur. 1967 yı-
lında Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmaya başladıktan sonra yurt dışında çeşitli diplomatik 
görevlerde bulunmuştur: Ottawa, Kanada’da İkinci Kâtip; Lefkoşa, Kıbrıs’ta Başkâtip; 
iki dönem (yedi yıl) süresince Washington D.C., ABD’de Müsteşar ve Birinci Müsteşar; 
Yeni Delhi, Hindistan’da Misyon Şefi Yardımcısı;  Bonn, Federal Almanya’da Elçi-Müs-
teşar; ve Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Özel Kaleminde Özel Kalem 
Müdürü olarak görev almasının yanı sıra, Dışişleri Bakanlığında Siyaset Planlama, Kül-
türel İlişkiler , Avrupa Konseyi Dairelerinde çalışmış, Afrika, Doğu Asya ve Pasifik/İs-
lam İşbirliği Teşkilatı Genel Müdürü    görevinde bulunmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’ni 
temsilen, Lagos, Nijerya’da Büyükelçi, Strasbourg’daki Avrupa Konseyi’nde Büyükelçi/
Daimi Temsilci, ve sonrasında da Paris’teki Birleşmiş Milletler  Eğitim, Bilim  ve Kültür 
Teşkilatı UNESCO’da Büyükelçi/ Daimi Temsilci olarak görev yapmıştır. Millî Savun-
ma Bakanı’na Büyükelçi/Dış Politika  Danışmanı  olarak atanmış ve iki yıl hizmet ver-
dikten sonra, Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir.  2010 
yılında emekli olduktan sonra 2011 yılında Türkiye tarafından, merkezi Tahran’da bu-
lunan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’ nın (ECO) yeniden yapılandırılması ile görevli  Akil 
Adamlar Grubu (Eminent Persons Group)  (EPG) Türkiye Temsilcisi olarak görevlen-
dirilmiş ve 10 üyeden oluşan (Türkiye, İran, Pakistan, Afganistan, Azerbaycan, Kazakis-
tan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ) Akil Adamlar Grubu’nun ge-
çen yıl Tahran’da yapılan toplantısında tüm Grubun ( EPG) Başkanı seçilmiştir. Halen 
bu görevini sürdürmektedir. Farklı uluslararası konularda Türkçe, İngilizce, Fransızca 
ve Almanca dillerindeki çeşitli makalelerinin yanı sıra, Türkçe olarak  kaleme aldığı 
“Küreselleşme Sürecinde  Afrika ve Türkiye -Afrika İlişkileri” ile “Uluslararası Politika 
ve Uygarlıklar” adındaki iki kitabın da yazarıdır.   Fransızca, Almanca ve İngilizce dil-
lerini konuşmaktadır.                        
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Pınar Arıkan 
 
Pınar Arıkan ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2003 yılında mezun oldu. 2004 
yılından itibaren aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2006 yı-
lında “İran İslam Cumhuriyeti’nde Cumhuriyetçilik Karşısında İslamcılık Tartışması” 
teziyle ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden Yüksek Lisans derecesini aldı. 2010’da 
bir yıl süreyle Tahran Üniversitesi Hukuk ve Siyaset Bilimi Fakültesi’nde misafir araş-
tırmacı olarak bulundu. İran’ın toplumsal yapısı, devlet sistemi, siyaset düşüncesi, iç 
siyasetinin dinamikleri ve siyasal gruplar, dış politikası ve Orta Doğu ülkeleriyle ilişki-
leri başlıca ilgi alanlarıdır ve bu konularda yayımlanmış yazıları bulunmaktadır. İngi-
lizce ve Farsça bilen Arıkan, halen ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünde “İran İslam 
Cumhuriyeti’nde Milliyetçilik” konulu doktora tezini hazırlamaktadır. 

Mustafa Ziya

1959 yılında Kerkük’te dünyaya göz açtı. 1991 yılında Bağdat Üniversitesi’nde jeofi-
zik dalinda doktorasını tamamladı.1995 yılında Türkmeneli radyo ve Televizyonu ge-
nel Müdürlüğü ve Türkmeneli Gazetesi başyazarlığını yaptı. 1996-1997 yılında Erciyes 
Üniversitesine bağlı Yozgat Mühendislik ve mimarlık Fakültesinde yardımcı doçent 
olarak görev yaptı. 1997-2003 yılları arasında ITC Türkiye Temsilcisi görevini yaptı. 
2003-2005 ITC Başkanı Siyasi danışmanlığını yaptı.2006-2008 Global Strateji Ensti-
tüsü akademik danışmanlığını yaptı. 2008-bugüne kadar Türkmeneli Kültür Merkezi 
Başkanlığını yürütmektedir. 1999 yılında Londra SOAS okulunda İnsan Hakları eğiti-
mini gördü. Irak muhalefeti toplantılarına Türkmen temsilcisi olarak katıldı. Türkmen 
kurultayları, kongre ve seminarlar düzenledi. Londra, Amman ve Türkiye’nin birçok 
şehrinde konferanslar vermiştir. Irak, Türkiye, Almanya ve İspanya’da yazı ve makale-
leri yayınlanmıştır. Irak günceli adında bir yıl boyunca günlük yazılar yazmıştır. 4 kitap 
yazmış ve bir kitap İngilizce’den Türkçe’ye çevirmiştir.  Ortadoğu strateji ve enerji uz-
manı olarak bilinmektedir.
Evli, iki çocuk babasıdır.
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2. Ders Programı

25 HAZİRAN 2012, PAZARTESİ

09:45 – 10:45  Ortadoğu Siyasetinde Irak
İsmail Çobanoğlu, Dışişleri Bakanlığı Irak ile İlişkiler Genel 
Müdür Yardımcılığı, Daire Başkanı

10:45 – 11:00  Ara
11:00 – 12:30  Ortadoğu’da Değişim ve Kürtler

Yrd. Doç. Dr. Serhat Erkmen, ORSAM Danışmanı, Ahi Evran 
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

12:30 - 13:30  Öğle Yemeği
13:30 - 15:00  Arap Baharı ve Türkiye 

Doç. Dr. Özlem Tür, ORSAM Danışmanı, ODTÜ Uluslararası 
İlişkiler Bölümü

15:00 – 15:15  Ara
15:15 – 17:00  Kuzey Afrika’da Siyasal Gelişmeler

Nebahat Tanrıverdi Yaşar, ORSAM Ortadoğu Uzmanı

26 HAZİRAN 2012, SALI

09:30 – 10:15  Ortadoğu ve Avrasya’da İşadamı Olmak
Noyan Gürel, İşadamı

10:15 – 11:00  Damacus (Şam) Çeliği’nin Öyküsü
Mehmet Turhan Tuncay, Mogan Bıçakcılık

11:00 – 11:15  Ara
11:15 – 12:30  Ortadoğu’da Din ve Siyaset İlişkisi

Doç. Dr. Mehmet Şahin, ORSAM Danışmanı, Gazi Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü

12:30 - 13:30  Öğle Yemeği
13:30 - 15:00  Suriye ve Lübnan’ın İç Dinamikleri ve Dış Politikaları 
  Oytun Orhan, ORSAM Ortadoğu Uzmanı
15:00 – 15:15  Ara
15.15 – 16.15  Irak’ın Jeostratejik Durumunda Değişmeler”
  Dr. Mustafa Ziya, Türkmeneli Vakfı Kültür Merkezi Başkanı
16.15 – 16.30  Ara
16.30 – 17:30  İsrail-Filistin Meselesi

Prof. Dr. Türel Yılmaz Şahin, Gazi Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü
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27 HAZİRAN 2012, ÇARŞAMBA

09:30 - 11:00  Irak’ta Güncel Sorunlar ve Türkmenler
Bilgay Duman, ORSAM Uzmanı, Ortadoğu

11:00 – 11:15  Ara
11:15 - 12:30  İslami Hareketler ve Mezhepsel Dinamikler

Prof. Dr. Hasan Onat, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
12:30 - 13:30  Öğle Yemeği
13:30 - 15:00  Gazeteci Gözüyle Türk Dış Politikasına Bakış

Abdullah Bozkurt, Today’s Zaman Ankara Temsilcisi
15:00 – 15:15  Ara
15:15 – 17:00  Türk Dış Politikasında Yeni Eğilimler

Yrd. Doç. Dr. Şaban Kardaş, TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

28 HAZİRAN 2012, PERŞEMBE

09:30 - 11:00  Ortadoğu Ekonomilerinin Genel Yapıları
Doç. Dr. Harun Öztürkler, ORSAM Danışmanı, Afyon Kocatepe 
Üniversitesi

11:00 – 11:15   Ara
11:15 - 12:30  Ortadoğu’da Enerji

Osman Zühtü Göksel, BOTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi, BTC ve 
NABUCCO Koordinatörü

12:30 - 13:30  Öğle Yemeği
13:30 - 15:00  Ortadoğu’da Su Sorunu 

Dr. Tuğba Evrim Maden, ORSAM Su Araştırmaları Programı, 
Hidropolitik Uzmanı

15:00 – 15:15  Ara
15:15 – 17:00  Gazeteci Gözüyle Türk Dış Politikasına Bakış

Abdullah Bozkurt, Today’s Zaman Ankara Temsilcisi
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29 HAZİRAN 2012, CUMA

09:30 – 10:30  Türkiye’nin Afrika Açılımı
 Numan Hazar, Emekli Büyükelçi

10:30 – 10:45  Ara
10:45 – 11:45  Ortadoğu’da Sanatın Tarihi
  Dr. Ferda Barut, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Mimari 

Restorasyon Program Başkanı
11:45 – 12:00  Ara
12:00 – 13:00  Uluslararası Kalkınma, İşbirliği ve Türkiye

Dr. Mustafa Şahin, Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Araştırmaları 
Merkezi Başkanı

13:45 – 14:30  İran’ın Türkiye ve Ortadoğu Politikası
Yrd. Doç. Dr. Bayram Sinkaya, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü

14:30 – 15:15  İran’ın İç ve Dış Politikası
  Pınar Arıkan Sinkaya, ORSAM Danışmanı, ODTÜ Uluslararası 

İlişkiler Bölümü
15:15 – 16:00  Öğle Yemeği
16:00 – 17:00  Dışişleri Bakanlığı İnsan Kaynakları Politikası Brifingi

Yer: Dışişleri Bakanlığı Konferans Salonu
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3. Katılımcıların Listesi

1 Abdullah Sayın Kafkas Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
2 Arzu Ülen Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
3 Bahadır Bozdemir Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji
4 Bahar Yalçın Ankara Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı
5 Barkın Koçer Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih
6 Beyza Gülin Güney Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  
7 Büşra Şener Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
8 Can Devici Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi - ERUSAM
9 Cansu Doğan Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
10 Cenk Tamer Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
11 Cihad İslam Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji
12 Cuma Yavuz TRT Haber Muhabiri
13 Ece Peker Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
14 Eda Sınar Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
15 Emel Zorlu ODTÜ Uluslararası İlişkiler 
16 Emine Hilal Ceylan Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
17 Emre Sanlı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
18 Ertuğrul Sezgin Marmara Üniversitesi İktisat
20 Feride Yücelen Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler           
21 Furkan Kurtça Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
22 İ. Furkan Yazgan Atılım Üniversitesi İşletme
23 Görkem Bakır Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi
24 Gürkan Avcı Ankara Üniversitesi Tasavvuf Felsefesi
25 Hatice İbiş Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
26 Hatice Öztürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
27 Hicran Selvi Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
28 İsmail Çalık Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
29 Kabehan Demiral Erciyes Üniversitesi, Uluslar arası İlişkiler 
30 Süfyan Kadir Kıvam Erciyes Üniversitesi İbrani Dili ve Edebiyatı 
31 Kevser Yılmaz Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
32 Kübra Eren Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
33 Mehmet Güldal Girne Amerikan Üniversitesi  
34 Merve Şişli Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
35 Muhammed Fatih Günlü Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
36 Muhammed Zencirli İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
37 Mustafa Dağ Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi - ERUSAM
38 Mustafa Pektaş Süleyman Demirel Üniversitesi, Maden Mühendisliği
39 Muzaffer Can Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı
40 Nur Muazzez Memiş Gazi Üniversitesi İktisat
41 Özcan Akyol Osmangazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
42 Mehmet Albayrak Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
43 Süleyman Pala Ankara Üniversitesi Hukuk
44 Sevim Demir Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
45 Taner Hüseyin Demir Hacettepe Üniversitesi Tarih
46 Tanju Güneş Osmangazi Üniversitesi Fizik
47 Teymur Naghibayli ODTÜ Sosyoloji
48 Tuğba Kösa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
49 Tuncay Kayaoğlu Fatih Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler
50 Umutcan Yüksel Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
51 Zehra Hopyar Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
52 Asiye Tosun Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği 
53 Ayşe Akdemir Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi 
54 Fatih Sarı İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü         
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55 Çağlar Çakır Ege Üniversitesi Uluslararası  İliskiler
56 Çiğdem Kaplan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
57 Çiğdem Solhan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
58 Emine Çamkerten Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
59 Emine Nilce Pöge Ege Üniversitesi Uluslararası  İliskiler
60 Emrullah Dalmış Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği 
61 Enes Ural Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği
62 Eser Güven Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği
63 Fahri Şener Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği
64 Fatma Budak Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği
65 Mehmet Kuray Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği
66 Necmi Sipahi Ege Üniversitesi Uluslararası  İliskiler
67 Orçun Demir Ege Üniversitesi Uluslararası  İliskiler
68 Samet Güneş Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
69 Salim Kufacı                                                        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
70 Sebiha Dolu Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği 
71 Seda Kılınç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
72 Sıraceddin Uygur Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
73 Talha Gezer Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
74 Vahap Can Uğurlu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
75 Yiğit Tuğrul Türkkanı Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
76 Yunus Kaya Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği 
77 Zeynel Abidin Kılıç Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği
78 Yağmur Ersan ODTÜ Uluslararası İlişkiler 
79 Makoto Furukawa Japonya Büyükelçiliği Siyasi Bölüm
80 Ko Obata Japonya Büyükelçiliği Siyasi Bölüm
81 Ceren Civak KTÜ Uluslararası İlişkiler
82 Ahmet Kurgun Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
83 Esra Göltaş Lider Diş Aş. 
84 Lütfi Tutuş Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
85 İrem Durmuşkaya Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
86 Büşra Yengeç Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
87 Nur Yalçınkaya Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
88 Deniz Gökhan Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
89 Gizem Doğan Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
90 Mehmet Polat Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
91 Özge Özen Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
92 Emre Akıl
93 Mücahit Türk Ankara Üniversitesi İktisat
94 Mehmet Furkan Özdemir
95 Alper Tunga Özkeskin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
96 Gökhan Bingül Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tarih
97 Furkan Özak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
98 Büşra Yıldırım Yıldıırm Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
99 Muhammet Murat Aslan Turgut Özal Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
100 Metin Çelik Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
101 Zahid Çolak Ankara Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı
102 Erhan Kölemen Ankara Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı
103 Merve Turp Ankara Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı
104 Melike Özen Bilkent Uluslararası İlişkilerMütercim Tercümanlık
105 Bengü Balkan Bilkent Uluslararası İlişkilerMütercim Tercümanlık
106 Ezgi Geçin Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
107 Serhat Kıtay Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
108 Yusuf Göksu Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
109 Beyza Ekin Erciyes Üniversitesi İbrani Dili ve Edebiyatı
110 Emir Yazıcı TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler
111 Esra Vardar Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
112 Eylem Dana Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
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113 Fatih Sevgin Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
114 Ferda Fahrioğlu Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
115 Gizem Doğan Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
116 Kübra Altın Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
117 Rana Hatice Hamurcu Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
118 Refik Işık Yakındoğu Üniversitesi, İktisat
119 Serkan Artan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
120 Tolga Güneş Wushu Federasyonu
121 Tuğçe Yiğitarslan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
122 Yunus Tuğberk Sanalp Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
123 Berivan Sevna Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
124 Cihan Bilgin KTÜ Uluslararası İlişkiler
125 Nail Elhan ODTÜ Uluslararası İlişkiler 
126 Muratcan Işıldak Çankaya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
127 Semra Deniz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
128 Songül Kurt Ege Üniversitesi Uluslararası  İliskiler
129 Serap Perçin Orman Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
130 Çağatay Akça Orman Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
131 Duygu Doğu Kırkıcı Orman Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
132 Elif Okumuş Orman Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
133 Funda Yakar Demirbaş Orman Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
134 Taner Kimençe Orman Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
135 Çiğdem Tuğaç Orman Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
136 Özlem Şenol Orman Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
137 Huriye İncecik Ceylan Orman Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
138 Selin Sağlam Orman Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
139 Duygu Koç ODTÜ Tarih
140 Emine Türkmen ODTÜ Tarih
141 Aga Bayramav ODTÜ Tarih
142 Faruk Aksoy Bremen Üniversitesi Uluslararası Politika Yönetimi
143 Arda Özçağlar Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
144 Cihangir Duman Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi
145 Kübra Sarıay Uludağ Üniversitesi Sosyoloji 
146 Enes Kücet Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
147 Songül Açıkay Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği 
148 Ayşegül Kural Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği 
149 Erda Akın Ankara Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı
150 Bilgehan Onat Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

151 Süheyla Balamir Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 
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AKADEMİK KADRO
Hasan Kanbolat  ORSAM Başkanı 
Prof. Dr. Hayati Aktaş  ORSAM Trabzon Temsilcisi, KTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Doç. Dr. Hasan Ali Karasar  ORSAM Danışmanı, The Black Sea International Koordinatörü - Bilkent Üniversitesi 
Doç. Dr. Tarık Oğuzlu  ORSAM Danışmanı, Ortadoğu - Uluslararası Antalya Üniversitesi  
Doç. Dr. Harun Öztürkler  ORSAM Danışmanı, Ortadoğu Ekonomileri - Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Doç. Dr. Mehmet Şahin  ORSAM Danışmanı, Ortadoğu - Gazi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Doç. Dr. Özlem Tür  ORSAM Danışmanı, Ortadoğu - ODTÜ 
Doç. Dr. İlyas Kemaloğlu (Kamalov)  ORSAM Danışmanı, Avrasya 
Habib Hürmüzlü  ORSAM Danışmanı, Ortadoğu  
Yrd. Doç. Dr. Serhat Erkmen  ORSAM Danışmanı, Ortadoğu - Ahi Evran Üniversitesi 
Yrd. Doç. Dr. Bayram Sinkaya  ORSAM Danışmanı, Ortadoğu - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doç. Dr. Canat Mominkulov   ORSAM Uzmanı, Avrasya, El Farabi Kazak Milli Üniversitesi  
Dr. Abdullah Alshamri  ORSAM Danışmanı, Ortadoğu - ORSAM Riyad Temsilcisi  
Dr. Neslihan Kevser Çevik  ORSAM Danışmanı, Ortadoğu  
Elmira Cheremisova  ORSAM Ortadoğu Danışmanı, St. Petersburg Üniversitesi 
Dr. Didem Danış  ORSAM Danışmanı, Ortadoğu - Galatasaray Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 
Dr. Jale Nur Ece  ORSAM Danışmanı, Deniz Emniyeti ve Güvenliği  
Dr. Yaşar Sarı  ORSAM Danışmanı, Avrasya - ORSAM Bişkek Temsilcisi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniv. Ögretim Üyesi 
Dr. Süreyya Yiğit  ORSAM Danışmanı, Avrasya 
Av. Aslıhan Erbaş Açıkel  ORSAM Danışmanı, Enerji - Deniz Hukuku 
Pınar Arıkan  ORSAM Danışmanı, Ortadoğu - ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Volkan Çakır  ORSAM Danışmanı, Afrika - ORSAM Antananarivo (Madagaskar) Temsilcisi 
Bilgay Duman  ORSAM Uzmanı, Ortadoğu 
Noyan Gürel  ORSAM İzmir Temsilcisi 
Selen Tonkuş  ORSAM Erbil (Irak) Temsilcisi  
Oytun Orhan  ORSAM Uzmanı, Ortadoğu 
Sercan Doğan  ORSAM Uzman Yardımcısı, Ortadoğu 
Nebahat Tanriverdi  ORSAM Uzman Yardımcısı, Ortadoğu 
Uğur Çil  ORSAM, Ortadoğu 
Leyla Melike Koçgündüz  ORSAM, Ortadoğu & Projeler 
Ufuk Döngel  ORSAM, Ortadoğu 
Göknil Erbaş  ORSAM, Karadeniz 
Aslı Değirmenci  ORSAM, Ortadoğu 
Jubjana Vila  ORSAM, Ortadoğu 
Mavjuda Akramova  ORSAM, Ortadoğu 

 
ORSAM Su Araştırmaları Programı
Dr. Tuğba Evrim Maden  ORSAM Su Araştırmaları Programı Hidropolitik Uzmanı 
Dr. Seyfi Kılıç  ORSAM Su Araştırmaları Programı Hidropolitik Uzmanı 
Kamil Erdem Güler  ORSAM Su Araştırmaları Programı 
Çağlayan Arslan  ORSAM Su Araştırmaları Programı 

  
ORSAM DANIŞMA KURULU
Dr. İsmet Abdülmecid  Irak Danıştayı Eski Başkanı 
Prof. Dr. Hayati Aktaş  ORSAM Trabzon Temsilcisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Ramazan Daurov   Rusya Bilimler Akademisi Doğu Çalışmaları Enstitüsü, Direktör Yardımcısı 
Prof. Dr. Vitaly Naumkin  Rusya Bilimler Akademisi Doğu Çalışmaları Enstitüsü Direktörü 
Dr. Abdullah Alshamri  ORSAM Danışmanı, Ortadoğu - ORSAM Riyad Temsilcisi 
Hasan Alsancak  BP & BTC Türkiye, Enerji Güvenligi Direktörü 
Prof. Dr. Meliha Benli Altunışık  ODTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Ahat Andican  Devlet Eski Bakanı, İstanbul Üniversitesi 
Prof. Dr. Dorayd A. Noori   Irak’ın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Yardımcısı 
Prof. Dr. Tayyar Arı  Uludağ Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Ali Arslan  İstanbul Üniversitesi, Tarih Bölümü 
Büyükelçi Shaban Murati  Arnavutluk Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü 
Başar Ay  Türkiye Tekstil Sanayii İşveren Sendikası Genel Sekreteri 
Hediye Levent  Gazeteci (Suriye) 
Prof. Dr. Mustafa Aydın  Kadir Has Üniversitesi Rektörü 
Doç. Dr. Ersel Aydınlı  Bilkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı & Fulbright Genel Sekreteri 
Yaşar Yakış  Büyükelçi, Dışişleri Eski Bakanı 
Patrick Seale  Ortadoğu ve Suriye Uzmanı 
Prof. Dr. Hüseyin Bağcı   ODTÜ, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı 
Prof. Aftab Kamal Pasha  Hindistan Batı Asya Araştırmaları Merkezi Başkanı 
Itır Bağdadi  İzmir Ekonomi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü 
Prof. Dr. İdris Bal TBMM 24. Dönem Milletvekili 
Yrd. Doç. Dr. Ersan Başar  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Dr. Sami Al Taqi  Orient Research Center Başkanı 
Kemal Beyatlı   Irak Türkmen Basın Konseyi Başkanı 
Barbaros Binicioğlu  Ortadoğu Danışmanı 
Safarov Sayfullo Sadullaevich  Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı 
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Prof. Dr. Ali Birinci   Polis Akademisi 
Doç. Dr. Mustafa Budak   Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı 
Dr. Hasan Canpolat   İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
E. Hava Orgeral Ergin Celasin   23. Hava Kuvvetleri Komutanı 
Volkan Çakır  ORSAM Danışmanı, Afrika 
Doç. Dr. Mitat Çelikpala   Kadir Has Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı 
Çetiner Çetin  Gazeteci (Orta Doğu) 
Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya  YÖK Başkanı 
Dr. Didem Danış  ORSAM Ortadoğu Danışmanı, Galatasaray Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 
Prof. Dr. Volkan Ediger   İzmir Ekonomi Üniversitesi, Ekonomi Bölümü 
Prof. Dr. Cezmi Eraslan   Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı 
Prof. Dr. Çağrı Erhan  Ankara Üniversitesi, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü 
Yrd. Doç. Dr. Serhat Erkmen  ORSAM Ortadoğu Danışmanı, Ahi Evran Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı 
Dr. Amer Hasan Fayyadh  Bağdat Üniversitesi, Siyaset Bilimi Fakültesi Dekanı 
Dr. Farhan Ahmad Nizami  Oxford Üniversitesi İslami Çalışmalar Merkezi Yöneticisi 
Av. Aslıhan Erbaş Açıkel   ORSAM Danışmanı, Enerji - Deniz Hukuku 
Cevat Gök  Irak El Fırat TV Türkiye Müdürü 
Mete Göknel  BOTAŞ Eski Genel Müdürü 
Osman Göksel   BTC ve NABUCCO Koordinatörü 
Timur Göksel  Beyrut Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Muhamad Al Hamdani  Irak’ın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı 
Numan Hazar  Emekli Büyükelçi 
Habib Hürmüzlü  ORSAM Danışmanı, Ortadoğu 
Doç. Dr. Pınar İpek  Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Dr. Tuğrul İsmail  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Prof. Dr. Alexandr Koleşnikov  Diplomat 
Dr. İlyas Kamalov  ORSAM Avrasya Danışmanı  
Doç. Dr. Hasan Ali Karasar   ORSAM Danışmanı, The Black Sea International Koordinatörü - Bilkent Üniversitesi 
Doç. Dr. Şenol Kantarcı  Kırıkkale Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Selçuk Karaçay  Vodofone Genel Müdür Yardımcısı 
Doç. Dr. Nilüfer Karacasulu  Dokuz Eylül Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
İsmet Karalar  Edremit Belediye Başkanı Danışmanı 
Prof. Dr. M. Lütfullah Karaman  Fatih Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Şaban Kardaş  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Doç Dr. Elif Hatun Kılıçbeyli   Çukurova Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Aleksandr Knyazev  Rus-Slav Üniversitesi (Bişkek) 
Prof. Dr. Erol Kurubaş   Kırıkkale Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Talip Küçükcan  Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü 
Arslan Kaya   KPMG ,Yeminli Mali Müşavir  
Dr. Hicran Kazancı   Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi 
İzzettin Kerküklü   Kerkük Vakfı Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu   Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı 
Av. Tuncay Kılıç  Edremit Belediye Başkanı 
Dr. Max Georg Meier  Hanns Seidel Vakfı Proje Müdürü (Bişkek) 
Prof. Dr. Mosa Aziz Al Mosawa  Bağdat Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mahir Nakip   Erciyes Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Tarık Oğuzlu   ORSAM Danışmanı, Ortadoğu - Uluslararası Antalya Üniversitesi  
Prof. Dr. Çınar Özen   Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Murat Özçelik  Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı 
Muhammed Nurettin  Beyrut Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı 
Doç. Dr. Harun Öztürkler  ORSAM Ortadoğu Danışmanı, Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Dr. Bahadır Pehlivantürk  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Prof. Dr. Victor Panin  Pyatigorsk Üniversitesi (Pyatigorsk, Rusya Federasyonu) 
Doç. Dr. Fırat Purtaş  Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı 
Prof. Dr. Suphi Saatçi  Kerkük Vakfı Genel Sekreteri 
Dr. Yaşar Sarı  ORSAM Danışmanı, Avrasya - ORSAM Bişkek Temsilcisi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniv. Ögretim Üyesi 
Ersan Sarıkaya  Türkmeneli TV (Kerkük,Irak) 
Yrd. Doç. Dr. Bayram Sinkaya  ORSAM Ortadoğu Danışmanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlşkiler Bölümü 
Doç. Dr. İbrahim Sirkeci  Regent’s College (Londra, Birleşik Krallık) 
Dr. Aleksandr Sotnichenko  St. Petersburg Üniversitesi (Rusya Federasyonu) 
Zaher Sultan  Lübnan Türk Cemiyeti Başkanı 
Dr. Irina Svistunova  Rusya Strateji Araştırmaları Merkezi, Türkiye-Ortadoğu Araştırmaları Masası Uzmanı 
Doç. Dr. Mehmet Şahin  ORSAM Ortadoğu Danışmanı,Gazi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Prof. Dr. Türel Yılmaz Şahin  Gazi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Mehmet Şüküroğlu  Enerji Uzmanı 
Doç. Dr. Oktay Tanrısever   ODTÜ, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Prof. Dr. Erol Taymaz   ODTÜ, Kuzey Kıbrıs Kampusü Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Sabri Tekir   İzmir Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 
Dr. Gönül Tol  Middle East Institute Türkiye Çalışmaları Direktörü 
Doç. Dr. Özlem Tür   ORSAM Ortadoğu Danışmanı, ODTÜ, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
M. Ragıp Vural  2023 Dergisi Yayın Koordinatörü 
Dr. Ermanno Visintainer  Vox Populi Direktörü (Roma,İtalya) 
Dr. Umut Uzer  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri 
Prof. Dr. Vatanyar Yagya  St. Petersburg Şehir Parlamentosu Milletvekili, St. Petersburg Üniversitesi (Rusya Federasyonu) 
Dr. Süreyya Yiğit  ORSAM Avrasya Danışmanı 
Osman Göksel BTC ve NABUCCO Koordinatörü  
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Timur Göksel  Beyrut Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Muhamad Al Hamdani Irak’ın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı  
Habib Hürmüzlü  ORSAM Ortadoğu Danışmanı  
Numan Hazar  Emekli Büyükelçi  
Doç. Dr. Pınar İpek  Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü  
Dr. Tuğrul İsmail  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü  
Dr. İlyas Kamalov  ORSAM Avrasya Danışmanı   
Doç. Dr. Hasan Ali Karasar   Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü  
Doç. Dr. Şenol Kantarcı  Kırıkkale Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü  
Selçuk Karaçay  Vodafone Genel Müdür Yardımcısı (Türkiye) 
Doç. Dr. Nilüfer Karacasulu  Dokuz Eylül Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü  
Prof. Dr. M. Lütfullah Karaman  Fatih Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı  
Yrd. Doç. Dr. Şaban Kardaş  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doç Dr. Elif Hatun Kılıçbeyli Çukurova Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı  
Prof. Dr. Aleksandr Knyazev Rus-Slav Üniversitesi (Bişkek, Kırgızistan)  
Prof. Dr. Erol Kurubaş   Kırıkkale Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı  
Prof. Dr. Talip Küçükcan  Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü  
Arslan Kaya  KPMG, Yeminli Mali Müşavir   
Dr. Hicran Kazancı Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi  
İzzettin Kerküklü   Kerkük Vakfı Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu  Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mosa Aziz Al Mosawa Bağdat Üniversitesi Rektörü  
Prof. Dr. Mahir Nakip   Erciyes Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Tarık Oğuzlu ORSAM Danışmanı, Ortadoğu - Bilkent Üniversitesi 
Prof. Dr. Çınar Özen   Ankara Üniversitesi, SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü  
Murat Özçelik  Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçisi  
Doç. Dr. Harun Öztürkler  ORSAM Ortadoğu Danışmanı, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisat Bölümü  
Dr. Bahadır Pehlivantürk  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü  
Prof. Dr. Victor Panin  Pyatigorsk Üniversitesi (Pyatigorsk, Rusya)  
Doç. Dr. Fırat Purtaş Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı
Prof. Dr. Suphi Saatçi  Kerkük Vakfı Genel Sekreteri  
Dr. Yaşar Sarı ORSAM Danışmanı, Avrasya – ORSAM Bişkek Temsilcisi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniv.
Ersan Sarıkaya  Türkmeneli TV - (Kerkük, Irak) 
Dr. Bayram Sinkaya  ORSAM Ortadoğu Danışmanı, Atatürk Üniversitesi  
Doç. Dr. İbrahim Sirkeci  Regent’s College (Londra, Birleşik Krallık)  
Dr. Aleksandr Sotnichenko  St. Petersburg Üniversitesi (Rusya Federasyonu)  
Zaher Sultan Lübnan Türk Cemiyeti Başkanı 
Dr. Irina Svistunova  Rusya Strateji Araştırmaları Merkezi, Türkiye-Ortadoğu Araştırmaları Masası Uzmanı 
Doç. Dr. Mehmet Şahin  ORSAM Ortadoğu Danışmanı, Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü  
Prof. Dr. Türel Yılmaz Şahin  Gazi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü  
Mehmet Şüküroğlu  Enerji Uzmanı  
Doç. Dr. Oktay Tanrısever   ODTÜ, Uluslararası İlişkiler Bölümü  
Prof. Dr. Erol Taymaz   ODTÜ, Kuzey Kıbrıs Kampusü Rektör Yardımcısı  (KKTC)
Prof. Dr. Sabri Tekir   İzmir Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı  
Dr. Gönül Tol  Middle East Institute Türkiye Çalışmaları Direktörü (ABD)
Doç. Dr. Özlem Tür   ORSAM Ortadoğu Danışmanı, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü  
M. Ragıp Vural  2023 Dergisi Yayın Koordinatörü  
Dr. Ermanno Visintainer  Vox Populi Direktörü (Roma-İtalya)  
Dr. Umut Uzer  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri  
Prof. Dr. Vatanyar Yagya  St. Petersburg Şehir Parlamentosu Milletvekili, St. Petersburg Üniversitesi (Rusya Federasyonu) 
Dr. Süreyya Yiğit  ORSAM Avrasya Danışmanı 

  
ORTADOĞU ETÜTLERİ YAYIN KURULU
Meliha Benli Altunışık  ODTÜ  
Bülent Aras  Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı 
Tayyar Arı  Uludağ Üniversitesi  
İlker Aytürk  Bilkent Üniversitesi  
Recep Boztemur  ODTÜ  
Katerina Dalacoura  Londra Ekonomi Üniversitesi (Birleşik Krallık) 
F. Gregory Gause  Vermont Üniversitesi (ABD) 
Fawaz Gerges  Londra Ekonomi Üniversitesi (Birleşik Krallık) 
Ahmet K. Han  Kadir Has Üniversitesi 
Raymond Hinnebusch  St. Andrews Üniversitesi (Birleşik Krallık) 
Rosemary Hollis  City Üniversitesi (Birleşik Krallık) 
Bahgat Korany  Durham Üniversitesi (Birleşik Krallık) 
Peter Mandaville  George Mason Üniversitesi (ABD) 
Emma Murphy  Durham Üniversitesi (Birleşik Krallık) 

ORTADOĞU ANALİZ YAYIN KURULU
Prof. Dr. Meliha Benli Altunışık  ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 
Hasan Kanbolat   ORSAM Başkanı 
Doç. Dr. Hasan Ali Karasar   Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Yrd. Doç. Dr. Serhat Erkmen  ORSAM Danışmanı, Ahi Evran Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
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