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Değerli Okurlar,

Ortadoğu Analiz’in Ekim sayısını Türkiye’nin Afrika politikaları ve kalkınma hamlelerinde Afrika’nın yeniden dö-

nüşümüne ışık tutmak amacı ile “Türk Dış Politikası ve Afrika” kapak konusu ile çıkıyoruz.  İsa Afacan makale-

sinde Afrika açılımının ardında bulunan temel motivasyonları, bu açılım ile birlikte geleneksel Türk dış politika

anlayışında ortaya çıkan değişimleri ve Afrika açılımının getirdiği fırsatlar ile zorlukları tartışıyor. Tarihsel süreç ile

birlikte ele aldığı makalesinde İsa Afacan ayrıca zorlukların aşılması için yapılması gereklere dair temel önerilere

de yer veriyor. 

Mehmet Özkan makalesinde Türkiye’nin 2005 yılını “Afrika yılı” ilan etmesinin ardından Afrika ile ekonomik ve 

siyasi ilişkiler bakımından yeni bir sürece girmesini birçok boyutuna değinerek tartışıyor. Türkiye’nin Afrika’ya

açılmasının hem Türkiye’nin iç değişiminin hem de küresel siyasal ekonomideki değişimin bir sonucu olduğunu 

belirten Mehmet Özkan bu politikayı destekleyecek sağlam bir ekonomik ve sosyal temel bulunmasından ötürü

Türkiye’nin Afrika’ya açılımının devam edeceğini öngörmektedir.

Numan Hazar makalesinde Türkiye’nin Afrika açılımının temellerini 1990’lara kadar götürmekte ve 2005 tarihin-

den sonraki süreçte Türkiye’nin Afrika’ya açılımını mümkün ve gerekli kılan unsurları ele almaktadır.

Alexis Habiyaremye makalesinde Afrika’nın kaynaklarında kontrol sahibi olmak için yaşanan Sino-Amerikan reka-

beti bağlamında Sino-Afrika kaynak-karşılığında-altyapı ilişkisinin Afrika ekonomik dönüşümünün yeni dinamik-

lerinde oynadığı rolü tartışıyor. Alexis Habiyaremye’nin bu çalışması Amerika ve Çin’in bölgede artan varlıkları ve

etkisi çerçevesinde Afrika ülkelerinin karşılaşacağı fırsatlara ve zorluklara ışık tutmaktadır. 

Abdülgani Bozkurt, Ürdün’e yaptığı 2 aylık ziyaretin ve bu ziyaret sırasında gerçekleştirilen söyleşilerin ışığında

hazırladığı makalesinde krallığın neden ve nasıl devam edebileceğinin 10 önemli sebebini ifade etmeyi amaçlıyor. 

Ali Oğuz Diriöz ise makalesinde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Ortadoğu politikalarının örtüşen ve

farklılaşan ana unsurlarına değiniyor ve bu iki aktörün, İran, İsrail, Suriye ve genel olarak da Arap Baharı dahil

olmak üzere Ortadoğu halklarına yönelik bakış açıları arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları değerlendiriyor. Ali 

Oğuz Diriöz böylece ABD’deki Başkanlık seçimi yarışının sonuçlarının yaratacağı olası değişimlere ışık tutmaya

çalışıyor.

Harun Öztürkler bu sayımızda bizler için Ürdün ekonomisini mercek altına alarak ülke ekonomisinin temel unsur-

larını ve mevcut durumunu tartışıyor.

Bu ay ORSAM Konferans Değerlendirmesi köşemizde Kıvanç Ulusoy, 12 Mayıs 2012 tarihinde Kuzey Kıbrıs’ta

Insight Turkey ve Akademi Kıbrıs işbirliğiyle ile düzenlenen “Arap Baharı, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Sorunu” başlıklı

konferanstan izlenimlerini aktarıyor.

Ekim sayısıyla birlikte Ortadoğu Analiz’de yapmaya başlayacağımız bir yenilik, alanlarında uzman akademisyen-

lerin hazırladığı kitap incelemelerini siz değerli okuyucularımızla paylaşmak olacak. Özüm Uzun’un Hamit Bo-

zarslan tarafından yazılan “Ortadoğu’nun Siyasal Sosyolojisi: Arap İsyanlarından Önce ve Sonra” isimli kitabının ”

incelendiği ilk kitap değerlendirmesini ilginize sunuyoruz. 

Orsam Konuk köşemizde ise Orsam Başkanı Hasan Kanbolat, Serhat Erkmen ve Oytun Orhan Irak’a gerçekleştir-

dikleri saha çalışması sırasında alanında yetkin kişilerle yapmış oldukları söyleşilerle Irak’ta yaşanmakta olan krize

ve Kürt siyasi hareketlerine ışık tutuyorlar.

Kasım sayımızda görüşmek üzere,

Keyifli okumalar,

Hasan Kanbolat
ORSAM Başkanı

ORSAM’dan
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The African Opening in Turkish Foreign Policy
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Abstract
This article explores recent political and economic engagement of Turkey in the African continent. While 
Turkey traditionally pays special attention to its relations with the West and its immediate neighborhood 
like Middle East, Balkans, the Caucasus and Central Asia, Africa has become center of new Turkish engage-
ment. It is still considered secondary to its foreign policy priorities and to the growing commercial interests;
however, Africa continues to garner more space in Turkey’s new multifaceted foreign policy, and becomes 
especially crucial for the growth of its small to medium sized firms that had sustained the rise of new Anato-
lian conservative bourgeoisie. Yet, the instruments of Turkish foreign policy discourses and grand narratives 
proved to be inadequate, even incompatible in some instances, in Africa. Therefore, foreign policy elite tries
to remedy the situation by employing new narratives. 

Keywords: African opening, Turkish foreign policy, discourse analysis, grand narratives, and Anatolian 
tigers
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Giriş

Son on yıldır, Türkiye’de değişim, dönüşüm, açı-

lım sözcükleri çokça kullanılır oldu. Neden ola-

rak ise en genel anlamda, adı geçen zaman dili-

mini iktidarda geçiren Adalet ve Kalkınma Par-

tisi (AKP) politikaları gösterilmektedir. Özellikle

de dış politika açılımı en çok tartışılan konuların

başında gelmektedir. Her ne kadar “Arap Baharı,” 

Ortadoğu’da bitmek bilmeyen çatışma ve belir-

sizlik arzeden güç savaşları Türkiye gündemini

işgal etse de Türkiye’nin özellikle 2005’ten itiba-

ren artan bir şekilde görünür hale gelen “Afrika 

inisiyatifi” nedense yeterince gündeme geleme-

miştir. Yıldan yıla artan ticaret hacmi, yeni açılan

büyükelçilikler, kültürel ve siyasi temaslar ve ne-

ticede daha görünür hale gelen Afrika’daki Tür-

kiye varlığı açık bir siyasal ve ticari iradenin var-

lığını ortaya koymaktadır. Bu noktada şu kritik 

soruları sormak gerekmektedir: Neden Türkiye

Afrika’ya açılım ihtiyacı duymuştur? Geleneksel 

Türk dış politika anlayışında bir değişim söz ko-

nusu mudur? Afrika’ya açılım ne tür fırsatlar ve 

zorluklar getirmiştir?

Tarihi Süreç ve Açılım

Türkiye, 1950’lerin sonunda başlayan dekoloni-

zasyon sürecinde yeni bağımsızlığını kazanmış 

Afrika ülkelerini tanımışsa da, ilişkileri güçlen-

dirme konusunda yetersiz ya da ilgisiz kalmış-

tır. İkinci dünya savaşı sonrası “Soğuk Savaş” 

denkleminde Batı ve ABD merkezli belirlenen 

dış politika oryantasyonu, Türk dış politika yapı-

cılarının en önemli stratejik önermesidir. Bunun

dışındaki alanlar ve bölgeler ikincil, hatta göz

ardı edilebilecek niteliktedir. Malik Mufti’nin de

dediği gibi, Stalin’in Türkiye’nin Doğu illerin-

den toprak talep etmesi ve Çanakkale ve İstan-

bul Boğazları’na Sovyet askeri üssü inşaa etmek 

istemesi, Türkiye’nin bu tehlikeyi defetmek için 

uluslararası ilişkilerinin “Batılılaşması” adına 

kritik öneme haizdir.1 Batı bloğuna Türk milli çı-

karlarının korunması konusunda tam güven ve

“Soğuk Savaş”ın getirdiği yeni güvenlik ve askeri

parametrelerinin Batı merkezli okunuşu, Türk

siyasal ve askeri elitlerini yukarıda ifade edilen

sonuca ulaştırmıştır. Ancak, 60’ların ve 70’lerin

ortalarında başgösteren Kıbrıs sorunu Türkiye’yi

yeni arayışlara itmiş, özellikle Ortadoğu ve 

Afrika’da yeni ilişkiler geliştirme yoluna sevket-

miştir. 1964’te Amerikan Başkanı Lyndon Baines

Johnson’ın Türkiye’ye gönderdiği mektupta, her-

hangi bir Sovyet saldırısı karşısında Türkiye’nin

savunulmayabileceğini ima etmesi, 1974’te de

Kıbrıs Harekati nedeniyle Washington’ın silah

ambargosunu masaya getirmesi, alternatifi ol-

masa bile Türkiye’yi bir çıkış yolu aramaya sev-

ketmiştir.2 Batı ülkelerinin özellikle de ABD’nin

Kıbrıs konusunda Türkiye’nin istediği desteği

vermemesi, tam aksine Yunanistan ve Kıbrıslı

Rumların argümanlarını desteklemeleri Türk dış 

politika yapıcıları için bir dönüm noktası olmuş-

tur. Bunun için ilk akla gelen, dış politika seçe-

neklerini ve enstrümanlarını çeşitlendirmek,

özellikle Birleşmiş Milletler’de Türkiye’yi ilgilen-

diren önemli oylamalarda destek sağlayan ülke-

lerin sayısını artırmak. 60 ve 70’lerde Türkiye’nin 

gerek Ortadoğu gerek Afrika ülkelerine başlat-

tığı yaklaşımın temel nedeni, görece olarak izo-

lasyona uğradığı Batı eksenini dengeleyecek ve 

kendi görece “değeri”ni Batı’ya kanıtlayacak bir 

manevra olarak görmek gerekir. Ancak, bu stra-

teji yeterince çalışmamış, Türkiye arzu ettiği des-

teği bulamamıştır.
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Dışişleri bakanı İsmail Cem’in 1998 yılında baş-

lattığı çok boyutlu yeni dış politika vizyonu ile 

Afrika tekrar Türk dış politikasının radarına gir-

miştir.3  Bu bağlamda, “Afrika’ya Açılım Eylem 

Planı” Türkiye’nin Afrika ile olan siyasal, ticari 

ve kültürel işbirliği rotasını çizen yeni bir yol ha-

ritası hükmüne geçmiştir. Özellikle yeni büyü-

kelçiliklerin açılması, siyasal ve ticari temasların

artırılması ile ilgili maddeler, 2005’te AKP hükü-

meti döneminde başlatılacak olan “Afrika Yılı” 

politikalarına temel teşkil edecek niteliktedir. Fa-

kat önemli bir noktayı vurgulamak gerekir: Her 

ne kadar İsmail Cem’in başlatmış olduğu komşu

ve çevredeki ülkelerle siyasi ve ticari ilişkileri ge-

liştirmeyi esas alan yeni dış politika vizyonu o-

tantik olsa da 90’ların sonuna doğru Türkiye’nin

hem iç hem de dış politikada yaşadığı sıkışmalar

ve karşılaştığı ciddi sorunlar bir bakıma bu tip a-

çılımları zorunlu kılmıştır. İç politikada İslamcı-

laik kutuplaşması, ekonomik problemler ve Kürt 

sorunu, dış politikada da Avrupa Birliği’nin 1997

Lüxemburg Zirvesi’nde Türkiye’nin aday ülkeler 

listesinde isminin zikredilmemesi, Türk dış poli-

tika yapıcılarını yeni arayışlara itmiştir. 1998’deki

Afrika açılımını da bu bağlamda okumak gerekir.

Ayrıca yıllardır koalisyon hükümetleriyle yöne-

tilen Türkiye’de, dış politikadaki Afrika açılımı

gibi bir inisiyatifin iç politikaya yansıyan ve hali 

hazırda var olan kutuplaşmayı tetikleyecek veya 

daha da kötüleştirecek bir maliyeti yoktur. Yani, 

bu inisiyatifin pozitif getirisinden başka negatif 

bir sonucu bulunmamaktadır. Ancak, koalisyon

hükümetlerinin Türkiye’deki doğal sonucu olan 

istikrarsızlık ve 2000’de patlak veren ekono-

mik krizden dolayı eylem planının uygulanması

mümkün olamamıştır. Şunu vurgulamak gerekir 

ki, 2000’li yıllara geldiğimizde, Türkiye’nin ma-

teryal yeteneklerinin (askeri, ekonomik ve siya-

sal) yetersizliği veya istikrarsızlığı, Afrika açılımı

gibi birçok dış politika inisiyatifinin kağıt üze-

rinde kalmasına neden olmuştur. Başka örnekler

de verilebilir: Orta Asya’ya 90’ların başında yapı-
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lan açılım, Körfez Savaşı sonrası Ortadoğu’daki 

komşu ülkelerle yapılmaya çalışılan iyileştirme-

ler, genel olarak ifade edilirse, hep Türkiye’nin 

yeneteklerinin sınırlılığına ve siyasal istikrarsız-

lığa kurban gitmiştir.

2005 “Afrika Yılı”: Ticaret ve Politika

2002 sonunda iktidara gelen AKP, iç politikada

Türkiye’yi derinden etkilemiş olan bir ekonomik 

kriz ve siyasal aktörlerin çoğunun yok olduğu 

Kasım seçimleri sonrası geldiği iktidarda, köken 

itibariyle geldiği İslamcı geleneğin meşruiyetinin

sorgulandığı bir ortamda kendini buldu. Yani, tek

başına ikitdara gelmesine ramen, siyasal meşrui-

yeti seküler çevrelerin gözünde sorunluydu. Bu-

nun yanında, iktidarının ilk iki yılında Irak sava-

şı, Kıbrıs sorunu ve Avrupa Birliği ile ilişkiler gibi

Türkiye’yi doğrudan ve yaşamsal alanlarda ilgi-

lendiren dış politika sorunlarıyla ilgilenmek zo-

runda kaldı. Bu nedenle, Afrika 2005 yılına kadar

“öncelikli” bir dış politika konusu olamadı.4 Her 

ne kadar, 2003 yılı başında Türkiye “Afrika Ülke-

leriyle Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Strate-

jisi” hazırlamış olsa da 2005 yılına kadar ciddi bir 

mesafe alınamamıştır. 2005 yılına geldiğimizde

ise AKP hükümeti gerek iç gerekse dış siyaset-

te meşruiyetini belli bir noktaya kadar konsolide

etmiş, Afrika açılımı gibi ikincil görünen alanlara 

girme fırsatını elde etmiştir. Yukarıda da ifade e-

dildiği gibi, Afrika açılımı Irak savaşı veya Kıbrıs

sorunu gibi iç politikada ideolojik kamplaşmalara

neden olan bir konumda değildir. Bu demek de-

ğildir ki, Afrika ile siyasal, kültürel ve ekonomik

yakınlaşmaya gitmek öncelenmiştir. Aksine, di-

ğer temel dış politika inisiyatiflerini (komşularla

sıfır sorun politikası, çok boyutlu dış politika gi-

bi) “tamamlayıcı” (complementary) konumunda 

olan “ikincil” enstrüman olarak dizayn edilmiştir.

Fakat ikincil olması önemsiz olduğu anlamına da 

gelmemektedir. Nitekim açılım sonucu ortaya 

çıkan ticari fırsatlar AKP’nin önemli destekçi-

lerinden “Anadolu Kaplanları” diye adlandırılan

muhafazakâr iş çevreleri için önemli bir büyüme 

kaynağına dönüşmüştür. Ekonomik büyümenin

motoru olarak addedilen küçük ve orta ölçekli 

işletmeler, özellikle muhafazakâr işadamlarına

fırsat tanıması açısından Afrika açılımı önem-

lidir.5 Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği

(MÜSİAD) ve Türkiye İşadamları ve Sanayici-

ler Konfederasyonu (TUSKON) gibi dindar ve

muhafazakâr işadamları örgütlerinin Afrika’da

özellikle de ihracat alanında ciddi adımlar atma-

ları anlamlıdır. Bu iki kurum, hitap ettikleri çevre

itibariyle genelde küçük ve orta ölçekli sanayi ve

üretim şirketlerinden oluşmaktadır. Afrika gibi

ticari pratikler itibariyle Türkiye’de görece olarak

az bilinen ve Avrupa ve Amerika gibi bölgelerle

karşılaştırıldığında fazla riskli olarak kabul edi-

len bir kıta ile bu denli ticari ilişkiler geliştirmek

bu kurumların büyüme iştahını göstermektedir.

Örneğin TUSKON, 2005’ten bugüne yedi “Tür-

kiye-Afrika Dış Ticaret Köprüsü” organize etmiş,

sonucunda da “5 milyar dolarlık bir ticaret hac-

minin oluşmasına zemin oluşturmuştur.”6 En son

yapılan yedinci ticaret köprüsü organizyonu-

na 54 Afrika ülkesinden 350 girişimci katılarak 

toplam 10.000 ikili iş görüşmesi gerçekleştiril-

miştir.7 Aslında, Türkiye’nin Afrika açılımı hem 

ihracat rakamlarının artmasına hem istihdamın 

genişlemesine hem de Özal döneminde ortaya 

çıkan “Anadolu Kaplanları”nın güçlenmesine ve 

çeşitlenmesine fırsat veren bir politikadır. Aynı 

zamanda, AKP’nin üç dönem seçim zaferine de

katkı yapan etmenlerdendir. Güçlenen Anadolu

muhafazakâr burjuvazisi, siyasal ve ekonomik

anlamda Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği 

(TÜSİAD) bünyesinde temsil edilen geleneksel

seküler iş elitini de görece olarak dengeleme ro-

lünü üstlenmiştir.

Aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi, 

Türkiye’nin Afrika açılımı ticaret rakamlarına 

da yansımış, tüm kıtayla yapılan ticaret hac-

mi 2003’te 3,7 milyar dolar seviyelerindeyken, 

2005’te 6,8 milyar dolara, 2011’de de 17 milyar 

dolar rakamına ulaşmıştır. Dokuz yıl gibi kısa 

bir süre içinde Afrika ile Türkiye’nin ticaret hac-

mi 4,5 kat artmıştır. Tabloda dikkati çeken en

önemli verilerden biri, 2007’de 11 milyar dolar 

civarında olan ticaret, bir sonraki yıl 14,7 milyar 

dolara çıkmış ve yüzde 34’lük bir artışla dikkat

çekmiştir. Her ne kadar bu tabloda görünmese 

de, TÜİK Afrika kıtasına ilişkin rakamları diğer 

uluslararası ekonomi ve finans kurumları gibi 

kıtayı ikiye bölerek vermektedir: Kuzey Afri-
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ka ve Sahraaltı Afrika (Sub-Saharan Africa). Bu 

ayrım dikkate alınarak rakamlara göz atıldığın-

da, 2011’de Türkiye’nin kıta ile 17 milyar dolar-

lık toplam ticaretinin yüzde 60’a yakını, yani 10 

milyar dolarlık kısmını Kuzey Afrika ülkeleri ile 

yapmaktadır. Bu da, Sahraaltı Afrika ülkelerinin 

Türkiye ile olan ticaret hacminin göreceli olarak 

küçük olduğunu göstermektedir.

��� ����	�
������� �
����
�������

2003 2.131.216.919 1.549.664.670

2004 2.968.147.261 2.598.417.506

2005 3.631.246.697 3.216.470.735

2006 4.565.791.789 3.910.081.662

2007 5.976.343.671 5.106.537.905

2008 9.062.603.182 5.596.475.645

2009 10.154.641.823 3.937.890.497

2010 9.283.065.729 4.824.006.944

2011 10.333.821.248 6.766.713.095

Tablo: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden

derlenmiştir.

Her ne kadar Afrika açılımı, ekonomik anlam-

da Türkiye’nin Afrika angajmanını geliştirdiğini

gösterse de ithalat-ihracat rakamlarına karşı-

laştırmalı bakmak, bağlamını iyi tesbit etmek 

gerekir. Örneğin, Türkiye’nin 2011 yılında ger-

çekleşen 300 milyar dolarlık toplam ticaret hac-

mi, ülkeler bazında Almanya ile 37 milyar, Çin 

ile 25 milyar, Amerika Birleşik Devletleri ile 21

milyar, İran ile 16 milyar, Irak (çok büyük kısmı

Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile) ile 8,5 milyar

dolar seviyelerindedir.8 Türkiye’nin 50’yi aşan ül-

keyi içeren Afrika kıtası ile olan toplam 17 milyar

dolarlık ticaret hacmi yukarıda adı geçen ülke-

lerle gerçekleşen ticaretle kıyaslandığında artan

rakamlara rağmen görece olarak küçüktür. An-

cak, yukarıda da ifade edildiği gibi, Anadolu’daki 

küçük ve orta ölçekli şirketlerin yüksek risklere 

karşın Afrika ile ticaret yaparak büyümesi, re-

kabet edebilirliklerini artırmaları ve dolayısı ile

Türkiye’de üst-orta sınıfın güçlenmesi açısından

kritik öneme haizdir.

Ticaretteki bu artışa paralel olarak, siyasal ge-

lişmeler de hızlanmıştır. Türkiye “Afrika Yı-

lı” politikasına uygun olarak Afrika Birliği’nde

(AfB) 2005’te “gözlemci ülke” statüsünü kazan-

mış, 2008’de düzenlenen zirvede AfB, Türkiye’yi 

“stratejik ortak” ilan etmiştir.9 Aynı yıl, 1. Tür-

kiye-Afrika İşbirliği Zirvesi İstanbul’da düzen-

lenmiş, ilişkilerin ekonomik, siyasal ve kültürel

alanlarda geliştirilmesi için 49 Afrika ülkesi ve 11

bölgesel ve uluslararası örgütün katılımıyla işbir-

liği yol haritası belirlenmiştir. Türkiye, Afrika’da-

ki siyasal varlığını formal olarak güçlendirmek

için özellikle Sahraaltı Afrika bölgesinde büyü-

kelçilik sayılarını artırmıştır. 2008-2011 arası dö-

nemde, Tanzanya, Fildişi Sahili, Kamerun, Gana,

Mali, Uganda, Angola, Madagaskar, Zambiya,

Mozambik, Moritanya ve Zimbabve’de Türkiye,

büyülelçilikler açmış, Dışişleri Bakanlığı önü-

müzdeki yıllarda Gine, Burkina Faso, Nijer, Çad,

Gambiya ve Namibya’da resmi temsilcilikler açı-

lacağını deklare etmiştir.10

Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle 1998 ve 2005’te

başlattığı inisiyatiflerle geliştirmeye çalıştığı iliş-

kiler, ticaretin yanında uluslararası ilişkilerde

de meyvesini vermeye başlamıştır. 2008 yılında

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapılan oy-

lamada, Türkiye 2009-2010 yılları için Güvenlik
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Konseyi (BMGK) geçici üyeliğine seçilmiş, 151 

ülkenin oyunu alarak Birleşmiş Milletler’in en

önemli karar alma organında yer almaya hak 

kazanmıştır. Cumhuriyet tarihinde Türkiye Bir-

leşmiş Milletler nezdinde en fazla desteği bu

dönemde almıştır. Şurası açıktır ki, Türkiye’nin 

BMGK geçici üyeliğini elde etmesi Afrika ülkele-

rinin katkılarıyla olmuştur. Nitekim Türkiye’nin

BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Er-

tuğrul Apakan, Türkiye’nin Güvenlik Konseyi 

üyeliğini Afrika ülkeleriyle olan ilişkileriyle iliş-

kilendirirken şunları ifade etmektedir: 

“Afrika’nın sorunlarına bir Afrika ülkesi gibi yak-

laştık. Geniş bir cephede üye ülkelerin sorun-

ların anlamaya ve çözmeye katkıda bulunmaya 

çalışan bir güvenlik konseyi üyesi olduk. Uzlaşıyı

da sağlamaya çalışan ülke olduk. BM teşkilatının

güçlenmesi, barış, istikrara katkıda bulunması

fikrinden hareket ettik. Sahraaltı Afrika ülkele-

rinde yaptığımız çalışmalarla yakın diyalog geliş-

tirdik. Bizi farklı kılan herkesle konuşabilmemiz,

geniş bir çerçevede üyelerin sorunlarına yakla-

şımımız ve bağımsız tavır almamız. Türkiye’nin

etkin ve aktif bir dış politika izlemesi konseyde

Türkiye’ye ilgiyi artırdı.”11

2005’teki Afrika açılımı, 1970’ler ve 1998’deki-

lerin aksine bir zorunluluk veya dış politikada

alternatifleri artırma kaygısından kaynaklanma-

mıştır. Uluslararası arenada yalnızlaşma, 70’le-

rin ve 1998 Afrika açılımlarının ana nedeniydi.

2005’in Afrika açılımı, AKP hükümetinin çok

boyutlu dış politika stratejisinin tamamlayıcı

öğelerindendir. Ancak, bu 1998 ve 2005’te hazır-

lanan eylem planlarının taban tabana zıt olduğu

anlamına da gelmez. Bir bakıma 2005 “Afrika Yı-

lı”, 1998’de hayata geçirilemeyen eylem planını

aktive etme, kapsam ve niteliğini geliştirme ve

Türkiye’nin materyal yeteneklerine ve kapasitesi-
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ne uygun stratejiler geliştirmesine yardımcı olma

işlevleri görmüştür. Örneğin, 1998 eylem planın-

da Afrika’da büyükelçilik sayısının artırılması ge-

rektiği vurgulanmış, ancak ekonomik şartlar bu-

na elvermemiştir. 2005 ve onu takip eden yıllarda

öngörülen yeni büyükelçiliklerin açılması hedefi

büyük oranda gerçekleştirilmiştir.

Her ne kadar Türkiye, Afrika ile ilişkilerinde kar-

şılıklı ekonomik büyümeyi merkeze alsa da Afrika 

içi uyuşmazlık veya çatışmalarda aldığı veya ile-

ride alacağı pozisyonlar hali hazırdaki kazanım-

larını riske sokabilir. Sudan’da yaşanan olaylarda, 

hükümetin Ömer El Beşir yönetimini destekle-

mesi, hatta Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin 

(International Criminal Court) kendisi hakkında

soykırım yapmaktan tutuklama kararı çıkarttığı

lideri Türkiye’ye davet etmesi, Türkiye’nin Afrika

politikasının yönü ve geleceği konusunda şüp-

heleri artırmıştır.12 Arap Baharı’nın altüst ettiği 

Kuzey Afrika’da Türkiye’nin başlarda ülkeye göre 

değişen (Tunus, Libya, Mısır) tavrı, dış politika 

sorunlarında tutarlılık problemini ortaya çıkar-

maktadır. Kısacası, Türkiye, Afrika ile olan iliş-

kilerini geliştirdikçe, kendisini Afrika içi siyasal 

problemlerin dışında tutması mümkün olmaya-

caktır. Taraf olmaya başlayınca da kurduğu tica-

ret ve siyasi ilişkilerin bir kısmının zarar görmesi 

kaçınılmazdır. Ayrıca, uzun yıllar Afrika’da siyasi 

ve ticari varlığını sürdüren ülkeler, Türkiye için

rekabet unsurlarıdır. Kolonyal dönemden beri

etkin olan Avrupa ülkerinin yanında, 1960’lar-

dan itibaren istikrarlı bir şekilde Afrika strateji-

sine sahip ve bunu uygulamaktan geri durmayan

tek ülke Çin’dir. Soğuk Savaş süresince Afrika’da

birçok özgürlük hareketini destekleyen Çin, bu-

gün küresel ekonomik bir güç olarak karşımıza 

çıkan, ekonomik büyümesini devam ettirmek 

için hammadde ve kaynaklara ihtiyacı olan, bu

nedenle de Afrika’yı önceleyen bir güçtür.13 Her 

ne kadar Çin ilk yıllarda Maocu ideolojik yaklaşı-

mı benimsediyse de bunu daha sonra terketmiş, 

Afrika’ya yönelik ekonomik ve apolitik konuları 

öne çıkaran bir söylem geliştirmiştir.14 Türkiye’de

bazı analistler de, Türk dış politika yapıcılarının

aynı yolu takip etmesini salık vermektedirler.15

Çinli yetkililer yıllardır, Afrika ile ilgili niyet-

lerini dostluk ve karşılıklı saygı merkezinde ele

almakta, Çin’in son 50 yıldır sağladığı kalkınma

yardımlarını ve BM’de, Afrika’yı ilgililendiren

konularda dayanışmaya verdiği destekleri nazara

vermektedirler. Bu politika da, Avrupa ülkeleri

ile kaşılaştırıldığında Çin’in Afrika siyasetinin

daha başarılı olduğunu göstermektedir.16

 

Dış Politika Söylemi ve Afrika Açılımı

Afrika’ya açılım hem ticari hem de siyasi alanda

Türkiye için pek çok fırsat sağlamasına rağmen 

yukarıda bir nebze olsun ifade edildiği gibi dış po-

litika parametrelerini ve önceliklerini belirlerken

önemli zorluklar ve sorunlar da üretmiştir. Belki 

bunların en önemlisi, ilk kez siyasi ve ticari iliş-

kilerin geliştirildiği bir ülkede nasıl bir söylemin

(discourse) inşaa edileceği sorunsalıdır. Örneğin,

ilk kez Gambiya veya Namibya’ya gidecek olan 

bir Türk büyükelçisi nasıl bir söylem geliştirmeli 

ki, bahsi geçen ülkeler ile Türkiye’nin ilişkilerinin

geliştirilmesi mümkün olsun. Türk dış politika-

sının geleneksel alanları olan Avrupa, Balkanlar,

Ortadoğu ve Orta Asya gibi bölgelerde kullana-

cağı “grand” söylemleri mevcuttur. Bunlar Batı-
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cılık, İslam, Osmanlıcılık, farklı dini ve etnik böl-

geler arası diyalog ve NATO merkezli güvenlik 

çatısının bir parçası olmak gibi büyük söylem 

kalıpları bulunmaktadır. Örneğin, Almanya ve-

ya Suudi Arabistan’a giden bir Türk büyükelçisi 

Almanya’daki görevi için Türkiye’nin Batılılaşma

serüveni ve NATO üyeliği merkezli bir söylemler 

bütünü kullanabilir. Suudi Arabistan için ise İs-

lam, NATO üyeliği ve Türkiye’nin Batı ve Doğu 

arasında köprü olduğu tezlerini işleyebilir. An-

cak, bahsi geçen bu söylemler, özellikle de Sah-

raaltı Afrikası ülkeleri için pek bir anlam ifade

etmeyecektir. Öyleyse bu bölgelerde Türkiye’yi 

anlatacak yeni söylemler geliştirme ihtiyacı hâsıl 

olmaktadır.17 Özellikle 2008’den beri Türk dış

politika yapımcıları, yeni büyükelçilik açılan Af-ff

rika’daki ülkelerde yeni söylemler üretme zorun-

luluğu yaşamaktadırlar. Bu minvalde, Afrika’yı

ziyaret eden üst düzey Türk yetkililer veya işa-

damları, söylemlerini yerel ve bölgesel hassasi-

yetlere uydurma zorunluluğunu günden güne

hissetmek durumunda kalmaktadırlar. Örneğin, 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan “Afrika, bizim 

ortak geleceğimizin merkezi”18 derken, Cumhur-

başkanı Abdullah Gül “Türkiye, Afrika’ya her za-

man karşılıksız sevgi duymuştur”19 ifadesini kul-

lanmaktadır. Öte yandan Cumhurbaşkanı Gül 

bir başka konuşmasında şunları kaydetmiştir: 

“Biz hiçbir zaman sadece kendi çıkarımızın pe-

şinden koşmadık. Geçmişte sadece kendi çıkarı-

nı düşünen devletlerin Afrika’ya büyük zararlar 

verdiğini biliyoruz. Uluslararası toplum şunu 

bilmeli ki biz Afrika ile sadece eşit ortak olabi-

liriz.”20 Gana’da yapılan bir toplantıda yine Gül

şunları söylemiştir. “Biz Avrupalılar’dan farklı-

yız. Hammaddenizi alıp götürmeyiz. Yatırım da 

yaparız, teknoloji ve yetişmiş insan gücü de ge-

tiririz. Afrika’nın başka ülkelerinde bunu yaptık.

Gana’da da yapmaya başladık.”21 Görüldüğü gibi,

Türkiye Batıcılık veya NATO merkezli güvenlik 

söylemlerinden dem vurmamakta, hatta üstü ör-

tülü bir şekilde kolonyal dönemdeki Afrika’daki 

Batı pratiklerini eleştirmektedir. Bu durum ise

Türk dış politikasında bir ilke işaret etmekte-

dir. Türkiye’nin Afrika için sadece “eşit ortak” 

olabileceği deklerasyonu, geliştirilmeye çalışılan

yeni söylemler bütünü hakkında fikir vermekte-

dir. Bu örnekler dışında ise gerek siyasi liderler

gerekse üst düzey bürokratlar, Afrika merkezli

söylemlerinde alabildiğine steril, apolitik ve tek-

nokrat bir dil benimsemişlerdir. İlginçtir ki, Çin

de aynı söylem kalıplarını onlarca yıldır kullan-

maktadır. Bu açıdan, Türkiye’nin yıllardır parçası

olduğu Batı bloğundan değil de Çin örneğinden

etkilenmesi manidardır. Karşılıklı ekonomik ba-

ğımlılık, kalkınma, ticaret hacminin geliştirilme-

si ve Afrika’ya teknoloji ve know-how transferi

gibi konular Türk dış politika yapımcılarının en

önemli söylem konuları haline gelmiştir. Ancak,

ilişkiler gelişip derinleştikçe, Türkiye’nin söylem

bazında daha sofistike söylem araçları ve yeni dış

politika enstrümaları geliştirmek zorundadır. Bu

süreçte geç kalındığı veya başarısız enstrüman-

lar kullanıldığı zaman, Afrika’da şu an mevcut o-

lan ikili ticari ve siyasi ilişkilerin yavaşlama, hatta

geriye gitme potansiyeli vardır. 

Sonuç

2005 Afrika açılımı 1998’de başlatılan “Afrika’ya

Açılım Eylem Planı”nın devamı olsa da, ticaret

hacmindeki büyüme ve yeni büyükelçiliklerin

açılması ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesi açısın-

dan daha önceki dönemlerle kıyaslanmayacak

ölçüde gelişme kaydetmiştir. Türkiye’nin büyü-

yen ekonomisinin dinamizmini destekleyen ve

gelecekte desteklemeye de devam edecek Afrika

açılımı, fırsatlar sunduğu kadar Türkiye’nin önü-

ne zorluklar da getirmektedir. Bu zorlukları aş-

mak için Afrika’nın tümü için uygulanan eylem

planı, her bir ülkeye yeniden uyarlanmalı ve ül-

kesel veya bölgesel farklılıklar gözetilmelidir. Ak-

si takdirde, Güney Afrika için çok iyi çalışan dış

politika enstümanları, Cezayir, Fildişi Sahili veya

Uganda için çalışmayabilir. Ayrıca, Afrika için

hali hazırdaki veya çıkması muhtemel sorunlarla 

karşılaşıldığında geniş kapsamlı stratejiler ve acil

durum (contingency) planları oluşturulmalıdır.

Son olarak, Türkiye’de pejoratif ve stereotip Af-ff

rika algısını değiştirecek ulusal programlar oluş-

turmak, sadece halkı değil siyasal ve ticari elitin

Afrika’ya varsa önyargılı bakışını eğitimle düzelt-

mek en doğru hareket olacaktır.

O  
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Abstract: 
Turkey’s foreign policy towards Africa is one of the most prominent and novel development in Turkish foreign
policy. Until recently, there have been two Africa images in Turkey – one is North Africa, the other one is 
Sub-Saharan Africa. This has some political and repercussions in the Turkish mindset. This article argues
that a new and united Africa image is emerging as both Africa’s receiving the same attention from Turkey. 
Since 2002, Turkey has pursued multilateral elements in advancing its opening to Africa. Humanitarian 
and development aid along with a huge interest in developing trade has been the main pillars. Turkish civil 
society has participated directly both in the developing relations with Africa and establishing a new Africa
image in Turkey. Ankara’s involvement in Somalia and other African countries indicates that Turkey is inte-
rested to be a “political player in the continent, not only an economic one, in the years to come.

Keywords: Turkey, Africa, Somalia, ODA, Humanitarian Aid, Turkish Foreign Policy
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Giriş

Yakın zamana kadar Afrika, Türk dış politikası

gündeminde ilk sıralarda yer almıyordu. Tür-

kiye, 2005 yılını “Afrika yılı” ilan ederken, 2008 

yılında ise elli Afrika ülkesinden temsilcilerin

katılımıyla İstanbul’da ilk defa Türkiye-Afrika

İşbirliği Zirvesi düzenlendi. Yine 2008 yılında, 

Türkiye’nin o dönemki Dışişleri Bakanı Ali Ba-

bacan, Türkiye’nin yeni dış politikası kapsamın-

da Afrika’nın Türkiye için ayrı bir önemi oldu-

ğunu açıklamış ve bu doğrultuda, Afrika’da daha

sonraki yıllarda yeni elçilikler açılmasına karar 

verilmiştir.1 O zamandan bu yana Türk dış po-

litikasının Afrika’ya yönelik dış politikası devlet

nezdinde şekil almış ve aynı zamanda halk ara-

sında da giderek artan bir şekilde gözle görünür 

bir hale gelmiştir.          

Türkiye’nin Afrika ile ekonomik ve siyasi ilişkiler 

bakımından yeni bir sürece girmesi, bir başka ül-

kenin Afrika’ya açılmasından daha öte bir şeydir. 

Türklerin Afrika ile nispeten uzun bir geçmişe 

dayanan ilişkileri olmasına rağmen, özellikle de 

ekonomik göstergeler bakımından bu yeni süreç

ileriye yönelik etkili bir yol izlemiş ve çok kısa

bir zaman içinde başarılı sonuçlar elde edilmiş-

tir. Her ne kadar Ankara’nın Afrika’ya yönelik ilk 

ciddi ilgisi 1998 yılına dayansa da söz konusu ça-

ba ancak Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP)

2002 yılında iktidara gelmesinin ardından daha

belirgin bir hâl almıştır. Türkiye’nin daha önce 

ihmal edilen bölgelere yönelik hızlı açılım süre-

ci Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri

Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun sürekli çabaları 

sayesinde Afrika’da kendini ciddi bir şekilde gös-

termiştir. On sene öncesine kadar Afrika, Türki-

ye’deki televizyon kanallarında açlık, fakirlik ve

çatışma görüntüleriyle tanınırken; bugün potan-

siyel bir ekonomi ve siyaset ortağı olmasının yanı

sıra bir umut kıtası olarak da görülmektedir.

Tarihi Miras ve Afrika Algısı

Kuzey Afrika ve Sahraaltı Afrika olarak ikiye ay-

rılan coğrafi bölünmeye dayanarak Türkiye’nin

iki belirgin Afrika algısından söz edilebilir. Her

iki algı da, esasen Osmanlı zamanından beri sü-

regelen tarihi gelişmelerden hareketle şekillen-

miştir. Bu geçmiş, kıtaya yönelik klasik Türk dış

politikasında da açık bir şekilde ifade edilmiştir.

15. ve 16. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin bir

parçası da olduğu için, Kuzey Afrika’nın bugü-

ne kadar Türkiye ile nispeten güçlü ilişkileri ol-

muştur. Öte yandan Sahraaltı Afrika ile kurulan

ilişkilerin geçmişi 19. yüzyıla dayanır, yani daha

yakın zaman öncesine dayalı bir gelişmedir.  

Coğrafi bölge olarak Sahraaltı Afrika, her za-

man için sorunların, açlığın, hastalıkların ve iç

savaşların hâkim olduğu uzak bir bölge olarak

görülmüştür; bölge tarihi ise akademik ve poli-

tika geliştiren çevrelerin hiç ilgisini çekmemiştir.

Ne var ki, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 700.

yıldönümünün resmi olarak kutlandığı 1999 yı-

lından bu yana araştırmacılar, Afrika gibi o za-

mandan beri ihmâl edilen Osmanlı tarihindeki

bölgelere ilgi göstermeye başlamışlardır. Ancak

Sahraaltı’na yönelik sürekli devam eden olumsuz

algı hem AKP hükümeti, hem de sivil toplum ör-

gütlerinin yakın zaman önce göstermiş oldukları

çabalara değin ciddi bir değişim göstermemiştir.2

Bu noktada şunu da belirtmek gerekir ki; Başba-

kan Erdoğan Mart 2005’te Etiyopya ve Güney 
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Afrika’yı ziyaret ettiğinde birçok Türk köşe yaza-

rı, emekli diplomat ve popüler medya temsilcisi

bu ziyareti Türkiye’nin sınırlı enerjisini boşa har-

cadığını öne sürerek eleştirmişti.3 Oysa bugün, 

Sahraaltı’na yönelik bu görüş, en fazla eleştiride 

bulunanların zihinlerinde dahi değişmiştir.                   

Afrika’nın iki coğrafi bölgesine yönelik bu iki

farklı tutumu göz önünde bulundurduğumuzda,

Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerini üç ayrı döneme

ayırabiliriz. İlk dönem, Osmanlıların Afrika ile 

hatırı sayılır ilişkilerinin olduğu döneme tekabül

eden Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923 yılında ku-

rulmasına kadarki Osmanlı Devleti’nin Afrika ile 

ilişkilerini kapsar. 1923 ile 1998 yılları arasındaki

süreç ise, Türkiye-Afrika ilişkilerinin en düşük

seviyede olduğu ikinci dönem olarak görülebilir. 

1998 yılının ardından Afrika Eylem Planı’nın ka-

bulüyle birlikte Türkiye’nin Afrika’ya olan ilgisi

gittikçe yeniden canlanmış sonra da en üst sevi-

yeye ulaşmıştır.4     

İlk dönemle ilgili olarak; Mısır, Libya, Tunus ve

Cezayir gibi Afrika ülkelerinin tamamı veya bir

kısmının Osmanlı hâkimiyeti altında olduğunu 

da göz önünde bulundurursak Osmanlı Devleti

ile Kuzey Afrika arasında hatırı sayılır bir ilişki 

söz konusuydu. Aynı zamanda Osmanlı Dev-

leti gerektiğinde temsilcilerini de göndererek

Kuzey Afrika’daki İspanyol istilasını engelleme

konusunda da önemli bir rol oynamıştır. Sahra-

altı Afrika’da da Sudan, Eritre, Etiyopya, Cibuti,

Somali ve hatta Nijer ve Çad gibi bazı Afrika ül-

keleri kısmi olarak Osmanlı Devleti hâkimiyeti

altında bulunuyordu. Sömürgecilik dalgası sıra-

sında Osmanlı Devleti Portekiz yayılmasını den-

geleme girişimiyle doğu Afrika’da aktif bir varlık

göstermiştir. Kuzey Sahraaltı bölgesine gelince;

Osmanlılar da kuvvetler dengesi sisteminin bir

parçasıydılar ve bu kapsamda bugün Kuzey Ni-

jerya, Nijer ve Çad’da hüküm süren Kanem-Bor-

nu İmparatorluğu ile dostluk ve ittifak kurmuş-

lardı. Kanem-Bornu İmparatorluğu, Padişah III. 

Murat döneminde Osmanlı Devleti ile 1575 sa-

vunma anlaşması bile imzalamış ve bu anlaşma-

ya göre Padişah Kanem Bornu’ya askeri teçhizat 

ve araçlar göndermiştir.5                     

1861 yılından itibaren Osmanlılar Güney 

Afrika’da diplomatik temsilcilik bulundurmuş-

tur. Cape Town’da PE de Roubaix’nin 18 Şubat

1861’de ilk fahri başkonsolos olarak atanması, 

sonraki yıllarda bir dizi fahri konsolos ataması-

nı daha beraberinde getirmiştir. İlk Türk diplo-

mat Mehmet Remzi Bey 21 Nisan 1914’te Güney 

Afrika’ya atanmış ve 14 Şubat 1916 tarihinde ve-

fat edene kadar da görevine devam etmiştir.6

1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının 

ardından Türkiye-Afrika ilişkileri en düşük sevi-

yelere indi. Bu durum ise; yeni bir devlet yapı-

sının oluşumu, bağımsızlığı güvence altına alma

ve sömürgecilik gibi her iki tarafa da ait iç du-

rumlardan kaynaklanmaktaydı. Türkiye, Soğuk 

Savaş yıllarında Kuzey Afrika devletleriyle hem 

ekonomik hem de siyasi ilişkilerini geliştirerek 

Afrika’ya daha fazla ilgi göstermeye başladı. An-

cak bu ilişkiler Soğuk Savaş’ın iki kutuplu yapı-

sıyla şekillenmesinden ötürü halkın kıtaya yöne-

lik tarihi görüşünde ara sıra anlaşmazlıklar gö-

rülebiliyordu. Gana 1957 yılında bağımsızlığını

elde ettiğinde, Türkiye Gana’yı tanımış ve daha 

sonrasında burada daimî bir büyükelçilik aç-

mıştır. 1950’li yılların sonu ve 1960’ların başın-

da Afrika’da başlayan dekolonizasyon süreciyle

birlikte, Türkiye yeni bağımsızlık elde eden tüm 

ülkeleri tanımış, bu ülkelerle diplomatik ilişkiler

kurmuş ve bunların birkaçında daimî elçilikler

açmıştır. Ne var ki bu durum hiçbir önemli ve 

uzun vadeli ilişkiye dayanmamış ve Türkiye de

ciddi biçimde Afrika ilişkilerine müdahil olma-

mıştır.7 Ancak şunu vurgulamak gerekir ki; 1970

yılından itibaren Türkiye’nin Kuzey Afrika ülke-

leriyle ilişkileri sınırlı biçimde olsa da Türkiye’nin

ekonomik ve siyasi ilişkilerini değiştirme çabala-

rı sayesinde güçlenmiştir. Bu gelişmeye karşın 

Sahraaltı Afrika, zamanın Türk dış politikasında 

önemli bir konuma sahip olmamıştır.

Afrika’da dekolonizasyon süreci sonrasında, Tür-

kiye dış politikasını değiştirme teşebbüsü olarak 

1970 yılında bir açılım planı tasarlamış olmasına 

rağmen Afrika ile kalıcı olarak siyasi, ekonomik

ve ticari ilişkilerini geliştirme fırsatını kaçırmıştı. 

Söz konusu bu plan ise, Türkiye’yi Batılı mütte-

fikleriyle etkileşiminde zor bir durumda bıra-
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kan Kıbrıs meselesi yüzünden ertelenmişti. Af-ff

rika ile daha güçlü ilişkiler kurma konusundaki 

eylem eksikliği, zamanın Türkiye gündeminde 

devam eden diğer meselelerin de kısmî bir so-

nucu olarak görülebilmesine rağmen asıl sebep,

Türkiye’nin Afrika’da ne yapacağı konusundaki 

ilgi, bilgi ve strateji eksikliğinden kaynaklan-

maktaydı. Türkiye’nin Afrika’ya açılması ancak 

1990’lı yılların sonunda, Afrika Eylem Planı’nın

1998’de kabul edilmesiyle mümkün olmuştur.

Söz konusu bu açılım özellikle AKP hükümetin-

ce ciddiye alınmış ve Türkiye’deki muhtelif sivil

toplum kuruluşları tarafından da desteklenmiş-

tir. Türk dış politikasının bu yeni Afrika yöne-

limini diğerlerinden farklı ve eşsiz kılan boyut, 

Türk toplumunda yeni ve birleşmiş bir Afrika

imajı oluşturmayı ve yukarıda belirtilen iki Afri-

ka algısını aşmayı amaçlıyor olmasıdır.

İnsanî Yardım ve Türkiye’nin Afrika Politikası

İnsani yardım ve kalkınma yardımı konusu, son

on yıldır Türkiye’nin genel dış politikasında ve

özellikle de Türkiye’nin Afrika politikasında en

güçlü unsurlardan biri olarak yumuşak güç stra-

tejisinin bir parçası olmuştur. Türkiye’nin resmi

yardım ajansı olan Türk İşbirliği ve Koordinas-

yon Ajansı (TIKA), Türkiye’nin Afrika’ya yaptı-

ğı kalkınma yardımının bir parçası olarak Addis

Ababa, Hartum ve Dakar’da bulunan üç bölge-

sel ofisi ve çeşitli ülkelerdeki irtibat bürolarıyla

Afrika’da faaliyetlerini yürütmektedir.    

TIKA, başlangıçta Orta Asya, Kafkasya ve Bal-

kanlar’daki devletlerin değişim sürecine yardım-

cı olmak için kurulmuştu. Fakat 2003 yılından

sonra, faaliyet alanlarını genişleterek daha kü-
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resel bir yardım ajansına dönüşmüştür. Bu ge-

nişlemenin kapsadığı bölgelerden biri de Afrika

olmuştur. Türkiye, kıtadaki TIKA ofisleri vasıta-

sıyla Afrika ile işbirliğini arttırmayı amaçlamak-

ta ve hâlihazırda 37 Afrika ülkesinde projeleri-

ni hayata geçirmektedir. Türkiye aynı zamanda 

TİKA vasıtasıyla Afrika ülkelerine teknik yar-

dım sağlamasının yanı sıra Afrika ile daha fazla 

işbirliği kurmak üzere diğer Afrika ülkelerinde 

ofisler açma niyetindedir. Cumhurbaşkanı Gül, 

Türkiye’nin kıtadaki önceliklerinin sağlık, eği-

tim, tarım, çevre, altyapı ve kapasite geliştirmeye

katkı yapmak olduğunu ifade etmiştir.8             

TİKA’nın faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye, 

Afrika’ya yardım sağlamak üzere uluslararası ku-

ruluşlardan da faydalanmaktadır. Örneğin Dün-

ya Sağlık Örgütü, Dünya Gıda Programı (WFP)

ve Kızılay vasıtasıyla Türkiye, kuraklık ve diğer

doğal felaketlerin olumsuz etkilerinin üstesin-

den gelmelerine yardımcı olmak üzere son 5 yıl

içerisinde çeşitli Afrika ülkelerine 7,5 milyon 

dolarlık yardımda bulunmuştur. Türkiye, 2008

yılında WFP aracılığıyla 3,5 milyon dolarlık in-

sani yardım yaparken, 2009 yılında ise Afrika 

Birliği bütçesine 0,5 milyon dolarlık mütevazı 

bir bağış yapmıştır. Benzer şekilde 2007 yılında 

ise Türkiye, 49 üyesinden 33’ü Afrika’da bulunan 

ülkelerden oluşan Az Gelişmiş Ülkeler Zirvesi’ne 

İstanbul’da ev sahipliği yapmıştır. Türkiye bu

zirvede söz konusu ülkelerin kullanımı için 20 

milyon dolarlık bir kalkınma yardımı yapmıştır. 

Türkiye, 4. Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı’na ise

2011 yılında ev sahipliği yapmıştır.         

Son yıllarda Afrika ülkeleri yeni ortaklıklar kur-

muş; ekonomik ve siyasi kurumlar veya ikili

esasta hâlihazırda var olan ortaklıklarını yeni-

lemişlerdir. Bu tarz stratejik ortaklıklar, ACP-

EU’de (Afrika-Karayip-Pasifik ülkeleri) ile Çin, 

Japonya, Brezilya ve Hindistan gibi ülkelerle ayrı

ayrı işbirliği kurma biçiminde yürürlüğe girmiş-

tir. Türkiye-Afrika ortaklığı, en son stratejik hal-

ka olarak görülebilir. İlk Türkiye-Afrika işbirliği 

zirvesi, 18-21 Ağustos 2008 tarihleri arasında 

İstanbul’da “Ortak Bir Gelecek İçin Dayanışma 

ve İşbirliği” teması altında gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu zirve, Türkiye ve Afrika arasındaki 

ekonomik ilişkiler bakımından birçok kişi tara-

fından başarı olarak görülmektedir. Bir sonraki

zirvenin 2013 yılında bir Afrika ülkesinde ger-

çekleştirileceği kararı da dâhil olmak üzere bu

zirvede birçok somut karara varılmıştır. Lesot-

ho, Swaziland ve Mozambik’in katılmadığı zirve,

Afrika Birliği’nin 50 üye ülkesinden liderleri ve

temsilcileri bir araya getirmiştir. Zirveye döne-

min Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Jean Ping,

11 uluslararası kuruluş temsilcisi ve iş camiasın-

dan da yüzlerce kişi iştirak etmiştir. Zirve, kı-

demli uzman ve bakanların hazırlamış oldukları

“İstanbul Deklarasyonu” ve “Türkiye-Afrika Or-

taklığı İçin İşbirliği Çerçevesi Belgesi” adı altında

iki belgenin kabulüyle son bulmuştur.

Zirvenin iki temel hedefi vardı. İlk amaç,

Türkiye’nin Afrika kıtasıyla bağlarını genişletip

ticaret hacmini arttırma konusundaki ciddi ça-

basının bir parçası olarak, Türkiye’nin ciddiyetini

ispat edebileceği bir ortam sağlamaktı. Görünen

o ki Türkiye, Afrikalı liderleri ikna edebilmiş ve

bu doğrultuda zirvenin sonunda Türkiye Odalar

ve Borsalar Birliği ile Afrika Birliği Ticaret, Sana-

yi, Ziraat ve Meslek Odaları Birliği ticari ilişkileri

ileri seviyeye taşımak üzere Türk-Afrika Odası

kurma konusunda ortak bir karara varmışlar-

dır. Türkiye’nin ikinci hedefi ise; 2009-2010 dö-

neminde BM Güvenlik Konseyi’nin geçici üyesi

olabilme isteği konusunda Afrika ülkelerinin

desteğini kazanmaktı. Eylül 2008’de BM Genel

Kurulu tarafından gerçekleştirilen seçimde Tür-

kiye 151 oy alarak bu hedefini gerçekleştirmiştir.           

Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerinde en çok tartışılan

fakat en az anlaşılan alanlardan biri, Ankara’nın

Darfur’a yönelik tutumudur. Türkiye’nin Darfur’a

yaklaşımı, analistler ve insan hakları gruplarınca,

çelişkili ve çifte standartlı olduğu gerekçesiyle

eleştiri konusu olmuştur. Ne var ki, Türkiye’nin

Darfur’a yönelik belirgin dış politikası daha ya-

kın ve derinlemesine bir analiz gerektirmektedir.

Bu konu, Türkiye’nin bölgesel ve küresel ilişki-

lerinde değişen rolü bağlamında incelenmelidir.

Türkiye, Darfur’daki çatışmayı “soykırım” olarak

tanımlayarak Sudan yönetimini ve lideri Ömer

el-Bashir’i eleştiren Batı ile işbirliği yapmamış-

tır. Ancak Türkiye, Sudan ile resmi ilişkilerinde
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meydana gelen gelişmeleri ve insani trajediyi de

inkâr etmemiştir. Ankara’nın Darfur’a ilişkin po-

litikası esasen bir “pasif sessiz diplomasi” strate-

jisi ve Türkiye’nin Sudan ile gelişen ekonomik ve 

siyasi ilişkileri tarafından desteklenen yapıcı bir

politikadır. Bu aynı zamanda uluslararası ve böl-

gesel ilişkilerle de mecbur kılınmaktadır.9             

Afrika ile Ticari ve Kurumsal İşbirliği

Türkiye-Afrika ilişkilerinde yaşanan değişimi 

en iyi özetleyen şey ülkeler arasında giderek

artan ticari ve kurumsal işbirliğidir. 2005 yılı, 

Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerinde bir dönüm 

noktası olmuştur. 2005 yılında Türkiye’ye Afri-

ka Birliği’nde gözlemci statüsü verilmiş, ve Bir-

lik 2008 yılının Ocak ayında Türkiye’yi stratejik 

partner ilân etmiştir. Mayıs 2008’de ise Türkiye,

Afrika Kalkınma Bankası’na katılmış ve hem Do-

ğu Afrika Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi 

hem de Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Birliği ile 

ilişkilerini güçlendirmiştir. Türkiye Dış Ekono-

mik İlişkiler Kurulu, Ankara’nın Afrika ile iş faa-

liyetlerini arttırma girişimlerinin bir parçası ola-

rak sekiz İş Konseyi kurmuştur. Türk iş konsey-

leri Etiyopya, Mısır, Cezayir, Libya, Fas, Güney 

Afrika, Sudan ve Tunus’ta faaliyetlerini sürdür-

mektedir. Bu ilişkileri daha da hızlandırmak için 

Türkiye 2008 yılında Afrika’daki diplomatik tem-

silciliğini yarıdan fazla arttırarak kıtada bulunan

12 Türk elçiliğine ek olarak 21 yeni elçilik daha

açmaya karar vermiştir. Türkiye’nin Afrika’da

toplam elcilik sayısı 2012 itibariyle 33’e çıkmıştır.

Siyasi ve kurumsal düzeydeki söz konusu geliş-

meler önemini korurken, yükselen ikili ticaretle

de Türkiye’nin Afrika’ya açılımının altı çizilmek-

tedir. Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle olan ticaret

hacmi 2003 yılında sadece 5,4 milyar dolarken;

2011 yılında bu değer ciddi bir artış göstererek 

16 milyar doları aşmıştır. Türkiye ile Afrika ül-

keleri arasındaki ticaret diğer ülkelerin de dik-

katini çekmiştir. Örneğin Kasım 2010’da Fransa, 

ihaleleri kazanarak Çin’in büyüyen gücüne karşı

koyabilmek üzere Afrika’daki Avrupa ortak tica-

ret misyonları için Türkiye ile birlik kurma konu-

sundaki ilgisini açıklamıştır.10        

Türkiye-Afrika iş toplantıları vasıtasıyla Türki-

ye ve Afrika arasındaki ilişkileri desteklemede

oldukça aktif olan Türkiye İş Adamları ve Sana-

yiciler Konfederasyonu’na (TUSKON) göre, Af-ff

rika ülkeleri çoğunlukla mobilya, giysi, dayanık-

lı ev ürünleri, ev tekstil ürünleri, işlenmiş gıda, 

paketleme araçları, demir-çelik, elektrik aletleri

ve yapı malzemeleri talep etmektedirler. Bu ise,

Türkiye’nin Afrika’dan ithal ettiği petrol, ham 

madde, altın ve mineral gibi ürünlerle tezat oluş-

turmaktadır. Türkiye-Afrika ilişkilerinin mevcut

yapısı geniş kapsamlı olmamakla beraber işbirliği

potansiyeli de henüz keşfedilmemiştir. Örneğin 

Afrika ülkelerinin Türkiye’nin tarımsal uzman-

lığına olan ilgisine dair işaretler vardır. Afrika

Birliği Ticaret, Sanayi, Ziraat ve Meslek Odala-

rı Birliği Başkanı Muhammed Elmasri, İstanbul

zirvesi sırasında, Afrika’daki mevcut gıda krizine

yol açan sebeplerin birçok Batılı ülke tarafından

iyice anlaşılmadığını; ancak Türk tarım sektörü-

nün, kötü koşullar altında gıda yetiştirme konu-

sunda deneyimi olduğundan Türk tarım uzman-

lığından faydalanarak bir işbirliği kurmanın çok

değerli olacağını belirtmiştir.11                   

2005 yılından bu yana, Türkiye ve Afrika ülkele-

ri arasında oldukça fazla sayıda öne çıkan top-

lantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar hem ba-
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kanlık düzeyinde hem de özel sektör düzeyinde 

gerçekleştirilmiş ve o kadar yaygınlaşmıştır ki 

Türkiye’nin sadece “Afrika ile olan tarihi bağla-

rının yeniden canlandırıldığı” konusu da tartış-

maya açık bir hâl almıştır.12 Ancak Türkiye’nin

Afrika’ya olan aşırı ilgisi, sadece tarihi bağları

güçlendirmenin ötesine geçmiş görünmektedir.

Türkiye, Afrika’yı uluslararası ilgi konusu hâline 

getirmeye çalışmaktadır. Cumhurbaşkanı Gül,

Şubat 2009’da Kenya ve Tanzanya’ya gerçekleş-

tirmiş olduğu ziyaretleri sırasında, iki tanesi dı-

şında bütün Afrika ülkelerinin, Türkiye’nin BM

Güvenlik Konseyi’ne iki yıllık geçici üyelik için 

adaylığını desteklemiş olduğuna işaret etmiştir. 

Bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti’nin BM’de Afri-

ka sözcüsü olacağını belirtmiştir. Bu tarz daya-

nışma ifadeleri 2008 Türkiye-Afrika Zirvesi’nden

beri oldukça sık bir şekilde ifade edilmekte ve 

günümüzde de sık sık Türk liderlerinin konuş-

malarında geçmektedir. Örneğin Cumhurbaş-

kanı Gül’ün yapmış olduğu bir konuşmasında, 

“hiç vakit kaybetmeden herkesin Afrika’ya tam

bir ilgi göstermesi gerekmektedir ve bu anlam-

da Türkiye Afrika’ya karşı sorumluluğunu yerine

getirmektedir,” demiştir.13

Afrika’nın Türkiye’ye Yaklaşımı

Afrika’nın Türk girişimlerine yönelik yaklaşı-

mı şimdiye dek olumlu bir beklenti ve umudun 

birleşiminden oluşmaktadır. Çin ve Hindistan’ın

ardından Türkiye’nin de, hızlı bir şekilde kıtaya

neden ilgi göstermekte olduğu sorusuna Afrikalı 

ortakların hâlâ net bir cevabı bulunmamaktadır.

Oysaki Türkiye’nin kıtada bir sömürge geçmişi-

nin bulunmaması; eşit ortaklık ve geleceğe dair

iyimserlik hususlarına vurgu yapması Afrikalı li-

derler arasında olumlu bir hava yaratmıştır.14     

Sahraaltı Afrika’nın Türkiye ile ilişkileri geliş-

tirme konusundaki ilgisizliği, yakın zaman ön-

cesine kadar ekonomik gelişmeyi engelleyecek

düzeyde ağır basıyordu. Bu trend, 2002’den beri

küresel ilişkilerde Türkiye’nin artan ekonomik 

potansiyeli sayesinde değişim gösteriyor gibi 

görünmektedir. 1998’den bu yana Türkiye, Gü-

ney Afrika Gümrük Birliği (SACU) ile Serbest 

Ticaret Anlaşması imzalama konusunda aşırı
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ilgi göstermektedir; ancak özellikle SACU’nun

en büyük ekonomisi olan Güney Afrika Cum-

huriyeti (GAC) bu konuda isteksizdi. Belki de

Türkiye’nin yeni statüsünün tanınmasının bir 

göstergesi olarak, GAC Ticaret ve Sanayi Bakan-

lığı ilk kez Mayıs 2009’da SACU ve Türkiye ara-

sındaki serbest ticaret anlaşması potansiyeli için

olumlu yaklaşmıştır.15          

Son yıllarda Afrikalıların Türkiye’deki iktisadi

faaliyetleri de, başta finans sektörü olmak üzere 

ciddi bir artış göstermiştir. Örneğin GAC Stan-

dard Bankası, 1999 yılından beri Türkiye’de faali-

yetini sürdürmekle birlikte 2002 yılında bir Türk

broker firmasını satın almıştır. Ancak en önemli 

gelişme, 2007 yılında Standard Bank başlangıç

olarak yüzde 67’lik bir hissedarlıkla Dundas Ün-

lü Türk yatırım bankacılığı ve aracılık şirketin-

deki çoğunluk hissesini satın aldığında gerçek-

leşmiştir. Yeni ismi Standard Ünlü ile Standard

Bank’ın işi büyük ölçüde geliştirip, Türkiye’de 

bulunan bankacılık hizmetlerine muhtemelen
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daha fazla yatırım yapması beklenmektedir. Baş-

ta kıtadaki kilit önemdeki ülkelerden olmak üze-

re, Afrika’nın Türkiye’ye yönelik ihracatı da 2002

yılından beri artış göstermektedir. 2002’de 212

milyon dolardan 2008 yılında 1503 milyon do-

lara sıçrayan Güney Afrika örneğinde artış mik-

tarı oldukça önemlidir. Benzer bir sıçrama Ni-

jerya, Fildişi Sahili, Etiyopya ve diğer ülkelerden

Türkiye’ye yönelik gerçekleştirilen ticaret hac-

minde de gözlenebilmektedir. Afrika tarafındaki 

değişim en iyi şekilde ise Türkiye-Afrika ilişkile-

rinin savunma boyutunda örneklendirilmekte-

dir. Türkiye’nin Türk ordusuna Rooivalk saldırı 

helikopterlerinden alma konusundaki ilgisi uzun 

zamandır devam etmektedir. 1990’lardan beri

Türkiye, bu talep üzerine Güney Afrikalı yetki-

lilerin kapısını çalmaktadır, ancak Kürt meselesi 

dolayısıyla o dönemki Başkan Nelson Mandela 

yönetimi bu isteği geri çevirmişti. Mandela’nın, 

Atatürk barış Ödülü’nü 1992 yılında kabul etme-

yi reddetmesi ve 1995 yılında Güney Afrika’nın 

Türkiye’ye silah ambargosu uygulaması üzerine

taraflar arasındaki ilişkiler daha da gerginleşmiş-

tir.16 Ne var ki, ülkenin Türkiye’ye yönelik politi-

kaları,  Mandela’nın halefi Thabo Mbeki döne-

minde değişim göstermiştir. Başbakan Erdoğan, 

ilk Güney Afrika ziyaretini Mart 2005’te gerçek-

leştirmiş ve Ağustos 2008’de de dönemin Güney 

Afrika Başkan Yardımcısı Phumzile Mlambo-

Nguka, İstanbul’daki Türk-Afrika Zirvesi’ne ka-

tılmıştır. Ayrıca görünen o ki, Haziran 2006’dan

beri Türkiye’nin Rooivalk talebine Güney Afri-

kalı yetkililer sıcak bakıyorlar; nitekim Güney 

Afrika Cumhuriyeti Kamu Teşekkülleri Bakanı 

Alec Erwin, bir basın toplantısında Rooivalk’ı

tanıtacaklarını duyurmuş ve buna ilişkin olarak 

“[Türkiye ile] teknoloji transferi konusunda yük-

sek seviyede bir paylaşım olacaktır... ve bu sadece

Rooivalk için değil, Türkiye ile giriştiğimiz her-

hangi bir program için de geçerlidir,” ifadesinde 

bulunmuştur.17               

Somali ve Türkiye’nin Afrika Politikasında 

“Yeni” Döneme Doğru           

Türkiye’nin Afrika açılımının başladığı 1998 yı-

lından beri Afrika’daki hiçbir gelişme Doğu Af-ff

rika ve özellikle de Somali’deki açlık krizi kadar

Türkiye’nin dikkatini çekmemiştir. Birçok sivil

toplum kuruluşunun yanında iktidar ve muha-

lefetiyle Türk halkı duyarlılık göstermiş olup, bu 

durum Türkiye-Afrika ilişkilerinde yeni bir dö-

nemin başlangıcı olarak görülebilir. Eğer son dö-

nemdeki Türkiye’nin Afrika’ya yönelik aktif dış

politikası temel olarak üç döneme ayrılırsa bu 

daha net görülecektir. 

1998 yılında Afrika’ya Açılım Planı’nın kabul 

edilmesinden 2005 yılında Türkiye’de “Afrika

Yılı” ilan edilmesine kadar olan süreyi içeren ilk

dönemi daha çok altyapı ve diplomatik hazırlık 

dönemi olarak görmek gerekir. 2005-2011 arası-

nı ise ilişkilerin derinleştirilmeye çalışıldığı, dip-

lomatik varlığın yeni açılan elçiliklerle pekiştiril-

diği ve Türkiye’de Afrika’ya yönelik ilginin art-

tığı bir dönem olarak görmek ve birçok açıdan 

Türkiye’nin uzun vadeli Afrika siyaseti için bir 

nevi güç temerküzü yaptığını söylemek müm-

kündür. Türkiye’nin Afrika Birliği’nde gözlemci

olması, Afrika Kalkınma Bankası’na üye olması

ve en önemlisi 2008 yılında İstanbul’da yapılan

Türkiye-Afrika Zirve Toplantısı, ilişkilerin ku-
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rumsal boyutunu derinleştirmeye çalışırken; hız-

la artan ticari ilişkiler ve sivil toplum faaliyetleri

ise sosyal ve ticari ilişkileri karşılıklı çıkar etra-

fında yeniden kurmayı amaçlıyordu. Türkiye’nin 

Somali’deki açlık krizine yaklaşımı ve öncülük

etmesi, Türkiye-Afrika ilişkilerinde üçüncü dö-

nemin başladığının göstergesidir. Bu dönem

şimdiye kadar oluşturulan güç temerküzünün 

Afrika’da sorun çözmek için etkin bir şekilde

kullanılması zorunluluğunu getirmesi yanında,

bir nevi Türkiye’nin Afrika’daki gerçek etkisinin

ölçülmesi için de temel bir veri olacaktır.

Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’nin Afrika’da-

ki ilk sınavı Somali olacak gibidir. Başbakan

Erdoğan’ın açlık ve Somali’deki krize çözüm bul-

ma konusunu BM’ye taşıması, Somali’ye yeni 

bir elçinin atanması ve şimdilik niyette de kal-

sa Somali’deki krize kalıcı çözüm bulma isteği 

Türk hükümetinin bu konuda kararlı olduğunun

göstergesidir. İstanbul’da yapılan Somali toplan-

tılarını bu çerçevede görmek gerekir. Fakat tüm

bunlara rağmen Türkiye’de Afrika’ya yönelik 

olarak nasıl bir stratejik yaklaşım geliştirilmesi

gerektiği konusu yeterince ilgi çekmemektedir.

Somali ve açlık krizi etrafında Türkiye’de yaşa-

nan tartışmaların da gösterdiği gibi, Türkiye’nin

Afrika’ya bakışı çoğu zaman sloganik olmak ü-

zere daha çok batı-karşıtlığı, batıyı suçlama ve 

sömürgecilik temelli olmaktadır. Tüm bunlar 

Türkiye’de Afrika konusundaki tartışmaların sığ-

lığını göstermesinin yanında, yeterince okuma-

dan yorumlama geleneğinin sonucudur. O halde 

Türkiye’nin muhtemel bir Afrika ya da Somali 

politikası ne olmalıdır ve neleri temel almalıdır

sorusu ile bu sorulara verilecek cevaplar önü-

müzdeki dönemde Türkiye-Afrika ilişkilerinin

gidişatını belirleyecektir. 

Sonuç

Türkiye’nin Afrika’ya açılması hem Türkiye’nin 

iç değişimi hem de küresel siyasal ekonomideki 

değişimin bir sonucudur. Türkiye’nin iç değişimi,

ekonomide geleneksel Türk ortaklarına meydan 

okumakta ve küresel siyasal ekonomik gücün 

şekillenmesinde yaşanan değişim doğrultusun-

da ticaret alternatiflerini çeşitlendirmeyi amaç-

lamaktadır. Uluslararası sistemdeki bir değişim,

ülkelerin yeni ortaya çıkan bir sistemde kendi

çıkarlarını tayin etmelerine yol açar. Türkiye ise 

böylesi değişimlere karşılık olarak çok yönlü bir 

dış politika belirlemekte ve sadece yakın komşu-

larıyla değil aynı zamanda diğer bölge ve kıtalar-

la da ekonomik ve siyasi ilişkilerini geliştirmek-

tedir. Türkiye’nin Afrika’ya açılımı da işte bu yeni

Türk dış politikasının ayrılmaz bir parçasıdır.     

Daha geniş bir açıdan bakılacak olursa ortaya çı-

kan çok yönlü dış politika Afrika’ya açılımın teo-

rik temelini oluştururken; Türkiye’nin Afrika ile

artan siyasi ve ekonomik ilişkileri hükümet ile iş

dünyası arasındaki sorunsuz bir işbirliğini tem-

sil etmektedir. Ayrıca bu noktada şu da ilginç-

tir ki; 2009 küresel ekonomik krizinin ardından

Türkiye’nin Afrika’ya açılımı, küresel ekonomik 

erimenin etkisini azaltmak üzere yeni pazarlar

açma bakımından daha fazla önem kazanmıştır.

Türkiye’nin giderek Afrika’yla ilişkilerini arttır-

ması yakın gelecekte de devam edeceğe benze-

mektedir, nitekim hâlihazırda bunu destekleye-

cek sağlam bir ekonomik ve sosyal temel bulun-

maktadır.  

        

Fakat uzun vadede Türkiye’nin Afrika’daki de-

rinliğini ve kalıcılığını sadece artan ticaret hac-

mi değil, Somali dâhil kıtadaki diğer sorunlara

çözüm bulmaya katkı yapıp yapamaması belir-

leyecektir. Türkiye özellikle Somali sorununa 

gösterdiği yakın ilgiyi bir barış getirme girişimi-

ne dönüştürebilir ve başarılı olabilirse, bu durum

aynı zamanda Türkiye’yi Afrika kıtasına sadece

ekonomik bir gözle bakan Hindistan, Çin ve Bre-

zilya kategorisinden çıkarıp hem siyasi hem de 

ekonomik gözle kıtaya bakan ABD, Fransa ve İn-

giltere ile aynı kategoriye sokacaktır. Bu durum

Türkiye-Afrika ilişkilerini yeniden ve farklı gözle

değerlendirme ihtiyacı yanında kapsamlı bir Af-ff

rika stratejisinin de gerekliliğini ortaya koymak-

tadır.

O  
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Abstract
Turkey had certain attempts to develop its relationship with African countries in the past. The idea of 
Turkey’s making a general plan encompassing its relations with Africa in all its parts started to develop in
late 1990’s. In recent years, on the other hand, Turkey has shown more interest in the African Continent,
and within this framework there has been more efforts to develop the relations with African countries in 
every field. This study deals with the factors which makes Turkey’s opening to Africa possible and necessary. 
Besides, the concrete steps taken to develop relations with Africa within the scope of the African Action Plan 
are assessed.

Keywords: Turkey, Africa, African Action Plan, African opening, Turkish foreign policy
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Giriş

Son yıllarda Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini 

her alanda geliştirmek için çabalarını arttırmıştır. 

Bu çerçevede, Afrika ülkeleriyle ilişkileri geliştir-

mek için geçmişte, zaman zaman da olsa, az çok 

yoğun girişimler olmuştur. Türkiye, Birleşmiş

Milletler nezdinde Kıbrıs konusunda zorluklarla 

karşılaşınca heyetler veya temsilciler Afrika ül-

kelerine gönderilmiştir. Kimi durumlarda eko-

nomik ve ticari işbirliği olanaklarını geliştirmek

için aynı şekilde özel temsilciler gönderilmiştir. 

Ama Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerini tüm yön-

leriyle kapsayan genel bir plan düşünülmemiştir.

Türkiye’nin, bir eylem planı tasarlayarak hiçbir

ayırım yapmadan tüm Afrika Kıtası ile ilişkilerini

geliştirmek istemesi 1998 yılında olmuştur. Türk

yetkililerini bir eylem planını yapmaya yönelten

temel düşünce, Türkiye ile Afrika kıtası arasın-

daki ilişkilerin mevcut büyük potansiyel dikkate 

alındığında tatmin edici görünmediği saptama-

sından kaynaklanmıştır. Afrika kıtasıyla ilişkileri

büyük ölçüde artırmak gerekiyordu.

Eylem planı fikri, hükümet temsilcilerinin, 

Afrika’daki Türkiye büyükelçilerinin, özel sektör

temsilcilerinin, Afrika ülkelerinin fahrî başkon-

soloslarının katıldığı çeşitli toplantılar çerçe-

vesindeki görüşmelerle 1998 yılında olgunlaştı.

Bu toplantılardaki görüşler ışığında Dışişleri 

Bakanlığı, Afrika Kıtası ile Türkiye’nin ilişkilerini

düşünülebilecek her alanda geliştirmek için bir 

eylem planı hazırlamıştır.

Ama neden? Bu soruya cevap vermek için önce

Türkiye’nin bu politikası ile ilgili bazı hususları

vurgulamak gerekir.

Türkiye’nin politik, ekonomik, ticari ve kültürel

alanlarda Afrika ülkeleriyle ilişkileri arzu edilen

düzeye gelemiyordu. Bir yandan ilişkiler, gelişen

ve dikkate değer ekonomik ve ticari bir büyüme

gösteren Türkiye gibi bir ülkenin boyutlarıyla

orantılı değildi. Öte yandan diplomatik ilişkiler

yeterince kurulmadığı için Türkiye ile Afrika

ülkelerinin, ancak Birleşmiş Milletler Örgütü,

İslam İşbirliği Örgütü gibi uluslararası kuruluş-

lar içinde ilişkileri vardı. Ayrıca ekonomik, ticari

ve kültürel ilişkiler tam potansiyel düzeylerine

erişememişti. Türkiye Afrika’nın sorunlarını ve

zorluklarını bilmiyordu. Öte yandan Afrikalılar,

yaygın düşüncelerin de etkisiyle, Türkiye ile ilgili

diplomatik konularda olumlu bir anlayışa sahip

değillerdi.

Ama Türkiye’nin tüm Afrika ülkeleriyle özel iliş-

kiler geliştirmek ve sürdürmek hususunda kimi

avantajları vardı:

* Türkiye’nin Afrika’da sömürgeci bir geçmişi

yoktu. Gerçekten de Afrika’daki eyaletleri, vila-

yetleri ve halklarıyla ve komşu devletlerle çok

güzel ilişkiler içinde olması dolayısıyla Osmanlı

İmparatorluğu da aslında bir Afrika ülkesiydi.

Sömürgeci bir devlet değildi, tüm milletlerin

milli kimliklerini koruyarak dini özgürlüklerine

özgürce sahip olduğu Roma İmparatorluğunun

pax romana’sı gibi yalnızca pax ottomanica’yı,

bir barış sistemini temsil ediyordu. Osmanlı
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İmparatorluğu, İspanya’nın Kuzey Afrika’daki 

sömürgeci yayılımına engel olmuştur. Bundan 

dolayı Cezayir, Tunus ve Libya milli kimlikle-

rini Türklere borçludur. Aynı şekilde Osmanlı 

İmparatorluğu, Doğu Afrika’da Portekiz sömür-

geciliğine engel olunmasında önemli bir rol oy-

namıştır.

* Bir Afrika ülkesi olan Osmanlı İmparatorluğu’na

şu Afrika eyaletleri ve vilayetleri dahil idi: Cezayir, 

Tunus, Libya, Mısır, Habeş Eyaleti (Somali, 

Eritre, Cibuti, bugünkü Etiyopya’nın Harrar 

bölgesi ve bugünkü Sudan’ın Kızıl Deniz kıyısı-

nı içine almaktadır) ile Sudan’ın kendisi. Nijer, 

Çad ve Uganda’nın kimi bölgeleri de Osmanlı

Devleti’nin sınırları içersisinde kalmaktaydı.

* Osmanlı İmparatorluğunun Zanzibar, Güney 

Afrika ile de dostluk ilişkileri ve tarihte Sahra’nın

büyük bölümüne hükmeden Kanem-Bornu 

Devleti ile ittifakı vardı.

* Sayıları çok olmasa da Türkiye’de yaşayan

Afrika kökenli Türk vatandaşları da vardır.

* Afrika ülkelerinde Türkiye’ye karşı bir sempati 

vardır. Afrika’nın Müslümanları dini ortaklıkları

dolayısıyla Türkiye ile dostluğa iyi gözle bakmak-

tadır. Bunun yanında, Afrika’nın Hıristiyan halk-

larının, Mustafa Kemal Atatürk’ün reformlarına

ve laiklik sistemine bir hayranlığı vardır. Ama

bir bütün olarak Afrika, çağımızdaki ilk ulusal

kurtuluş savaşı olarak kabul edilen Türkiye’nin

bağımsızlık savaşına ve kimi Afrika ülkeleri li-

derlerine ulusal bağımsızlık dönemleri başla-

rında iyi bir örnek olan Atatürk’ün önderliğinde

gerçekleştirilen reformlara özel bir hayranlık 

duymaktadır. Zaten Cezayir, Mısır, Tunus, Libya, 
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Nijerya, Gana, Senegal ve Kongo Demokratik

Cumhuriyeti’nde Kemalizmin izlerini görmek

mümkündür.

* Son olarak, Osmanlı İmparatorluğu’nun da

sanayileşmiş Avrupa devletleri tarafından par-

çalanma ve sömürgeleştirilme tehdidine maruz

kaldığını da eklemek gerekmektedir.

* Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliş-

tirmek hususuna her zaman önem vermiş-

tir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından birkaç 

yıl sonra 1926 yılında Türkiye, Etiyopya’da bir

Büyükelçilik açmıştır. O tarihlerde Afrika’da yal-

nızca birkaç bağımsız ülkenin olduğunu unut-

mamak gerekir. Türkiye, sömürgelikten kurtul-

ma sürecinin başlangıcından itibaren tüm Afrika

ülkelerinin bağımsızlığını tanımış ve kimi ülke-

lerde büyükelçilik açmıştır.

* Osmanlı İmparatorluğu, 1914 yılına kadar 

Afrika’nın parçalanmasına yön veren bir ‘’Genel 

Anlaşma’’nın ilan edildiği Berlin Konferansı’na

(Kasım 1884-Şubat 1885) katılmasına karşın

Afrika’nın Avrupa devletleri tarafından paylaşıl-

masına ilke olarak karşı çıkmıştır. Konferans’ta 

üzerinde durulan ilk ilke hinterland ilkesi idi.

Bir kıyıya yerleşmiş her devletin komşu gücün

bölgeleri sınırlarına kadar iç bölgede hakları

vardı, ama gerçek işgal olmadan hinterland ild -

hak edilemezdi ve her tür toprak ele geçirme 

veya yerlilerle yapılan anlaşmaların diğer imza-

cı taraflara bildirilmesi gerekiyordu. Osmanlı 

İmparatorluğu’nun görüşü Avrupa Devletlerinin,

özellikle Fransa’nın görüşü ile uyuşmuyor,

Osmanlı vilayeti Trablusgarp’ın hinterlandı ko-

nusunda Fransa ile çatışıyordu. Çünkü Osmanlı

İmparatorluğu’nun, Büyük Sahra ile imparator-

luğun Akdeniz limanları arasındaki tarihi ticaret

yolunu kontrol eden Tuaregler dahil bölgenin

yerlileriyle iyi ilişkileri vardı.

* Öte yandan Afrikalılar, büyük ekonomik, siyasi 

ve sosyal gelişmeler gerçekleştiren ve gelişmekte 

olan bir ülke olan Türkiye’nin tüm Afrika ülkele-

rine diğer ülkelerden daha iyi bir model olabile-

ceği görüşündedir. Başka bir ifade ile Afrikalılar 

Türkiye’nin deneyimlerinden yararlanabilecek-

lerdir.

* Türkiye Birleşmiş Milletlerin veya diğer örgütle-

rin girişimi ile uluslararası topluluğun gerçekleş-

tirdiği barışı koruma harekâtlarına Somali, Sudan

(Darfur ve Güney Sudan ), Kongo Demokratik

Cumhuriyeti, Liberya ve Kotdivuar’da (Fildişi

Kıyısı) katılmıştır.

* Son olarak Türkiye’nin Afrikalıların dostluğuna

ve bütün kıta ile sağlam ekonomik ve ticari ilişki-

lere ihtiyacı olduğu da yadsınamaz.

Söz konusu unsurlar Türk-Afrika ilişkilerini yo-

ğunlaştırma olanağı sağlayabilecek çok olumlu 

hususlardır.

1998 yılında kabul edilen Türkiye’nin Afrika’ya

Açılım Eylem Planının uygulanmaya konmasın-

dan bu yana geçen zamanda Türkiye ve Afrika

arasında bu konuda yapılanlar hakkında bir bi-

lanço çıkarmadan önce bu eylem planında öngö-

rülen ve önerilen hususlara bir göz atmak gerekir.

Genel olarak eylem planı, bütün alanlarda

Türkiye ile Afrika Kıtası arasında ilişkilerin ge-

liştirilmesini öngörüyordu. Çeşitli alanların ya-

nında eğitim ve savunma alanlarında işbirliğinin,

ekonomik, ticari ve kültürel ilişkiler için önerilen

önlemlerle birlikte siyasi ilişkileri kurmak ve dip-

lomatik konularda karşılıklı bir anlayış yaratmak

için sağlam bir zemin oluşturabileceği düşünül-

müştü.

Eylem planının siyasi önlemleri aşağıdaki öneri-

leri içermektedir:

- Afrika ülkelerine yönelik olarak temsil ba-

kımından üst düzeyde (Devlet Başkanları,

Başbakanlar ve Bakanlar) davetler yapılması

- Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi danışma

mekanizması kurulması

- Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Örgütü ve

diğer uluslararası örgütler içinde Afrika ülke-

leriyle temasların ve danışmaların arttırılması

- Parlamento heyetleri arasında karşılıklı ziya-

retlerin yapılması

- Afrika ülkelerine resmi heyetlerin gönderil-

mesi

- İnsani yardımların yapılması

- Birleşmiş Milletler teknik ve mali yardım

programlarına katkı sağlanması
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Ayrıca eylem planında Türkiye’nin Afrika

Kıtasındaki diplomatik mevcudiyetini iyileş-

tirmek için 15’den 12’ye düşen Afrika’daki 

Büyükelçilik sayısını yeni Büyükelçilikler kura-

rak artırılması öngörülmektedir. Başlangıçta, 

Afrika’da üç yeni büyükelçilik açılacaktı.

Büyükelçilikler açılmasının hemen gerçekleşti-

rilmesi mali sebeplerle mümkün olmadığı için 

Afrika’nın kimi başkentlerinde fahri konsolos-

luklar açılması da öngörülmüştür. Büyükelçilik 

kadroları için kimi idari önlemler de önerilmek-

tedir. 

Eylem planında Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile

ekonomik ilişkilerini geliştirmek için birçok ön-

leme yer verilmiştir:

- Hukuki çerçeveyi oluşturmak için ekonomik, 

teknik ve bilimsel işbirliği konularında temel

anlaşmaların imzalanması; arkasından yatı-

rımların teşviki ve karşılıklı olarak korunması

ve çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaş-

malarının yapılması

- Teknik ve uzmanlık gerektiren alanlardan so-

rumlu (ekonomi, ticaret, sanayi, tarım, eğitim 

ve sağlık) bakanların Türkiye tarafından davet

edilmesi

- Teknik alanlarda kısa süreli eğitim program-

larına uzmanların davet edilmesi

- Afrika ülkeleri için teknik yardım programla-

rının yapılması

- Afrika Kalkınma Bankası’na bölge dışı donör

ülke olarak üye olunması

- Afrika İhracat-İthalat Bankası’na (Afrexim-

bank) üye olunması

- Karşılıklı işadamları ziyaretlerinin düzenlen-

mesi

- Özel sektörler arasında temasların teşvik edi-

lerek iş konseylerinin veya ortak ticaret oda-

larının kurulması

Eylem planında eğitim ve kültür alanında da ön-

lemler öngörülmüş, Afrikalılara verilen bursların 

sayısı artırılmıştır. Aynı zamanda Türk bursları-

nın daha çekici olması gerektiği üzerinde durul-

muştur. Kültürel ilişkileri geliştirmek için Afrika

ülkeleriyle kültür anlaşmaları veya kültürel de-

ğişim programları yapılması öngörülmüştür.

Üniversiteler arasında işbirliği ve temaslar teşvik

edilmiştir.

Afrika’yı Türk kamuoyuna ve Türkiye’yi Afrika’ya

tanıtmak için enformasyon faaliyetlerine özel

bir önem verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Bu amaçla Dış Politika Enstitüsü ve Stratejik

Araştırmalar Merkezleri gibi hükümet dışı örgüt-

ler tarafından Türkiye’de düzenlenen seminerle-

re ve konferanslara akademisyenler davet edil-

mesi planlanmıştır. Ayrıca söz konusu kuruluşlar

bünyesinde bir Afrika İncelemeleri Merkezi’nin

kurulması önerilmiştir. Bu bağlamda, Afrika’nın

ekonomik, sosyal ve politik konularını incelemek 

için akademisyen değişiminin esas olduğuna, uz-

man ve araştırmacıların değişiminin da önemli

olduğuna karar verilmiştir.

Savunma sanayi alanında işbirliği, hava ulaşımı

ve deniz taşımacılığının artırılması ve akademik 

çevreler arasında daha yoğun temaslar da teklif 

edilmiştir. Eylem planının politik düzeyde onay-

lanmasından sonra uygulamaya koymak için ça-

balar harcanmıştır. Eylem planı bağlamında üst

düzey memurlar için teknik ziyaretler ve politik 

düzeyde (devlet başkanları, bakanlar) ziyaretler
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düzenlenmiştir. Zaman içinde Türkiye-Afrika 

ilişkilerinin gelişmesinde ilerlemeler görülmüş-

tür.

2003 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafın-

dan Afrika Ülkeleri ile Ekonomik İlişkilerin

Geliştirilmesi Stratejisi belgesi hazırlanmıştır. 

Bundan başka 2005 yılında Türk Hükümeti 2005 

yılını Afrika yılı olarak ilan etmiştir. Bu çerçeve-

de, ekonomik ve ticari anlaşmalar yapmak için

karşılıklı üst düzey ziyaretler yapılmıştır. Ayrıca 

hukuki temeli tamamlamak için iki taraflı eko-

nomik ve politik mekanizmalar oluşturulmuş ve

ticaret heyetlerinin karşılıklı ziyaretleri teşvik 

edilmiştir. Böylece Türkiye’nin Afrika Kıtasıyla 

ilişkileri bir ivme ve dikkate değer bir içerik ka-

zanmıştır.

Türkiye’nin Afrika Kıtası’na açılım politikası-

nın önemi, Afrika’nın karşılaştığı az gelişmişlik,

doğal afetler ve iç politika krizleri sorunlarına 

Türkiye’nin kayıtsız kalmamayı insani bir görev 

olarak değerlendirmesinden kaynaklanmaktadır. 

12 Nisan 2005 yılında Türkiye’ye Afrika Birliği’nde

gözlemci ülke statüsü verilmiştir. Etiyopya’nın

başkenti Addis Ababa’daki Türkiye Büyükelçiliği

Afrika Birliği nezdinde akredite edilmiştir. Ayrıca

Addis Ababa’da Ocak 2008 tarihinde yapılan X.

Afrika Birliği Zirve Toplantısında Türkiye’nin

Afrika Kıtası’nın stratejik ortaklarından biri ol-

duğu onaylanmıştır.

Türkiye-Afrika ilişkileri tarihinde daha önem-

li bir aşama 18-21 Ağustos 2008 tarihinde

İstanbul’da yapılan Türkiye ve Afrika İşbirliği

Zirve toplantısında Türkiye ile Afrika arasın-

daki işbirliğinin resmen onaylanması olmuştur.

Bu zirve toplantısında ‘’Türkiye-Afrika İşbirliği

İstanbul Deklarasyonu: ‘’Ortak Bir Gelecek

İçin İşbirliği ve Dayanışma’’ve ‘’Türkiye-Afrika

Ortaklığı İçin İşbirliği Çerçevesi’’ oy birliği ile ka-

bul edilmiştir. Bu toplantıya 49 ülke katılmıştır:

6 Cumhurbaşkanı, 5 Cumhurbaşkanı yardımcısı, 

7 Başbakan, 1 Başbakan yardımcısı, 14 Dışişleri

Bakanı, 12 Bakan, Afrika Birliğinin de içinde ol-

duğu 11 uluslararası ve bölgesel örgütlerin tem-
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silcileri. Türkiye ile Afrika arasındaki sürekli iş-

birliği mekanizması kurulması açısından kesin 

bir dönüm noktası olan bu zirve toplantısında,

öncelikli işbirliği alanları şu şekilde belirlenmiş-

tir: Hükümetler arası işbirliği, ticaret ve yatırım, 

tarım, tarımsal ticaret, kırsal kalkınma, su kay-

naklarının yönetimi, küçük ve orta boy işletme-

ler, sağlık, barış ve güvenlik, altyapı (taşıma ve 

telekomünikasyon), medya, enformasyon ve en-

formasyon teknolojisi, çevre.

Zirve toplantısında alınan kararların uygula-

maya konulmasını izlemek için‘’ Türkiye-Afrika

Ortaklığı İşbirliği Çerçevesi’’ belgesi hüküm-

leri uyarınca bir izleme mekanizması da kabul

edilmiştir. Zirve toplantısından sonraki ikin-

ci yılda Kıdemli Memurlar Toplantısı, üçüncü

yılda bakanlar düzeyinde bir Gözden Geçirme 

Toplantısı ve beşinci yılda bir Afrika ülkesinde

Türkiye-Afrika İşbirliği Zirve toplantısı yapılma-

sına karar verilmiştir.

Zirve toplantısında kabul edilen işbirliği alanla-

rına uygun olarak hazırlanan 2010-2014 yıllarını

kapsayan bir ortak uygulama planı 15 Aralık 2010 

yılında Türkiye’de düzenlenen birinci Kıdemli

Memurlar Toplantısında kabul edilmiştir.

Öte yandan işbirliği sürecini değerlendirmek ve

zirvenin gelecek toplantısını hazırlamak ama-

cıyla ‘’Bakanlar Düzeyinde Gözden Geçirme 

Konferansı’’ 16 Aralık 2011 tarihinde İstanbul’da

yapılmıştır. 

Türkiye Afrika Bölgesel Örgütleri’yle de iliş-

kilerini geliştirmiştir. Abuja’daki (Nijerya)

Türkiye Büyükelçiliği ‘’Batı Afrika Devletleri 

Ekonomik Topluluğu (ECOWAS)’’ nezdinde

2005 yılında akredite edilmiştir. Türkiye, 2008 

yılında ‘’Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi 

(IGAD) Uluslararası Ortaklar Forumu’nun’’ 

üyesi olmuştur. Darüsselam’daki (Tanzanya) 

Türkiye Büyükelçiliği 2010 yılında ‘’Doğu Afrika 

Devletler Topluluğu (EAC)’’ nezdinde akredi-

te edilmiştir. Lusaka’daki (Zambiya) Türkiye 

Büyükelçiliğinin ‘’Doğu ve Güney Afrika Ortak 

Pazarı (COMESA)’’ nezdinde akredite edilmesi

de öngörülmüştür.

Türkiye’nin Afrika Kalkınma Bankası’na veTT

Afrika Kalkınma Fonu’na katılımı 14-15 Mayıs 

2008’te yapılan Guvernörler Toplantısı’nda ka-

bul edilmiştir. Böylece Türkiye, Afrika Kalkınma 

Bankası’nın bölge dışı 25. üyesi olmuştur.

Yetkili makamlar ve ilgili kuruluşlarla yapılan gö-

rüş alış verişleri sonunda hazırlanan Türkiye’nin

Afrika politikası ilkelerini içeren Strateji Belgesi

Başbakanlık genelgesi olarak yayınlanmıştır. Bu

genelge gereğince Dışişleri Bakanlığı’nın gözeti-

minde bir ‘’Afrika Stratejisi Eşgüdüm Komitesi’’ 

oluşturulmuştur.

Bundan başka, Türkiye ikili ilişkilerinin gelişme-

sine ve Afrika ülkeleriyle yakınlaşmaya da büyük

önem vermiştir. Bu bağlamda Afrika ülkelerinde 

yeni diplomatik misyonlar kurulması, karşılıklı

ziyaretler yapılması ve her düzeyde temasların

olması, iş birliği mekanizmalarını yaratılması ve

gerekli anlaşmaların yapılması yoluyla ekono-

mik, ticari ve kültürel ilişkilerin hukuki çerçe-

vesini tamamlamak için büyük çabalar harcan-

mıştır. İnsani yardım programları ve ekonomik 

gelişmeyi hedefleyen yardım programları hazır-

lanmıştır. Öte yandan kültürel ilişkileri geliştir-

mek ve eğitim alanındaki katkıları artırmak için

çabalar gösterilmektedir. Türkiye Büyük Millet

Meclisi ile Nijerya, Gana, Sudan, Tanzanya gibi

Sahra’nın güneyindeki Afrika ülkelerinin par-

lamentolarında dostluk gruplarının olması ikili

ilişkilerin gelişmesine büyük ölçüde katkı sağla-

maktadır.

Türkiye Afrika’daki misyonlarının sayısını ar-

tırmaya karar vermiştir. Türkiye’nin Afrika ül-

kelerinde 15 Büyükelçiliği vardı; bunlardan üçü

(Akra/Gana, Mogadişu/Somali ve Darüsselam/

Tanzanya) ekonomik veya güvenlik nedenleriyle 

kapatılmıştır. Bu sebeple, Türkiye’nin yakın bir ta-

rihe kadar Afrika’da 12 Büyükelçiliği (Rabat/Fas,

Cezayir/Cezayir, Tunus/Tunus, Trablus/Libya,

Kahire/Mısır, Hartum/Sudan, Dakar/Senegal, 

Abuja/Nijerya, Kinshasa/Kongo Demokratik

Cumhuriyeti, Addis Ababa/Etiyopya, Pretoria/

Güney Afrika ve Nairobi/Kenya) bulunmaktaydı.

Son yıllarda açılan büyükelçiliklerimiz şunlardır:

2009:Darüsselam/Tanzanya, Abidjan/Kotdivuar

(Fildişi Kıyısı).
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2010: Yaunde/Kamerun, Bamako/Mali, Akra/

Gana, Kampala/Uganda, Luanda/Angola,   Anta-

nanarivo/Madagaskar,

2011: Lusaka/Zambiya, Maputo/Mozambik, No-

uakchott/Moritanya. Harare/Zimbabwe, Mo-

gadişu/Somali, Banjul/Gambiya, Juba/Güney 

Sudan,

2012: Niamey/Nijer, Windhoek/Namibiya, Ua-

gadugu/Burkina Faso, Libreville/Gabon.

Böylece Afrika’daki Türkiye Büyükelçiliği sayısı

31 adet olmuştur.

Açılma kararı alınan Gine Cumhuriyeti ile Çad 

Cumhuriyeti nezdindeki Türkiye büyükelçilikle-

rine henüz büyükelçi atanmamıştır.

İçinde bulunulan yılda Cibuti’de Türkiye Büyük-

elçiliği açılması kararı da alınmıştır. 2012 sonun-

da Afrika’daki Türkiye Büyükelçiliği sayısı 34 ola-

caktır.

Gelişen ilişkiler ışığında şimdi Ankara’da

Sahra’nın güneyindeki ülkelerin 11’inin büyü-

kelçilikleri bulunmaktadır (Etiyopya, Gambiya,

Güney Afrika Cumhuriyeti, Moritanya, Nijerya,

Senegal, Somali, Sudan, Kongo Demokratik

Cumhuriyeti, Uganda ve Angola). Kimi Afrika 

ülkeleri son zamanlarda Ankara’da büyükelçilik 

açmaya karar vermiştir: Kenya, Kamerun, Gine,

Madagaskar, Gana, Gabon, Zambiya, Zimbabwe,

Ruanda, Tanzanya, Kongo Cumhuriyeti, Nijer,

Güney Sudan, Cibuti, Burkina Faso, Sierra Leone.

Kuzey Afrika ülkelerinin (Fas, Tunus, Cezayir, 

Libya ve Mısır) Türkiye’de her zaman büyükelçi-

liklerinin mevcut olduğunu da eklemek gerekir.

Bu münasebetle belirtmek gerekir ki Türkiye’nin

Afrika politikası her zaman en üst düzey-

de desteklenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği olmadan

Türkiye’nin dış politikası ile ilgili böyle önemli 

bir strateji başarısı kuşkusuz sağlanamazdı.

Son yıllarda Türkiye ile Afrika ülkeleri ara-

sında karşılıklı üst düzey ziyaretler de yapıl-

mıştır. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül çeşit-

li Afrika ülkelerini (Gana ve Gabon (2011),

Kenya ve Tanzanya (2009), Kongo Demokratik

Cumhuriyeti, Kamerun, Nijerya (2010)) ziyaret

etmiştir. Başbakan Erdoğan, Etiyopya, Sudan,

Somali ile Güney Afrika’yı ziyaret etmiştir. Öte

yandan, Afrika Devlet Başkanları da Türkiye’yi

ziyaret etmişlerdir: Nijerya, Çad, Cibuti, Somali,

Moritanya, Tanzanya, Uganda ve Zambiya.

9-13 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul’da ya-

pılan Birleşmiş Milletler IV. En Az Gelişmiş

Ülkeler Konferansı’nda Türkiye Cumhurbaşkanı

Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan

ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu mevkidaş-

ları ile görüşmeler yapmışlardır.

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın bir kaç on yıl

önce Etiyopya’yı ziyareti ve Başbakan Necmettin

Erbakan’ın Nijerya’yı ziyareti dışında geçmişte

Türkiye ile Sahra’nın güneyindeki Afrika ülkele-

ri arasında üst düzeyde çok az temasın olduğu-

nu belirtmek gerekir. Doğal olarak Fas, Cezayir,

Tunus, Libya ve Mısır’ın bunun dışında olduğu-

nu belirtmek gerekmektedir. Zira bu ülkelerle

her zaman ve karşılıklı olarak her düzeyde temas

olmuştur. Yakın geçmişte Türk ve Afrikalı bakan-

ların veya üst düzey memurların karşılıklı ziya-

retlerinin arttığı da görülmüştür. Yukarıda da de-

ğinildiği üzere, Türkiye birçok Afrika ülkesinde

barış koruma harekâtlarına katkı sağlamıştır.

Türkiye’nin Afrika’da barışı, istikrarı ve kalkın-

mayı sağlamaya destek olma politikası bağla-

mında, 2010 yılında Kahire’de yapılan Darfur’un

Yeniden İnşası ve Kalkınması için Uluslararası

Donörler Konferansı’nda, Türkiye, Mısır ile bir-

likte eş başkanlık üstlenmiştir. Bu Konferans’ta

Türkiye 2010-2015 yılları için sağlık, tarım ve

eğitim alanlarında 70 milyon dolarlık bir yardım-

da bulunacağını belirtmiştir.

Öte yandan Türkiye 2010 yılında İstanbul’da

Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından düzenle-

nen Somali Konferansı’na ev sahipliği yapmıştır.

İkinci Konferans da içinde bulunduğumuz yıl

içinde İstanbul’da yapılacaktır.

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) Afrika

Kıtası için değişik alanlarda işbirliği ve teknik
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yardım projeleri gerçekleştirmek amacıyla faa-

liyette bulunmaktadır. TİKA Afrika’daki prog-

ramlar için eşgüdüm sağlamaya yönelik olarak 

üç Bölgesel Ofis açmıştır: Addis Ababa (2005),

Dakar (2007) ve Nairobi (2012). Kahire’de de ya-

kında bir Bölgesel Ofis açılması öngörülmekte-

dir. Ayrıca 2011 yılında Trablus ve Mogadişu’de 

İrtibat Ofisleri açılmıştır. TIKA şimdiye kadar

37 ülkede projeler yapmıştır. Türkiye’nin devlet

kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle yaptığı

kalkınma yardımı 2009 yılında 97 milyon dolara

2010 yılında 102 milyon dolara ulaşmıştır.

Türkiye ile Afrika arasındaki taşımacılık ve hava

ulaşımı sorunlarını gidermek için Türkiye ulu-

sal havacılık şirketi Türk Hava Yolları (Turkish 

Airlines) Afrika’da yeni hatlar açmıştır. Türk

Hava Yollarının İstanbul’dan Afrika’da çeşitli

merkezlere başlattığı uçuşları şunlardır: Hartum, 

Addis Ababa, Lagos (2006), Johannesburg ve

Cape Town (2007), Nairobi ve Dakar (2009), 

Darüsselam, Entebbe ve Akra (2010), Mogadişu 

(2012). Bittabi belirtmek gerekir ki Türk Hava 

Yolları’nın, Türkiye ile Fas, Cezayir, Tunus, Libya 

ve Mısır arasında her zaman uçuşları olmuştur.

Eğitim alanında 1991 yılından bugüne kadar

Türkiye, Afrikalılara 3254 burs vermiştir. Bu 

bursların 864 adedi kullanılmıştır. 2011-2012

eğitim yılı için Afrika ülkelerine sunulan burs-

lar 425 adettir. Milli Eğitim Bakanlığının ista-

tistiklerine göre Türkiye’de 589 burslu Afrikalı 

vardır. Bundan başka Diyanet İşleri Başkanlığı

Türkiye’deki okullarda din adamları eğitimi için

116 burs vermiştir.

Öte yandan son yıllarda Türkiye’nin Afrika Kıtası

ile ticaretinin sürekli şekilde arttığını belirtmek

gerekir. Sahra’nın güneyindeki ülkelerle ticaret 

hacmi 2000 yılında 742 milyon dolar, 2005 yılın-

da 3 milyar dolar ve 2008 yılında 5,5 milyar do-

lar olmuştur. Bununla birlikte, küresel ekonomik 

kriz Türkiye’nin Sahra’nın güneyindeki ülkelerle 

ticaretini olumsuz olarak etkilemiştir. Nitekim

2009 yılında ticaret hacmi 4.88 milyar dolar ve 

2010 yılında 4 milyar dolarda kalmıştır, 2011 yı-

lında ise ticaret hacmi 7,5 milyar dolara ulaşmış-

tır. Türkiye’nin tüm Afrika Kıtasıyla dış ticaret

hacmi ile ilgili rakamlar şöyledir: 2005 yılında

9 milyar dolar, 2009 yılında 15,87 milyar dolar, 

2010 yılında 14,1 milyar dolar ve 2011 yılında

17,1 milyar dolar.

Türk müteahhitleri de Afrika ülkelerinde faa-

liyette bulunmaktadır. 1972 ile 2010 arasında

tüm dünyada 89 ülkede Türk müteahhitleri tara-

fından üstlenilen projelerin %21’i Afrika’da ger-

çekleştirilmiştir (39 milyar dolar). Bu projelerin 

%19’u Kuzey Afrika’da ve %2’si (3,7 milyar dolar)

Sahra Altı Afrika’da gerçekleştirilmiştir.

Genel değerlendirme olarak Türkiye’nin Afrika 

Kıtasına açılımı politikasının başarılı olduğu-

nu söylemek mümkündür. Son on beş yılda, 

Türkiye’nin tüm Afrika ülkeleri ile bütün alanlar-

da ilişkileri gelişmiştir.

Bu bağlamda iki önemli tarihi belirtelim. 1998

yılında Türkiye Afrika’ya açılmak için geniş kap-

samlı ve planlı bir yaklaşım içinde bir eylem pla-

nı hazırlamıştır; 2005 yılında da Türk Hükümeti

2005 yılını Afrika yılı olarak ilan etmiş ve tüm

Afrika ülkeleri ve Afrika örgütleriyle ilişkilerini

geliştirmek ve yoğunlaştırmak için çabalarını

arttırmıştır.

Bu politikanın olumlu sonucu, Türkiye’nin

Birleşmiş Milletler Örgütü Güvenlik Konseyi 

2008-2010 dönemi geçici üye adaylığı için Afrika

ülkeleri lehte oy kullandığı zaman görülmüştür.

Elbette, Türkiye ile Afrika arasındaki dostluk

ilişkileri ve yakın bir işbirliği yalnızca tüm ilgili 

tarafların yararına olmayacak, ayrıca bu durum

kuşkusuz bölgesel ve uluslararası barış ve istik-

rara da katkı sağlayacaktır.

Sonuç olarak Afrika politikasının Türk dış politi-

kasının gerçek bir başarısı olarak nitelendirilebi-

leceğini söyleyebiliriz.
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Abstract
After decades of continuous ows of mineral exports to rich Western countries and  a failed development, 
Africa welcomed the arrival of China on the African resource market over the last deacade, with its strategy
of swapping large infrastructure projects for access to mineral  resources. The Sino-African trade under this
so-called “Angola mode” trade arrangements has created completely new growth dynamics in African econo-
mies and has resulted in the stronger growth performances that Africa enjoys today. Concurrently, African
oil and minerals have come to be seen by the US administration as being of “vital interest” for the national 
security in the post-9/11 context and have caused a surge in US military involvement on the continent. This 
Sino-American rivalry has implied an enhanced demand for African oil and mineral exports, which created 
new development opportunities for resource-rich countries, but also raised serious concerns about the app-
ropriation of their benefits. This article examines the role played by these Sino-African swap arrangements
in Africa’s new development dynamics and their long-run implications for Africa’s development in the con-
text of this geostrategic rivalry.

Keywords: Geo-strategic rivalry, African natural resources, Angola mode, structural transformation
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1. Giriş

Afrika, topraklarında dünyanın en zengin maden

cevher konsantresine sahip olmakla beraber zen-

gin Batı ülkelerine yıllar boyu petrol ve değerli

maden cevheri ihraç etmesine rağmen kendi

halkına ekonomik refah sağlayamamıştır. Kay-

nak yönünden zengin Afrika ülkelerinin Çin’den

büyük bir talep gelmesi sonucu güçlü bir büyü-

me oranı kaydetmeye başladığı yıl olan 2002’ye

kadar, doğal kaynakların bolluğu Afrika halkla-

rına refah yerine felaket getirmiş ve “kaynak la-

neti” tezini geçerli kılmış görünmektedir.1,2 Buna

karşın, maden kaynaklarına erişmek için geniş 

altyapı projelerini takas stratejisiyle Çin’in son

on yıldır Afrika kaynak pazarında yer alması Af-ff

rika ekonomilerinin büyümesinde yepyeni dina-

mikler yaratmıştır. Sahra Altı Afrika’nın (SAA) 

Çin’e yönelik doğal kaynak ihracatı, Afrika doğal 

kaynaklarının Çinli şirketlerin altyapı projelerini 

finanse etmesi ve gerçekleştirmesi karşılığında

takas edildiği “Angola modeli” olarak bilinen bir 

ticaret yapısı altında katlanarak büyümektedir.3

Sino-Afrika ticaret ve yatırımlarına ilişkin bu 

yeni dinamikler, 2008 küresel ekonomik krizden

önceki yıllardaki birçok Afrika ekonomisinin 

nispeten daha iyi bir şekilde büyüme perfor-

mansı göstermesine büyük ölçüde katkıda bu-

lunmuştur.4 Sonuç olarak bunlar, petrol zengini 

Afrika ülkelerindeki kaynak temelli sanayileşme

ümitlerini yeniden canlandırmıştır.       

Ama aynı zamanda ABD’nin Afrika petrolü ve 

stratejik madenlerine olan ilgisi son on yıldır 

güvenlik konusundaki endişeler beraberinde

eşi görülmemiş bir artış göstermiştir. Afrika’nın

stratejik kaynaklarına yönelik bu artan ilgi, 

Amerika’nın Afrika’ya askeri müdahalesinde bir 

artışa yol açmıştır. Bu durum, ABD’nin kıtada-

ki yüce menfaatlerini daha iyi bir şekilde koor-

dine edip korumak ve söz konusu kaynaklara 

engelsiz erişim güvenliğini garanti etmek üzere 

2007’de yasalaştırılan ve 2008 yılında aktif hâle 

getirilen ABD’nin Afrika Kuvvetleri’nin (AFRI-

COM) kurulmasıyla birlikte doruğa ulaşmıştır.

Bu makalenin, Afrika’nın kaynaklarında kontrol 

sahibi olmak için Sino-Amerikan rekabeti bağ-

lamında Sino-Afrika kaynak-karşılığında-altyapı 

ilişkisinin Afrika ekonomik dönüşümünün yeni 

dinamiklerinde oynadığı rolü incelemeyi amaç-

lamaktadır.         

Afrika’daki Sino-Amerikan jeopolitik rekabeti 

ciddi boyutlara ulaşmıştır. Afrika’daki kaynakla-

ra erişim amaçlı Amerikan askeri ve siyasi seyri-

ne yanıt olarak Çin, yerel kalkınma için altyapıya 

yönelik büyük yatırımlar beraberinde iç siyasete 

karışmama konusundaki yaratıcı diplomasisi-

ni bir araya getiren “yumuşak güç yaklaşımı”na 

başvurmuştur.5 Çin’in Afrika kaynak piyasalarına 

başarılı bir şekilde girmiş olması, bazı Batılı göz-

lemcilerin ‘Chinafrique’6 dedikleri, Çin’in gide-

rek her alanda boy göstermesinde bir ele geçirme

stratejisi görmesine yol açmıştır. Resmi olarak

tahsis edilmiş askeri bir gücün7 yokluğunda da-

hi, Çin’in, Çin-Afrika işbirliği Forumu (FOCAC) 

yoluyla gösterdiği diplomatik çabalar ile tüccar 

ordusu ve altyapı çalışanları muhtemelen Afrika 

petrolüne ve değerli madenlere gereken erişim 

konusunda güvenliği sağlamada Amerikan Özel

Birlikleri kadar etkilidir.        
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Söz konusu rekabet bol miktardaki kaynak ih-

racına yönelik talebi arttırıp böylelikle kaynak

zengini Afrika ülkelerinde büyüme ve kalkın-

ma fırsatlarını güçlendirirken, aynı zamanda

kaynaklardan elde edilen kazançların tahsisine

ilişkin ciddi kaygılar da doğurmuştur. Öte yan-

dan düşük fiyatlarda kendi iç piyasasına ve müt-

tefiklerine sorunsuz bir kaynak akışı sağlamak

üzere diplomatik ve askeri temayülünü kullana-

cak ABD politikası geleneksel olarak Afrika’nın

kalkınması aleyhine olagelmiştir. Diğer yandan

Afrika’daki artan ekonomik müdahale dönemi 

sırasında Çin de Afrika halkları üzerindeki kal-

kınma etkilerine ilişkin olarak birçok eleştiriye

maruz kalmıştır. Çin’in, ortak olduğu ülkelerin 

siyasetine müdahale etmeme politikası, birlikte 

ticaret yapmak istedikleri sürece acımasız Afri-

ka yönetimlerinin yaptığı insan hakları ihlalleri

ve yolsuzluklarına göz yumduğu suçlamalarına 

yol açmıştır. Çin aynı zamanda; yerel halka karşı

ayrımcı istihdam uygulamaları yürüttüğü; asgari 

ücret ve çalışma koşullarıyla ilgili yönetmelik ku-

rallarına uymadığı ve standardın altında Afrika 

piyasalarına akın ettiği gibi suçlamalarla da karşı

karşıya kalmıştır.           

Bu koşullar altında kaynak zengini Afrika ülke-

leriyle ilgili temel soru; doğal kaynakların kont-

rolü ve kriz sonrası emtia fiyatının yeniden sıç-

ramasına yönelik Sino-Amerikan yarışı, Afrika

ekonomilerinde yapısal bir değişim sağlayacak 

ve Afrika’yı yeniden sürdürülebilir kalkınma-

ya kavuşturacak bir fırsat kapısı açabilecek mi?

Eğer muazzam derece zengin madenleri ve pet-

rolünü uzun yıllar boyu zengin Batı ülkelerine

ihraç etme politikası Afrika toplumlarına refah 
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getiremezse, ‘altyapı karşılığında kaynak’ ilkesine

dayalı swap anlaşmalarınca ortaya çıkan yeni di-

namikler, kaynak temelli bir kalkınma için nasıl

daha etkili bir itici güç olabilir?    

Bu sorulara muhtemel cevaplar alabilmek için

söz konusu makalenin geri kalanı şu sırayla de-

vam etmektedir: Bir sonraki bölümde Afrika’daki 

artan Amerikan askeri müdahalesi beraberinde 

Afrika kaynak pazarındaki Çin altyapı gelişim

şirketlerinin artan rolü daha yakından incelen-

mektedir. Üçüncü bölümde Sino-Amerikan re-

kabetinin yarattığı kalkınma fırsatları ve zorluk-

ları ele alınırken sonuç bölümünde Afrika’nın 

kalkınmasına ilişkin beklentilerin özeti sunul-

maktadır.       

2. Chinafrica ve Africom: İki ateş arasında

Afrika   

2.1. Afrika kaynak pazarında Çin  

Birleşik Devletler Jeoloji Kurumu’na göre Afrika,

dünyadaki elmas rezervlerinin yüzde 40’ına ve 

tüm dünyadaki krom rezervlerinin neredeyse ta-

mamına ev sahipliği yaparken, dünyadaki kobalt 

rezervlerinin yüzde 50’si ise yalnızca Demokra-

tik Kongo Cumhuriyeti’nde (DKC) bulunmakta-

dır.8 DKC’deki Katanga eyaleti gibi kıtanın bazı

bölgelerinde maden zenginliği öyle muazzam bir 

boyuttadır ki, artık hayatta olmayan Belçikalı Je-

olog Jules Cornet bu durumu “jeolojik bir skan-

dal” olarak nitelendirmektedir. Diğer bölgelerde,

Gine Körfezi civarındaki ülkeler, Avrupa’ya ve

ABD’ye cazip enerji kaynakları temin eden geniş 

petrol ve doğal gaz rezervlerine sahiptir. Dolayı-

sıyla çoğu Afrika ülkesinin, kendi doğal kaynak-

larını kaldıraç olarak kullanarak ekonomik bü-

yüme beraberinde kendi vatandaşlarına uygun

yaşam standartları sağlayamaması düşündürücü

bir durumdur.           

ABD’nin Afrika petrolüne yeniden ilgi duyması-

na benzer biçimde Çin de muazzam ekonomik

büyümesini, enerji açlığını ve temel doğal kay-

nak girdilerini desteklemek amacıyla son on sene

boyunca her yıl Afrika’daki ekonomik varlığını

arttırmıştır. Sonuç olarak, Sahra Altı Afrika’nın

Çin’e doğal kaynak ihracatı 2001 yılında 3 mil-

yar dolar iken büyük bir artış göstererek 2006

yılında 22 milyar dolara yükselmiştir.9 UNCTAD

(Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgü-

tü) istatistiklerine göre, 2008 yılının sonuna ka-

dar Çin ve Afrika arasındaki ticaret hacmi 100 

milyar doları çoktan aşmıştı. Değer bazında ham

petrolün oranı toplam ihracatın yüzde 80’ine te-

kabül etmektedir. Afrika’nın petrol ihracatındaki

en büyük pay OECD ülkelerine gitmeye devam 

ederken; Afrika’nın kobalt ihracatının yaklaşık 

yüzde 60’ını, demir ihracatının yüzde 40’ını ve 

krom, bakır ve manganez ihracatının yüzde 25

ila 30’u arasını alarak Çin, maden cevheri tica-

ret ortağı olarak daha büyük bir ağırlığa sahiptir. 

UNCTAD istatistiklerine göre Çin aynı zamanda 

bölgenin kereste ihracatının da yüzde 30’unu sa-

tın almaktadır.            

Çin’in hızlı büyüyen üretim ekonomisi, ülkenin 

kendi yerel kaynaklarını hızlı bir şekilde geride

bırakan petrol ve maden girdilerine yönelik ar-
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tan bir talep doğurmaktadır. Afrika ülkelerine ö-

demelerinin çoğunu, ihtiyaç duyulan kaynaklara 

erişim karşılığında kredi teklifleri, mali yardım

ve altyapı projelerinden oluşan “swap” sistemiyle

yapılandıran Çin, geleneksel Batılı ticari ortakla-

rından ziyade, Afrika kaynaklarına çok daha faz-

la ödeme yapmaya hazır olduğunu göstermiş ve

birçoğunu da gölgede bırakmayı başarmıştır. Çin, 

Afrika’daki kaynaklara kârlı erişimi karşılığında

yolsuzluğun kol gezdiği kötü yönetilen ve ekono-

mik anlamda sekteye uğramış ülkelerde büyük 

altyapı yatırımları yapacağına dair söz vermiştir. 

Bugüne dek Afrika’daki Çin yatırım tahminleri

2001 yılından beri 50 milyar dolara kadar yüksel-

miştir ve bundan sonraki dönemde daha da hızlı

bir şekilde büyümesi tahmin edilmektedir.10 Ani

ve büyük bir finansal değişiklikle doğal kaynak

fiyatlarının tekrar yükselmesinde görüldüğü gibi

söz konusu talebin yakın bir zamanda düşmesi 

pek de olası görünmemektedir, zira birçok sa-

nayileşmiş ekonomi, Afrika kaynaklarının satın 

alımını, ulusal güvenlik hedeflerine önemli bir 

stratejik girdi olarak görmektedirler.11              

Ticaretteki bu yükselen artışla birlikte Çin aynı

zamanda Afrika ile yeni bir yatırım işbirliği dö-

nemine de girmiştir. Başlangıçta 1 milyar dolar-

lık bir bağış ve 5 milyar dolarlık nihai bir büyüme

güvencesiyle kurulan Çin-Afrika Kalkınma Fonu

(CAD Fund) aracılığıyla, Çin hükümeti Çinli ya-

tırımcılara geniş kapsamlı bir teşvik sağlayarak

Afrika’daki yatırımı canlandırma sözü vermiş-

tir. Sonuç olarak Çin kaynaklı DYY (Doğrudan 

Yabancı Yatırım)’nin SAA (Sahra Altı Afrika)’ya 

dönüşümü 2000 yılında toplam sadece 64 mil-

yon dolardan 2007 yılında 1 milyar dolardan faz-

la bir birikime çıkarak doğmuştur. Çin Ticaret

Bakanlığı’nın verilerine göre bu değer 2008 ve 

2009 yıllarında da büyümeye devam ederek 2010

yılında 2 milyar dolardan fazla bir seviyeye ulaş-

mıştır. Küresel ekonomik krizin hem öncesi hem 

de sonrasında Çin’in bu doğrudan yatırımları her

bir SAA ekonomisinin çeşitliliği ve güçlü büyü-

me performansına önemli bir katkı sağlamıştır.12

Beklentiler ise bu katkının gelecekte de olumlu

bir şekilde kalması yönündedir. Çin aynı zaman-

da Afrika ülkeleri için uygulamalı teknolojilerde-

ki eğitim programlarını sürdürme, teknik yardım

tanıtım programları gerçekleştirme ve Çin’in bi-

limsel ve teknolojik başarıları ile Afrika’da uy-

gulanabilir ileri teknolojileri yayma ve kullanma

konusunda aktif biçimde yardımcı olma vaadin-

de bulunmuştur.13 Bu durum Afrika ülkelerinin,

dünyaya doğal kaynak temin etmeyi sürdürmek 

yerine modern teknolojilerden faydalanıp küre-

sel ekonomiye girmeleri için oldukça önemli bir 

fırsattır.14                

2.2. Afrika’daki altyapı gelişimine Çin’in 

katılımı 

Kalkınma konusunda Afrika’nın karşılaştığı en 

temel zorluklardan biri kaynaklarının uygun

bir biçimde kullanımına engel olan ve modern

sanayi sektörlerinin ortaya çıkmasını erteleyen 

büyük altyapı açığıdır. Altyapı finansman açıkla-

rının, Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH)15 ‘ni yeri-

ne getirmek için gerekli 22 milyar dolarlık asgari 

yatırım ihtiyaçları için yıllık yaklaşık 10 milyar 

dolar olduğu tahmin edilmektedir. Çoğu Afrika 

ülkesinde zayıf altyapı, kalkınma hedeflerinin 

gerçekleştirilmesinin önüne geçen en önemli en-

gellerden biri olarak görülmektedir.16         

Aynı zamanda Çin, hızlı büyümesini arttıran Af-ff

rika petrolü ve minerallerine ihtiyaç duymakla 

birlikte altyapı gelişimi için oldukça önemli olan

sivil inşaat işleri uzmanlığıyla dünyanın en bü-

yük ve en rekabetçi altyapı oluşumlarından birini

geliştirmiş ve çok önemli miktarda mali rezerv 

birikimi yapmıştır.17 Altyapı engeliyle karşı karşı-

ya olan maden zengini Afrika ile altyapı kaynak-

larına sahip ama petrol ve maden ihtiyacı bulu-

nan Çin arasındaki tamamlayıcılar, Sino-Afrikan 

ticari dinamiklerinde kilit rol oynamaktadır.     

“Angola modeli” veya “altyapı karşılığında kay-

nak değiş tokuşu” olarak bilinen anlaşma yapı-

sından faydalanan altyapı projelerinin finansma-

nı genellikle Çin İthalat-İhracat Bankası yoluyla 

karşılanırken, İthalat-İhracat Bankası tarafından 

arttırılan altyapı gelişimi için kredi geri öde-

mesi ise doğal kaynaklarla yapılmaktadır. (bkz.

Şekil 1) Dünya Bankası; petrol, maden kaynak-

ları ve tarım ürünleriyle geri ödemeyi içeren 3 

milyar doları aşkın bir değere sahip sekiz adet 
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kaynak destekli anlaşmayı belgelemiştir. Dünya 

Bankası, altyapı sektöründe Çin İthalat-İhracat 

Bankası’ndan Sahra Altı Afrika’ya verilen tüm 

kredilerin 2006 yılının ortalarına kadar 12,5 mil-

yar doları geçeceğini tahmin etmiştir.18       

Şekil 1: ‘Angola modeli’ ticari yapısı kapsamında altyapı finansmanı anlaşmaları

 Kaynak: Foster et al. (2008).

Çin’in taahhütleri, yılda 22 milyar dolar olduğu

tahmin edilen Sahra Altı Afrika’nın altyapı fi-

nansman ihtiyaçları bakımından önemli bir kat-

kı sağlamaktadır. SAA’daki birikmiş Çin altyapı

finansmanı 50 milyar doları geçmekle birlikte bu 

miktar hâlâ artmaya devam etmektedir. Kıyasla-

nacak olursa, Sahra Altı Afrika’daki altyapı pro-

jelerine OECD ülkeleri tarafından verilen resmî 

yardım taahhütleri 2006 yılının sonuna kadar 

yaklaşık 5 milyar dolara çıkmıştır.19  

Enerji sektörü, 2008 yılından itibaren birikmiş

taahhütlü yatırımlara 5,3 milyar dolardan faz-

la bir rakamla Çin’in en yüksek miktarlı altyapı

finansmanını çekmiştir. Bu çabanın çoğu, hid-

roelektrik enerji santrallerinin yapımına odak-

lanmıştır. Afrika’daki enerji temini konusundaki

mevcut sıkıntıyı ve az gelişmiş fakat yüksek ol-

duğu tespit edilen hidro potansiyeli göz önün-

de bulundurduğumuzda, bu yatırımlar aslın-

da Afrika’nın ekonomik kalkınması için çok

önemlidir. 2007 yılından itibaren Çinliler, 6,000

MW’tan daha yüksek seviyede kombine bir e-

lektrik üretim kapasitesi olan 9 Afrika ülkesinde-

ki 10 büyük barajın finansmanını sağlamışlardır.

Afrika’daki mevcut 17,000 MW’lık hidroelektrik 

üretim kapasitesi bakımından bu önemli bir ar-

tış demektir. Bu projelerin toplam maliyetinin 5 

milyar dolardan daha fazla olduğu ve Çinlilerin

ise bunun 3,3 milyar dolardan fazlasını finanse 

ettiği tahmin edilmekteydi.        

Son yıllarda 4 milyar dolarlık demiryolu ve 550

milyon dolarlık yol yapım masrafını karşılaya-

rak Çin aynı zamanda Afrika’daki demiryolu ve

yol sektöründe yeniden önemli bir aktör olarak

ortaya çıkmıştır. Demiryolu projeleri, 1,350 kilo-

metreden uzun olan mevcut demiryolu hattının 

iyileştirilmesi ile 1,600 kilometreden fazla uzun-

luktaki yeni bir demiryolu projesinin yapımını da

kapsamaktadır. Çinli şirketler, Afrika’nın her ya-

nında asfaltlı yol yapımı konusunda da oldukça

aktif olmakla birlikte bu alanda Çin’deki en aktif 

yol yapım şirketi Chian Road and Bridge Coope-

ration (CRBC)’dır.       

2.3. ABD’nin Cevabı: AFRICOM

Bazı raporlara göre20 hâlihazırda bir milyon-

dan fazla Çinlinin yaşadığı ve çalıştığı Afrika’ya 
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Doğal kaynakların 
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Çin’in giderek artan katılımı, Afrika’nın Avrupa

ve Birleşik Devletler’deki geleneksel ticaret or-

taklarını Afrika ile olan stratejik ilişkileri konu-

sunda yeniden düşünmeye zorlamıştır. Afrika ve 

Çin arasındaki ticaret hacmi 100 milyar dolara

çıktığında, her ikisi de maden zengini Afrika ül-

kelerinin geleneksel ticaret partneri olan ABD ve 

Avrupa, Nijerya ve Angola petrolü, Gine demiri 

ve Zambiya ile Kongo bakırı için Çin’in ek olarak 

multi-milyar dolarlık sözleşmeler imzalaması 

konusuna giderek artan bir ilgi göstermiştir. Bir-

leşik Devletler için ise bazı gözlemcilere göre21

özellikle sömürge dönemindeki İngiliz sakinlere 

kıyasla burada yaşayan ve çalışan daha fazla Çin-

linin olduğu Nijerya konusunda, ticari çıkarları-

nın yeniden değerlendirilmesi gerekliydi. Nijer-

ya, Amerika Birleşik Devletleri’ne Afrika petrolü

ihraç eden başlıca ülkedir ve hâl böyle olunca da

ABD enerji stratejisi de özel bir öneme sahiptir.        

“Afrika Petrolü: ABD Ulusal Güvenliği ve

Afrika’nın Kalkınması için Öncelik” başlıklı bir 

raporda, Afrika Petrol Politikası Teşebbüs Gru-

bu (AOPIG), Afrika petrolünü ve diğer stratejik 

kaynakları, ABD ulusal güvenliği için yüce men-

faatler unsuru olarak tanımlamış ve Bush yöne-

timinin, bu kaynaklara sorunsuz erişimi sağla-

mayı amaçlayan stratejik faaliyetler uygulaması 

önerisinde bulunmuştur. İleri Politik ve Stratejik

Çalışmalar Enstitüsü (IASPS) tarafından yayın-

lanan bir rapora göre AOPIG, Batı Afrika’daki

Gine Körfezi petrol havzasını 11 Eylül sonrası

bağlamında ABD ulusal güvenliğinin çok önemli

bir unsuru olarak görmektedir.22 IASPS’nin tah-

minlerine göre ABD’ye yapılan petrol tedariki 

konusunda Gine Körfezi petrol havzası, Basra 

Körfezi’ni ikiye bir oranında geride bırakmıştır.23

Üstelik burası aynı zamanda krom, uranyum, ko-

balt, titanyum, elmas, altın, boksit, fosfat ve ba-
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kırın da dahil olduğu stratejik madenlerin önem-

li kaynaklarını da içine almaktadır.          

AOPIG’nin tavsiyeleri üzerine ve artan Si-

no-Afrika ilişkilerine uygun bir karşılık arama

çabasıyla Bush yönetimi, söz konusu önemli

kaynaklara erişimi sağlama hedefiyle 2006 se-

nesinde AFRICOM’u kurmuştur. 2007 yılında 

AFRICOM’un resmen yasalaşması, Afrika pet-

rolü ve diğer stratejik doğal kaynaklar yönünden

yeni ABD politikasının somut bir ifadesidir. Her 

ne kadar hedefleri görünürde Afrika’daki istik-

rarın sağlanması ve ilerlemesine yönelikmiş gibi 

sunulsa da ABD Dışişleri Bakanlığı danışmanı

Peter Pham Afrika’daki yeni ABD askeri varlığına

ilişkin asıl hedefi 2007’de net bir şekilde açıkla-

yıp Kongre’nin nezdinde AFRICOM’un kuruluş 

amacını şu sözlerle ifade etmiştir:              

“Afrika’daki hidrokarbonlar ve ülkede bol miktar-

da bulunan diğer stratejik kaynaklara erişimin

korunması amaçlanmaktadır ve bu vazife söz ko-

nusu doğal zenginliklerin korunmasızlığına kar-

şı güvence sağlamak ile Hindistan, Çin, Japonya

veya Rusya gibi diğer ilgili hiçbir üçüncü tarafın

tekeli ele geçirmesini ya da ayrıcalıklı uygulama-

ya tabi olmamasını sağlamak amacını da içinde 

barındırmaktadır.24”  

ABD askeri kaynaklarına göre; Afrika’daki yı-

ğınak yapımının Somali ve Sudan dışında tüm

Afrika ülkelerinde görevde bulunan askeri çalı-

şanların beraberinde 2013 yılının sonuna kadar

büyük oranda artarak devam etmesi beklenmek-

tedir. Çin’in Afrika’daki söz konusu ekonomik

müdahalesine cevaben AOPIG de yönetime ıs-

rar etmiş ve tarım endüstrisi, hidroloji ve üre-

tim sektörlerinde ekonomik çeşitlendirmeye yol

açacak bölgesel altyapı projelerine büyük çaplı

ABD sermaye yatırımı konusunda özel sektörü 

teşvik etmiştir. Ne var ki Bush yönetimi, Afrika 

yatırımlarında meydana gelecek bir artışın; yay-

gın şekilde görülen yolsuzluk, siyasi istikrarsız-

lık, hukukun üstünlüğünün zayıf olması ve yö-

netimin şeffaflığı konusunda sistemik eksiklik

gibi etkenlerle engelleneceğini belirtmiştir. Bu 

koşullar sonucunda SAA kaynak zengini ülkeler-

deki Amerika yatırım taahhütleri nispeten sınırlı

kalmıştır.            

ABD, Afrika’daki yatırımları teşvik etmekten zi-

yade, kaynaklara erişimi sağlamak için yatırım

kaldıracını kullanmak üzere Çin’in çabalarını 

aktif bir şekilde engellemekle meşgul görünü-

yordu. Örneğin Temmuz 2005’te ABD Kongresi,

Çin Ulusal Offshore Petrol Şirketi (CNOOC)’nin

UNOCAL Şirketini satın alma teklifinin önünü 

kesmiştir. ABD bu şekilde Çin’in genişleme stra-

tejisini engellemiş ve Çin ile dünyaya, Batılı hü-

kümetlerin ülkelerinin kendi yüce menfaatleri-

nin denizaşırı kaynaklar üzerindeki kontrolünü 

savunmak üzere askeri yollar olmasa da siyasi 

yollara başvurmaya hazırlanıyor olduklarını ha-

tırlatmıştır.25 Çin Başbakanı Wen Jiabao, Kasım 

2009 tarihinde Mısır’da düzenlenmiş olan Çin-

Afrika İşbirliği konusundaki bakanlar forumu 

esnasında Amerika’nın karşı olmasına rağmen 

ülkesinin Afrika’daki yatırım programını sürdü-

receğini belirtirken; ABD de Demokratik Kon-

go Cumhuriyeti (DKC) eğer Çin yatırım planı-

nı kısmayacak olursa İMF yoluyla DKC’yi kredi 

limitlerini sonlandırmakla tehdit ederek yanıt 

vermiştir. Çin’in, önümüzdeki üç yıl içinde Afri-

ka ülkelerine 10 milyar dolarlık kalkınma kredisi

verme vaadinde bulunması Afrikalı liderler tara-

fından sıcak karşılansa da konferansın kapanış 

günlerinde ABD’nin hâkimiyetinde bir finans 

kuruluşu olan İMF, Batılı çıkarları koruma ama-

cıyla Afrika ülkelerinin finansal bir izolasyona 

sokulmaya oldukça hazır olunduğunu göster-

miştir.            

3. Yeni Fırsatlar, yeni zorluklar 

3.1 Teknolojik öğrenim ve kalkınma fırsatları

Afrika için yeni bir mücadele yaratma tehdidin-

de bulunurken Afrika’nın kaynak pazarından 

Çinli şirketlerin artan varlığınca oluşan jeopo-

litik rekabet böylelikle aynı zamanda kaynaklar-

la donatılmış Afrika ülkeleri için yeni kalkınma 

fırsatları da yaratmıştır. Çin’in, maden kaynak-

larına erişim karşılığında büyük altyapı proje-

leri sunma konusundaki takas (swap) stratejisi, 

Afrika’nın kalkınması için yeni dinamikler or-

taya koymuştur. Afrika’daki en fazla ihtiyaç du-

yulan altyapıyı kurmasıyla Çin, yolsuzluk yapan 

yöneticilerin Batılı banka hesaplarındaki petrol



Kapak Konusu

24��
	����	�	����	�	�	�����	��

gelirlerini göndermek yerine bölgesel kalkınma 

projelerindeki Afrika kaynaklarını dönüştürme

avantajı bulunmaktadır. İMF verilerine göre, bu

ticaret anlaşmalarının temel faydalanıcılarından 

bazıları son on yıl içinde muazzam oranlarda bir

büyüme yaşamıştır ve 2001-2010 yılları arasın-

daki on yıllık dönemde Çin’i bile geride bırakan

Angola, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi

olmuştur.26 Hatta bu tip bir swap anlaşması yo-

luyla Çin’le ticaret yapan en az 6 SAA ülkesi son

on yıldır dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri

sıralamasındaki yerini almıştır. 2011-2015 yılları

içinse; İMF’nin tahminlerine göre en hızlı büyü-

yen on ekonomiden 7’si Sahra Altı Afrika’dan çı-

kacaktır. (bkz. Tablo 1)

Bundan dolayı Angola modeli ticaret yapısı,

Doğu Asya “kaplan ekonomileri”ne gönderme 

yapılarak yeni ekonomi dinamizmi günümüzde

“Afrika aslan ekonomileri”nin uyanışı olarak ad-

landırılmakta olan petrol zengini Afrika ülkele-

rinde sanayileşme ümitlerini canlandırmıştır. Bu

da temel kalkınma engelini altyapı sorunlarının

oluşturduğu birçok Afrika ekonomisinin sanayi-

leşme potansiyelini arttırmıştır. Bu nedenle bir-

çok Afrika yönetimi Çin’in yeni ticaret ortağı ve

altyapı finansörü rolünü Afrika’nın kalkınması 

için büyük bir fırsat olarak görüp sıcak karşıla-

mıştır.
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2001-2010a 2011-2015b

Angola 11.1 Çin 9.5

Çin 10.5 Hindistan 8.2

Myanmar 10.3 Etiyopya 8.1

Nijerya 8.9 #������� 7.7

Etiyopya 8.4 $������� 7.2

%������
�� 8.2 Vietnam 7.2

Çad 7.9 Kongo 7

#������� 7.9 Gana 7

Kamboçya 7.7 Zambiya 6.9

Ruvanda 7.6 Nijerya 6.8
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Tablo 1: En hızlı büyüyen ekonomiler: 2001-2010 tahminleri ve 2011-2015 öngörüsü

Kaynak: IMF; The Economist

Bu yeni dinamizm sonucunda söz konusu Afrika

aslanlarının bir kısmı, iddialı altyapı projelerini 

piyasaya sürmeye başlayarak sanayileşmeyi güç-

lendirmeyi amaçlamışlardır. Örneğin Etiyopya, 

82,500 mil uzunluğundaki yeni enerji dağıtım

hatları ve 4,800 mil uzunluğundaki enerji nakil

hatlarının iyileştirilmesinin yanı sıra bu yön-

temden de faydalanarak hâlihazırda 2,000 MW 

olan enerji kapasitesini dört katına çıkarıp 8,000

MW’a ulaşmayı planlamaktadır. Bu durumun, 

ülkenin sanayileşmesinin belkemiğini oluştur-

ması gereken vergiden muaf ithal edilen serma-

ye malları ve vergi muafiyetine uygun hükümet

destekli sanayi sektörlerindeki dört sanayi biri-

kim bölgesinin kalkınması için temel sanayi alt-

yapısı sağlanmasına yardımcı olması gerekir.    

Çin’e verilen ham petrolün en büyük tedarikçi-

si olan Angola ise SAA’da önemli bir ekonomi

haline gelmektedir. Angola, kalkınmaya yönelik 

çarpan etkisiyle tüm girdileri oluşturan gelişmiş 

mekanizma ve genel sanayi mekanizmasının

temel ithalatçılarından biri olma unvanını şim-

diden kazanmıştır. Burada Çin tarafından inşa 

edilmiş yeni yol ve demiryolu ağları ulaşım sı-

kıntısını büyük ölçüde rahatlatmış ve ülke çapın-

da hareketliliği arttırmıştır. Örneğin uzunluğu

1,300 km’den fazla olan Benguela demiryolu hat-
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tı bugün komşu ülke Demokratik Kongo Cum-

huriyeti (DKC)’ndeki, ülkenin en geniş el değ-

memiş hinterlandı ve zengin maden bölgesi olan

Katanga’yı Lobito limanına bağlamaktadır. Top-

lamda son 2 yıl içinde yaklaşık 3,000 km uzunlu-

ğunda demiryolu yapılmıştır ve yakın gelecekte

yüzlerce kilometre daha yapılacaktır. Ülke aynı

zamanda 4G ICT altyapısına da büyük bir yatı-

rım yapmıştır ve birçok Avrupa ülkesi ile ABD

eyaletinin ilerisinde, tüm büyük şehirlerini bu 

geniş bantlı şebekeye bağlaması beklenmektedir.         

Ne var ki, Çin teşvikli bu büyük ilgiye rağmen 

Çinli şirketlerin giderek büyüyen mevcudiye-

tinin sadece büyüme fırsatlarını temsil ettiğini

değil aynı zamanda Afrika için bir risk teşkil et-

tiğini de hatırlatmakta fayda var. Kaynak kullanı-

mı genel olarak Afrikalı maden işçilerinin zorlu

çalışma koşulları altında gerçekleştirilmekte ve

bu kaynaklar bazen Afrika’da yaşayan Çinli iş-

çiler tarafından yasal olmayan şekillerde kulla-

nılmakta ve gizlice Çin’e ihraç edilmektedir. Bu

da Afrika kaynaklarının ticaretinden kimin ka-

zanç elde ettiği sorununu ortaya çıkarmaktadır. 

Üstelik Afrika piyasalarını ucuz üretimli malla-

rın akınına uğratarak Çin ile ticaret, Afrika’nın

sanayileşme çabalarındaki gelişmeyi engelleme

riski taşımaktadır. Afrika ülkelerinin büyüme

potansiyeli taşıdığı ürünler üzerindeki yüksek

vergiler de Afrikalı işçilerin uzun vadeli üretim-

lerindeki büyüme için de bir engel teşkil etmek-

tedir. Kalkınma konusundaki bu optimizm, Çin

projelerinin Afrikalı yerel üreticilere yönelik za-

yıf yayılma potansiyeliyle daha da aşağılara çekil-

melidir. Projelerin çoğunun finansmanını sağla-

yan Çin İthalat-İhracat Bankası kurallarına göre,
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kaynakların en az yüzde 50’sinin Çin tarafından 

sağlanması gerekmektedir. Bu da Çin İthalat-İh-

racat Bankası tarafından finanse edilen yardım 

projelerinin, yerel Afrika ekonomilerinde geriye 

bağlantı doğurduğu anlamına gelmektedir. Batılı

yardım projelerindeki uygulamaları yansıtan bu 

şartlılık, Afrika ekonomilerinin bağımsız biçim-

de kalkınmasına destek olmamaktadır. Bununla

birlikte İMF ve Dünya Bankası kredileri de ağır 

koşulları beraberinde getirdiğinden ve Afrika

için yeni yardım sözlerini yerine getirme konu-

sunda Batılı yönetimler şimdiye dek bir başa-

rı sergileyemediklerinden, Çin İthalat-İhracat 

Bankası’ndan borç almak Afrikalı yönetimler

için hâlâ cazip bir durumdur.                

Afrikalı liderler Çin’i hem daha işbirlikçi bir

ortak hem de daha esnek bir teknoloji kaynağı 

olarak görmektedirler. Çin gelişmekte olan bir 

ülke olduğu için, ABD ve Avrupa’ya kıyasla Afri-

ka’daki sorunları daha iyi anladığı düşünülmek-

tedir. Ne var ki, doğal kaynaklar dışında Çin ve

Hindistan’ın Afrika mallarına uyguladıkları vergi

oranları oldukça yüksek kalmakta ve bu durum 

da Sino-Afrika ticaretinin potansiyel kârına bir 

sınırlama koymaktadır.27 Tarım ürünlerindeki

yüksek Çin vergileri ise bu durumla yakından

ilgilidir, zira yüksek vergi oranları, Afrika ülke-

lerinde büyüme potansiyeli olan ürünlere uygu-

lanma eğilimi göstermektedir. Dolayısıyla Çin’in

ve ABD’nin Afrika kaynakları üzerindeki artan 

ilgisi bu çerçevede dikkate alınmalıdır.      

 3.2. Yapısal dönüşüm gerekliliği

SAA’daki kaynak zengini ülkelere yönelik umut-

ların mevcut dinamiklerine rağmen, geçmişten

önemli dersler alınmalıdır: Afrika ülkelerini zen-

ginleştirmek yerine doğal kaynakların kullanımı 

sık sık silahlı çatışmalara ve iç kargaşalara yol

açmış ve kıtanın birçok bölümünde çevresel ve 

toplumsal bozulmalara neden olmuştur.28 Bu so-

runların birçoğu doğrudan çeşitliliğin olmama-

sına ve birçok Afrika ülkesini canlandıran başlıca

gelir kaynakları olduğu kadar doğal kaynakların 

ihracatına olan sürekli bağımlılığa dayandırıl-

maktadır. 

Ham maddeler gibi kaynakların ihracatına olan

bağımlılık, kalkınma ve sanayileşmeyi engelleyen

birçok özelliğe sahiptir. Bunlar; 

* etkili ekonomik planlama ve yatırımı engelle-

yen ihracat gelirlerindeki değişkenlik;

* diğer sektörlerde ticarete zarar veren fiyat artışı

dönemlerinde ulusal paranın dış değer artışı;

* yatırım ve beşeri sermayenin dışlama etkisi; 

* istihdamı arttırıcı kapsamlı büyümenin olma-

ması gibi hususlardır.

Bu nedenle, doğal kaynaklara olan böylesine de-

vamlı bir bağlılık, kaynak bağımlısı ülkeleri doğal

zenginlik algısıyla kısıtlama eğilimi gösterdiğin-

den ve modern üretim teknolojilerinden yarar-

lanmayı hızlandırmaya yardımcı olacak yeni fa-

aliyetlere yönelik yatırımları geciktireceğinden 

oldukça sorunlu bir durumdur.  

Önde gelen kalkınma ekonomistleri, başarı-

lı ekonomik bir kalkınmanın düşük verimlilik

gösteren geleneksel sektörden (örn. Tarım veya

doğal kaynaklar) verimliliğin çok daha yüksek 

olduğu ve teknik değişimin ise daha hızlı olduğu

sanayi sektörüne yönelik etken ve kaynak değişi-

mini de içine alan yapısal bir değişim geçirdiğine

işaret etmişlerdir.29 Modern sektörün, başlangıç-

ta etkili olan geleneksel sektör ile birlikte orta-

ya çıkıp büyümesi için düalizm teorisi, finansal

fazlalığın ortaya çıkmasındaki önemi vurgula-

maktadır. Geleneksel sektördeki girişimcilerin 

birikmiş kârlarından doğan böylesi bir fazlalık,

gelenekselden modern sektöre doğru iş gücünün 

yeniden tahsis edilmesinde temel etken ve ayak-

ta kalabilecek bir sanayi sektörü kurmak için ge-

rekli mâli sermaye kaynağı olarak görülmelidir.30

Başarılı bir yapısal değişim için, bir ülkenin eko-

nomik dinamikleri üzerindeki düalizmin etkile-

rinin, gelenekselden modern sektöre bir kaynak 

tahsisi yapılmadan önce tam olarak anlaşılması 

gerekmektedir. Ekonominin geleneksel sektör-

deki önemli bir teknolojik değişimin olmaması 

sonucunda bu fazlalığı yaratamaması, az geliş-

mişlik tuzağına düşmeye yol açabilir.

Genel olarak, zengin doğal kaynaklardan sağla-

nan ihraç kazanımlarının nispeten kolay şekilde 
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elde edilmesi, yanıltıcı bir inanışla ülkenin; eko-

nomiyi geleneksel sektör bağımlılığından ihracat 

ikamesine yöneltmesi gereken zor ama aynı za-

manda gerekli politika ve yapısal değişimlerden

korunabileceği konusunda teşvik edebilmekte-

dir. Ne var ki, bu doğal kaynaklara yönelik geli-

şen piyasa, rekabetçi sanayi ihracatlarını çeşit-

lendirmeye ihtiyaç duyulan kaynakları harekete

geçirmeyi daha zor kılarak değerinden yüksek

bir döviz kuruna yol açar.31 Ne var ki böylesi bir 

hareketlilik olmaksızın, ekonomi önemli büyü-

me oranları ve uygun gelir dağılımına erişme ko-

nusunda zorlanacaktır.

Sonuç

Sürekli talebi ve yüksek fiyatları koruyarak Çin’in 

Afrika kaynak pazarına gelişi ve eş zamanlı ola-

rak ABD’nin Afrika petrol ve madenlerine yö-

nelik artan ilgisi yeni zorlukları beraberinde ge-

tirmenin yanı sıra yeni kalkınma fırsatlarını da

doğurmuştur. “Angola modeli” ticaret yapısına 

yoğun bir şekilde başvurarak Çin, Afrika’da hız-

lı büyüyen “aslan ekonomisi”nin ortaya çıkışına

katkıda bulunan kaynak pazarına yeni dinamik-

ler getirmiştir. Enerji üretimi ve ulaşım sektörle-

rindeki altyapı engellerini rahatlatmaya yardım-

cı olan altyapı karşılığında Sino-Afrika kaynağı

ticareti, Afrika’nın yeni büyüyen dinamiklerinde

çok önemli bir etken olmuştur. Üstelik İMF’den

daha az şartlılık barındıran İthalat ve İhracat

Bankası yoluyla Afrika’nın altyapı ve kalkınma

projeleri için finansman sağlaması kalkınma için

gerçek bir alternatif kaynak finansmanı oluştur-

maktadır. Çin’in Afrika ülkeleriyle teknolojik bil-

gi paylaşımı konusundaki isteksizliği de Afrika

ekonomilerinin teknolojik öğrenimleri ve uzun 

vadede daha yüksek verim elde etmelerini daha

olası kılan çok önemli bir unsurdur.        

Ne var ki, Afrika kaynakları için dünyanın iki en 

büyük ekonomisinin birbirleriyle olan rekabetin-

den elde edilen mevcut avantajlara rağmen, kay-

nak zengini Afrika ülkelerinin, nihai olarak Batı

ülkeleri gibi Çin’in de kendi stratejik çıkarlarını

korumak için Afrika’ya geldiğini bilmeleri çok 

önemlidir. ABD’nin, Çin’in kaynak anlaşmalarına

cevaben Afrika ülkeleri için finansman kaynağını

engellemek üzere İMF kaldıracını kullanma ko-

nusundaki eğilimi, Sino-Amerikan rekabetinin

muhtemelen Afrika vatandaşlarının sırtından

fayda sağlayacağını öne sürmektedir. Belli bir

dereceye kadar kaynak zengini Afrika ülkeleri

ile sanayileşmiş Batı güçleri arasındaki kaynak

bağımlılığına dayanan geleneksel ilişkinin hâlâ

ABD’nin yeni Afrika stratejisinde baskın bir ö-

zellik olduğu görülebilir.         

ABD’nin, Afrika kaynak pazarındaki Çin iler-

leyişini engelleme çabaları, uluslararası finans

fonlarına çok gerekli olan erişimi engelleye-

rek Afrika’nın kalkınmasına zarar vermektedir.

Amerika’nın artan askeri mevcudiyeti de Afrika

için neredeyse hiçbir gözle görülür ekonomik

fayda sağlamamakla birlikte ABD’ye ve müttefik-

lerine düşük fiyatlarda kaynak akışını sürdürmek

için geleneksel petrol tedarikinde de neredeyse

hiçbir değişim sağlamamıştır. Kaynak laneti var-

sayımı ışığında, ABD askeri varlığı, nispeten az

bir fayda sağlayarak Afrika’nın gelişimini tehdit

etmektedir.      

Afrika ülkelerinin, Sino-Amerikan rekabetiyle

ortaya çıkan kaynak patlamasından kazanç elde

edebilmeleri, nihayetinde geri kalmış ekonomi-

lerini modern sanayi uluslarına dönüştürmek

üzere bol kaynak gelirleri için vaatte bulunup

bulunmamalarına bağlıdır. Afrika’daki artan Çin

varlığı, bu yapısal dönüşüm için bir öğrenme fır-

satı da bulunmaktadır. Teknolojik öğrenim sü-

reciyle iyi bir şekilde yönetildiği takdirde, Çin’in

Afrika kaynak pazarına ve altyapı oluşturulma-

sına müdahil olmasıyla doğan fırsatlar, Afrika

ekonomilerinin yapısal dönüşümü başarıp sa-

nayileşme çağına girmelerine yardımcı olarak 

Afrika’ya gerçek bir kalkınma getirebilir. Ne var 

ki düzgün bir şekilde yönetilmediği takdirde bu

durum, yönetim ve insan hakları standartlarının

kötüleşmesine, daha fazla yolsuzluğa ve hatta

Afrika’nın yerel yatırım sermayesinin dışlanma-

sına bile yol açabilir.    

O  
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Abstract
Jordan is one of the countries least affected by the Arab Spring. The Hashemite Kingdom of Jordan supported 
by Gulf countries is also backed up by the United States and United Kingdom. According to some determina-
tions and comments regarding the current regime in literature, the monarchy has long sustained itself with 
these supports in Jordan. However, it must be to draw attention, at least as much as Jordan, former president 
of Egypt Hosni Mubarak was also close to the Gulf countries and the US, but these close relations with these 
countries had not been enough to keep Hosni Mubarak in the government. Therefore, the reasons that sustain
the monarchy in Jordan should be examined. Accordingly, in this article the social, cultural and economic
reasons concerning the persistence of the monarchy in Jordan are adressed. It is also determined that the 
monarchy in Jordan will not collapse in the short term.

Keywords: Jordan, Monarchy, King Abdullah, Arab Spring, Palestinian Refugees in Jordan
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Giriş

Bu yazı, yaklaşık iki ay süre ile kalınan Ürdün’de

yapılan bazı görüşmeler ve gözlemler neticesin-

de kaleme alınmıştır. Ürdün’de kalınan iki aylık

süre içerisinde İhvan-ı Müslimin Genel Murakı-

bı (başkanı) Prof. Dr. Hemmam Said gibi lider-

lerle görüşülmüş ve siyasilerin Ürdün’deki mev-

cut krallık sistemine bakış açıları sorgulanmıştır.

Siyasi temsilciler ile yapılan görüşmelerin yanı 

sıra Ürdün’de yaklaşık 500 bin insanın yaşadığı

Filistin mülteci kamplarından bazılarında göz-

lemlerde bulunulmuş ve bu kamplarda hayata 

tutunmaya çalışan insanların hayat koşulları ye-

rinde incelenmiştir. Şehirlerde yaşayan gerek Ür-

dün gerek Filistin asıllı Ürdünlülerle her fırsatta,

farklı zaman ve zeminlerde görüşülerek Ürdün-

lülerin hissiyatları ve fikriyatları tahlil edilmeye 

çalışılmıştır.

Ürdün’ün birçok sorununu inceleme imkânı sağ-

layan saha çalışmasından hareketle kaleme alı-

nan bu yazı, özel olarak bir konuya odaklanacak-

tır: Ürdün’deki Haşimi Krallığı’nın bekası ve inkı-

tası ihtimalleri. Monarşinin bekası veya inkıtası

ihtimallerini açıklayacak olan çalışma, krallığın

neden ve nasıl devam edebileceğinin 10 önemli

sebebini ifade ederken monarşi günün birinde

yıkılacaksa da buna nelerin sebep olabileceğini 2

önemli başlık altında inceleyecektir.

Bölgedeki En Başarılı Monarşi: Ürdün

Ürdün’ün bölgedeki en başarılı monarşi olduğu 

tespiti ilk bakışta mantıklı ve doğru bir tespit ola-

rak kabul edilmeyebilir. Pek tabii, Katar’daki ve-

ya Kuveyt’teki monarşiler Ürdün’dekinden daha 

sağlamdır ve güçlüdür yorumları yapılabilir. Bu

yorumlar doğru da olabilir. Ancak bu yorumların 

çoğu, monarşilerin ülke içinde sağladıkları istik-

rara, düzene ve refaha bakılarak yapılan yorum-

lardır. Ürdün’e dair yapılan bu iddialı tespit diğer

değişkenlerin varlığı ile alakalıdır. Herhangi bir

konuya dair ifade edilen başarının büyüklüğü, sı-

navın büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Bu hakikat

göz önünde bulundurulursa Ürdün Krallığı’nın

başarısının büyüklüğünü anlamak daha kolay o-

lacaktır. Örneğin Katar bir ada devleti olarak Su-

udi Arabistan’ın yakınında ve himayesinde, mu-

azzam büyüklükte ekonomisi olan bir ülkedir.

Kuveyt de aynı şekildedir. Zamanında Saddam 

tarafından işgal edilse de bugün bir-iki milyon

Kuveytli nüfus müreffeh bir hayat sürmektedir.

Ürdün’e bakıldığında ise ülkenin kuzeydoğusun-

da Şii Irak’ın, kuzeyinde Nusayri Suriye’nin, sını-

rı olmasa da kuzeybatısında çok yakın bir mesa-

fede Şii Hizbullah’ın, batısında boydan boya uza-

nan İsrail’in var olduğu görülecektir. Bütün bu 

tehditlerin yanında sahip olduğu zayıf ekonomisi

ile Ürdün ne Katar ne de Kuveyt gibidir. Bütün

olumsuzlukların üstüne Ürdün, Iraklı, Suriyeli

ve de bilindiği gibi Filistinli mültecilerin ikinci

vatanı olan ülkedir. Arap Uyanışı’nda olayların

sıçramasına rağmen olaylardan en az zayiatla

çıkan Ürdün’ü diğer değişkenlerle beraber de-

ğerlendirmek daha sağlıklı sonuçların alınmasını

sağlayacaktır. 

Bütün bunların yanında Ürdün’ün batı yanlısı 

bir anlayışa sahip olduğu ve bu sebepten dolayı 
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ayakta kalmayı başardığı yorumları yapılmak-

tadır. Amerika, İngiltere gibi ülkelerin Ürdün’le

ekonomik, kültürel, tarihi yakınlığı ve Ürdün’ün

siyaseten İsrail’le ters düşmemeye çalışması, a-

yakta kalma başarısı için ne kadar yeterlidir? Bu 

yakınlıkların ve izlenen siyasetin Ürdün Haşimi

Krallığı’nın güçlü olmasıyla yakından ilgisi olsa 

da Arap Uyanışı’nın Ürdün’de sonuca ulaşama-

mış olmasıyla birinci dereceden alakası bulun-

mamaktadır. Unutmamak gerekir ki Ortadoğu’da

en az Haşimi Krallığı kadar, Mısır eski cum-

hurbaşkanı Hüsnü Mübarek de Amerika’ya ve

İsrail’e yakındı. Fakat bu yakınlık, onun ayaklan-

malar karşısında başarılı olmasına yetmedi. O 

halde Ürdün’de monarşinin ayakta kalmasının

farklı toplumsal, kültürel ve ekonomik nedenleri

bulunmalıdır. İşte bu nedenler on başlık altında

ele alınacaktır.

1. Kralın Tecrübesi ve Zekâsı

Batıda eğitim alan ve Ürdün’de askeriye de dâhil 

olmak üzere önemli kurumlarda görev yapan II.

Abdullah 1999 yılında kral olmuştur. Araplarda

sistemin, veliaht prensin ölen kralın yerine geç-

mesi şeklinde işlemesine, veliaht prensin de bir

önceki kral olan -Abdullah’ın babası- Hüseyin’in

kardeşi Hasan olmasına rağmen kral, Hüseyin’in

kardeşi Hasan değil oğlu Abdullah olmuştur. Bu

durumun altında yatan en mühim sebep -ileride

daha ayrıntılı değinileceği üzere- Emir Hasan’ın

Filistin konusuna dair bakış açısıdır. Veliaht

prens olmamasına rağmen başa geçen Kral Ab-

dullah sistemin içinde çeşitli vesilelerle görev 

almış olmasının getirdiği tecrübe ve avantajlarla

tacını korumayı bugüne kadar başarmıştır.

Kral Abdullah’ın tecrübesinin yanında en önem-

li yönü iç siyasette zekice politikalar izlemesidir.

Ürdün’de halk ayaklanmasının önüne geçen en

önemli sebeplerin başında belki de Kral’ın sahip

olduğu zekâ ve anlayış gösterilebilir. Diyaloğa

açıklığı ile tanınan Kral Abdullah, Ocak 2011’de

halk ayaklanmaları başladığında taraflara sesle-

nerek ne istediklerini sormuştur ve onları, so-

runları konuşarak halletmeye davet etmiştir. Ve
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kısa zaman sonra, Mart 2011’de, geniş reform 

başlatacağını duyurmuştur. Nisan 2011’de de

Kral Abdullah, atadığı komisyonun hazırladığı

reformları onaylayarak verdiği sözleri yerine ge-

tirmiştir. Kral’ın bazı yetkilerinin parlamentoya

devredilmesi, parlamentonun feshedilmesinden 

iki yıl yerine dört ay sonra seçime gidilmesi, se-

çimleri izlemek üzere bağımsız komisyon kurul-

ması1 gibi değişiklikler onay alan reformların en 

önemlileri olarak öne çıkmaktadır. Ne var ki asıl 

reform olan başbakanın Kral tarafından atanma-

ma isteği karşılığını bulamamıştır.

İzlediği siyasetin bir gereği olarak askerin gösteri-

cilere karşı silah kullanmasına müsaade etmeyen 

Kral, olayları en az zayiatla atlatmayı başarmıştır. 

Hararetli bir olay olduğunda kitleleri toparlamak

mümkündür. Ancak ilk tepkinin üstesinden ba-

şarılı bir şekilde gelindiğinde aynı kalabalıkların

toplanması çoğu zaman mümkün olmamaktadır. 

Bunun farkındalığıyla Kral Abdullah diyalog yo-

luyla ve reform sözüyle ilk ve hararetli gösteri-

lerin üstesinden gelmeyi başarmıştır. Sistemin 

değiştiği diğer ülkelerin birçoğunda ve Suriye’de

olduğu gibi halkını karşısına almamış, onların

neler istediklerini anlamaya çalışmıştır. 

2. Kralın İzlediği Siyaset: 

Kötü Polis ve Kral

Ürdün’de başbakan, kral tarafından atanmak-

tadır ve çok sık değişmektedir. Muhalif siyasi

grupların karşılık bulmayan taleplerden biri olan 

başbakanın kral tarafından atanmaması aslında 

kitleleri susturmaya yarayan bir durum olarak

öne çıkmaktadır. Kral ve ona bağlı birlikler ülke-

de güçlü olduğundan herhangi bir protesto giri-

şimi doğrudan krala karşı değil başbakana veya 

hükümete karşı olmaktadır. Kötü polis olarak

başbakan veya protestoya konu olan ilgili bakan 

belirlendiğinde Kral ortaya çıkmakta ve halkın 

isteklerine kulak vererek bakanı hatta başbakanı 

bile görevinden azledebilmektedir. Bu durum da

halkta taleplerinin karşılık bulduğu hissi uyan-

dırmakta ve Kral’a karşı olan sevginin artmasına 

ya da eleştirinin azalmasına sebep olmaktadır.

3. Seçim Sistemi ve Sistemin Getirdiği Etkisiz 

Muhalefet

Ürdün, istenildiğinde feshedilen bir hükümetin

varlığı ile istikrara ve sürekliliğe sahip olmayan 

bir siyasi siteme sahiptir. Bunun yanında etkisiz

muhalefete sebep olan en mühim nokta temsi-

liyettedir. Örnek olarak seçimleri boykot eden

Ürdün İhvan-ı Müslimin’in genel başkanı Prof.

Dr. Hemman Said “Türkiye’deki sistem burada

olsa biz %60-70’lerle iktidara geliriz” demekte-

dir.2 Şüphesiz Dr. Said’in bu tespitinin gerekçesi 

seçim sisteminin bizatihi kendisidir. Ürdün nü-

fusunun %50’sinden fazlasını oluşturmalarına

rağmen 2001 seçimlerinden sonra Amman ve

Zarka illerinin meclisteki temsiliyet hakları %32

ile sınırlı kalmıştır. Bu iki il de İhvan’ın kalesi

olarak kabul edilmektedir ve genellikle Filistin

asıllıların yaşadığı illerdir. Merkezden çevreye 

gidildikçe Ürdün asıllı Ürdünlülerin nüfus yo-

ğunlukları artmaktadır. Ürdünlülerin artması ile

birlikte temsiliyet oranı da artmaktadır. Toplam 

nüfusun %12’sini oluşturan Maan, Tafila, Mafrak

ve Kerak illeri, %21’lik bir oran ile temsil edilmiş-

tir.3 2012’de seçim sisteminde yapılan değişiklik

de sistemin özüne dokunmamış ve muhalefetin

en güçlü partisi olan İhvan, sisteme karşı olan

tepkisini belirterek seçimlere yine girmeyeceğini

açıklamıştır.4

Sistemdeki bir diğer sorun da Ürdün’de 30 civa-

rında siyasi partinin varlığıdır. Aşiretlerin ken-

di adaylarını destekledikleri ve bunun sonucu

olarak bağımsız adayların fazlalığı göz önünde

bulundurulduğunda meclisteki dağınıklık ve et-

kisizlik çok net görülmektedir. Bu durum doğal

olarak etkili ve uzun süreli politikalar üretilme-

sine mani olmaktadır. Ortaya çıkan manzaradan

Kral Abdullah da şikâyetçi olacaktır ki geçtiği-

miz aylarda “5–6 parti kurarak birleşin ve güçlü

bir meclis oluşturun” mealinde çağrıda bulun-

muştur.

4. Emir Hasan’ın Konumu ve Duruşu

Kral Abdullah’ın izlediği zekice politikalar ifade

edilirken Emir Hasan’dan bahsedilmişti. Emir

Hasan, vefat eden Kral Hüseyin’in kardeşidir.
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Veliaht prens olmasına rağmen kral olamayan

Emir Hasan’ın duruşu Ürdün için hala önem 

arz etmektedir. Ürdün insanı kralın Hasan ola-

mamasını, onun sahip olduğu Filistin anlayışına

bağlamaktadır. Zira Ürdünlüler, Emir Hasan’ın, 

Filistinlilerin kendi vatanlarına, yani Filistin’e 

dönmeleri gerekliliğini savunduğunu ifade et-

mektedirler. Bu sav ise İsrail’in politikaları ile ör-

tüşmemektedir. Hatta böyle bir durumun ısrarla

savunulması ve bu sav çerçevesinde politikalar

üretilmesi uzun süredir birbiri ile savaşmayan 

Ürdün ile İsrail arasında savaş çıkma ihtimaline

kadar gidebilir. Çünkü 1970’lerde İsrail tarafın-

dan ortaya atılan5 ve aslında hala daha savunulan 

tez, “Ürdün, Filistin’dir” tezidir. Bu tezi çürütme

adına olsa gerek Kral Hüseyin 1988’de ilhak et-

miş olduğu Batı Şeria’dan vazgeçerek “Ürdün, 

Ürdün’dür” demek istemiştir.6 Mevcut Ürdün

içerisindeki Filistinliler kabul edilmiş ancak bu 

süreçten sonra herhangi bir Filistinli kabul edil-

meyeceği imajı çizilmiştir. Kral Abdullah da bu-

gün babasının belirlemiş olduğu politikaları takip

etmektedir. Emir Hasan’ın, Filistinlilerin vatan-

larına dönmesi savı elbette “Ürdün, Ürdün’dür” 

tezi ile çatışmamaktadır ancak Filistin diye bir 

ülkenin ortaya çıkmasını gerektirmektedir. Zira 

bugün Amman ve Zarka illerinde yaşayan insan-

ların kahir ekseriyeti Filistin kökenlidir ve bu iki

ilin nüfusu birleştiğinde Ürdün nüfusunun yarı-

sını geçmektedir. Batı Şeria ise 5.500 km2 yüzöl-

çümüne ve yaklaşık 2 milyon 4 yüz bin nüfusa 

sahip bir bölgedir.7 Ürdün nüfusunun yarısından

fazlasını teşkil eden Filistinlilerin nüfusu -ki 3 

milyonu geçmektedir- Batı Şeria’da yaşayan Fi-

listinlilerin sayısından fazladır. Emir Hasan, “Ür-

dün, Ürdün’dür” tezine muhalif bir tezi savun-

masa da İsrail ile savaşa dahi neden olabilecek 

bambaşka bir tez savunmaktadır.

Emir Hasan’ın en önemli ve ona sempati duyul-

masını sağlayan özelliklerinden biri tam bir halk 

adamı olarak görülmesidir. Onu 2000 model bir 

arabadan inerken, yanında iki-üç koruma ile 

halkın arasına karışıp hal hatır sorarken görmek 

mümkündür. 

Bu tevazuunun yanında Ürdün halkı, yeraltının 

da ondan sorulduğu kanaatindedir. İslamcılar 

ise krala göre daha milli bir duruş sergilediğini

düşündükleri Emir Hasan’ın gerektiği kadar ini-

siyatif almadığını söylemektedirler. Emir Hasan 

veliaht prens olmasının yanında Kral Abdullah’a 

göre de daha tecrübeli bir devlet adamıdır. An-

cak Ortadoğu’da darbe ile başa geçenin başka bir

darbe ile gittiğinin farkındalığı ile olsa gerek, 13 

yıldır Kral Abdullah’a karşı herhangi bir girişim-

de bulunmamıştır.

Haşimi Krallığı, Ürdün tarihinde herhangi bir 

şekilde inkıtaya uğramamıştır ve Emir Hasan’ın 

herhangi bir girişimi darbe yolunun açılma-

sı açısından örnek teşkil edebilir. Bu ve benzeri 

ihtimallerin etkisi ile Emir Hasan bugüne kadar 

Kral Abdullah’ın yanında yer almıştır ve Hasan’ın 

önümüzdeki süreçte de Kral Abdullah’ın yanında 

yer almaya devam edeceği öngörülebilir. 

5. Aşiretlerin Varlığı

Aşiret kavramı daha çok Ürdün asıllı Ürdünlüler 

için kullanılan bir kavramdır. Çünkü Filistinlerin 

tamamına yakını farklı tarihlerde ve gruplar ha-
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linde göç ettikleri için Filistinlilerde aşirete va-

racak büyüklükte kalabalıklar bulunmamaktadır.

Nüfusun yarısını geçen Filistin asıllı Ürdünlüle-

rin yaşadıkları merkezdeki Amman ve Zarka şe-

hirleri ve kuzeydeki İrbid şehri hariç tutulduğun-

da kuzey ve güneydeki şehirlerin hemen hep-

sinde Ürdün asıllı Ürdünlüler daha kalabalıktır.

Örneğin kuzeydeki Mafrak ilinde ve güneydeki 

Maan ilinde aşiretler toplumda söz hakkına sa-

hiptirler.

Aşiretlerin en önemli özelliği topluca karar ala-

bilmeleri ve hareket edebilmeleridir. Seçimler de

dâhil hemen hiçbir olayda aşirete mensup birisi 

aşiret reisinin veya ileri gelenlerinin almış oldu-

ğu karara aykırı bir karar alamamaktadır. Ör-

neğin Mafrak ilinde aşiretlerden birine mensup

olan kişiye, “Seçimlerde neden kendi görüşünü 

yansıtan partiye oy vermiyorsun?” diye sorul-

duğunda alınan cevap aşiretlerin durumunu net

bir şekilde özetlemektedir: “Babam, dedem, “ev-

ladım bu partiye veya şu kişiye vermezsen kapı 

orada” demek sureti ile aşiretin ileri gelenlerinin 

aldığı kararı dikta etmektedir. Bizler sonuçta bu-

rada yaşıyoruz ve gidecek başka bir yerimiz yok”.

Bu cebr hemen her konuda kendisini göstermek-

tedir. Dolayısıyla Ürdün’deki önemli aşiret reisle-

rinin rızasını almak, Ürdün’ün kuzeyinde ve gü-

neyinde bulunan şehirlerde asayişi sağlamak ve 

muhtemel protesto gösterilerinin önüne geçmek

anlamına gelmektedir. 

Geçmişte yönetimle iyi ilişkiler içinde olmuş o-

lan aşiretler bugün de bir iki istisna olay dışında

Kral Abdullah ile iyi ilişkilere sahiptirler. Geç-

mişte Maan ve Kerak illerinde çıkan olaylar ve 

geçtiğimiz aylarda İrbid ve Tafile’de meydana ge-

len, ne ulusal ne de uluslararası basına pek yansı-

mayan olaylar bu genel durumun bir iki istisnası

olarak sayılabilirler. 

6. Filistinlilerin Durumu

Merkezde -Amman ve Zarka- yoğunlaşan Filis-

tinliler bu illerdeki ekonomik hayatı ellerinde 

bulundurmaktadırlar. Ürdün’ün önemli eko-

nomi şehri olan Amman’ın Abdun bölgesinde

milyon dolarlık villalara sahip olan Filistin asıl-

lı Ürdünlülerden sisteme karşı bir oluşum veya 

hareket teşebbüsü beklenemez. Çünkü herhangi 

bir teşebbüs, elde olanların gitmesi riskini be-

raberinde getirecektir. Aynen Şam’ın merkezin-

de milyon dolarlık villalara sahip olan Sünnile-

rin Esed’e başkaldırmadığı gibi... Zamanında

Filistin’den toprak karşılığında paralarla gelen

bu kesim Amman’ın çevreye doğru genişlemesi-

ne sebep olmuştur. Sayıları yüz binleri bulmasa 

da lüks hayatı yaşayan Filistinliler az değildir. Bu

zengin Filistinlilerin dışında kalan Filistinliler,

metropolde ve üniversiteler şehrinde yaşamanın

getirmiş olduğu avantajlarla vasat veya vasata

yakın bir hayat sürmektedirler. Tunus’ta veya 

Mısır’da meydanlara dökülen insanların kahir

ekseriyetinin kaybedecek bir şeyleri kalmamış-

tır. Bu insanlar “Ya Ölüm Ya İstiklal” anlayışı ile

meydanlara çıkmışlardır. Ancak Ürdün’de yaşa-

yan Filistinlilerin daha özgür bir hayat uğruna

kaybedecek çok şeyleri bulunmaktadır.   

7. Filistinlilerin Vefa Duygusu

Ürdün’de yaşayan Filistinliler Gazze’dekilerin,

Batı Şeria’dakilerin, Suriye’dekilerin ve Lüb-

nan’dakilerin aksine vatandaşlık hakkına sahip-

tirler. Bir Ürdün asıllıdan kâğıt üzerinde hiçbir

farkı olmayan Filistin asıllı Ürdün vatandaşının

karşılaşabileceği en büyük sorun psikolojik bo-

yutlarda olmaktadır. Ürdün’de Ürdünlüleştirme 

politikası çerçevesinde, Filistinlilerin Ürdünlü-

leştirilme çabası bulunmaktadır. Bu çalışmanın

yanında Filistin asıllılar çok önemli mevkilere de

kolayca gelememektedirler. Psikolojik boyutun

ve önemli mevkilere gelememenin dışında Filis-

tinliler, Amman’ın ve Ürdün’ün ekonomik, sos-

yal, kültürel hayatında istedikleri imkânları çoğu

zaman bulabilmektedirler. Bölgedeki diğer Filis-

tinlilerin yaşam çilesini gördükçe de kendi halle-

rinin ne kadar iyi olduğunun farkına varmakta-

dırlar. Bu da bazı önemli hususlarda şikâyetçi ol-

dukları sisteme karşı her şeye rağmen vefa duy-

gusuyla hareket etmelerine sebep olmaktadır.

8. Ürdün’deki İslami Hareketlerin Tutumu

Kral Abdullah kendi varlığını tehdit etmeyen fi-

kirleri kabul edebileceğini her fırsatta ifade eden

bir liderdir. Böyle olduğu içindir ki Ürdün’de-

ki İhvan hareketi tarihinde ciddi bir tehdide ve
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tecride maruz kalmamıştır. Sistem içerisinde en 

şiddetli muhalefete ve en geniş tabana sahip olan 

hareket İhvan-ı Müslimin cemaatidir. Taleple-

rindeki ısrarcılığa rağmen İhvan, bir kere dahi

meydanlara kralın devrilmesi ve nizamın de-

ğişmesi talebi ile çıkmış değildir. Bundan sonra 

da çıkacak gibi görünmemektedir. Zira İhvan’ın

istediği tek şey reformların gerçekleştirilmesidir.

Bu reformların başında ise başbakanın halk tara-

fından seçilmesi, kralın yine başta kalmak sureti

ile görevlerini hükümete devretmesi ve hükü-

metin her yönüyle bağımsız hareket etmesi gel-

mektedir.8 İhvan’ın dışında kalan ve Kral’a yakın 

duruş sergileyen Hizbul Vasatil İslami gibi diğer

İslamcı partiler ise reform taleplerinde ve müca-

delelerinde İhvan kadar sebatkâr değildir. Şehir-

de güçlü olan bu iki partinin durumu böyleyken

kırsalda daha etkili olan Selefilerin odaklandığı 

çalışma alanları ise daha çok ilmi alanlar olarak 

öne çıkmaktadır. Dolayısıyla Ürdün’de hiçbir İs-

lami hareket direkt olarak sisteme karşı değildir.

Bunun yalnızca tek istisnası vardır.

Kralın düşmesi talebi ile faaliyet yapan tek grup

Hizb-ut Tahrir’dir. Bilindiği gibi Hizb-ut Tahrir, 

tüm dünyada hilafet hedefi ile çalışmalarını sür-

dürmektedir. Hilafet merkezli çalışma, yönetim

tarafından Krallığın meşruiyetine bir meydan 

okuma olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla

hareket yasaklanmıştır. Hareket üyeleri çalış-

ma alanı ve zamanı olarak genelde camileri ve

Cuma namazlarını belirlemektedir. Bir hareket

üyesinin herhangi bir Cuma günü, Cuma namazı

çıkışında Kral’a karşı eleştirisini Türkiye üzerin-

den dile getirmesi sıradandır. Tarihler ve camiler

farklı olsa da konuşmalar, hilafeti kaldırdığı için 

Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’e lanet okuyan

ve özellikle II. Abdülhamid’e methiyeler dizen

motifler taşımaktadır. Hilafeti merkezine koyan

bir çalışma içerisinde olan grup, Ürdün toplu-

munda ve diğer İslami hareketler arasında –en

azından görünürde- fazla karşılık bulmamakta-

dır.  

9. Suriye Olaylarının Sui-Misal Olması

Suriye’deki olaylar bölgede takip edildiği kadar 

Ürdün’de de yakından takip edilmektedir. Körfez

ülkelerinde yaşayan Sünni Müslümanların diline 

pelesenk olan “İran Ahtar Minel Yehud” (İran 

Yahudi’den daha tehlikelidir) ifadesi Ürdün’de

yaşayan Sünnilerin birçoğunun diline de pele-

senk olmuş durumdadır. Ürdünlüler, Şia’nın ol-

madığı tek İslam ülkesi olmakla övünen insan-

lardır. Hal böyle olunca ülkede Şia korkusu, biraz 

da nefreti bulunmaktadır. Geçmişte Kerak ilinde

Hz. Hüseyin’in vefat yıl dönümünde yapılan gös-

teriler yönetim tarafından bastırılmış ve bir daha

da büyük kitlelere hitap eden toplu bir kutlama 

veya gösteri yapılmamıştır. 

Bugün itibariyle Suriye’de muhtemel bir zafere 

en çok sevinecek olan Sünni Körfez ülkeleri ola-

caktır. Çünkü gerek maddi gerekse lojistik destek 

veren ülkelerin başında Suudi Arabistan ve Katar

gelmektedir. Suriye’de olayların Tunus, Libya ve 

Mısır’da neticeye ulaştığı kadar erken neticeye

ulaşamamış olması da yine en çok Körfez ülke-

lerini sevindirmiştir. Eğer Suriye’deki olaylar bu 

kadar uzun ve kanlı olmasaydı, olayların sırasıy-

la Ürdün, Bahreyn ve Suudi Arabistan’da devam 

ediyor olması muhtemeldi. Suriye örneğinin en 

önemli özelliklerinden biri, özgürlüğün karşı-

lığının her zaman kolay ve kansız olmayacağını 

göstermiş olmasıdır. Kaldı ki Ürdün, yönetenleri 

ve yönetilenleri ile topyekûn Sünnilerin yaşadığı 

bir ülkedir. Ülkede yaşayan insanların ayrıldıkla-

rı tek nokta Ürdün veya Filistin asıllı olmalarıdır. 

Bu ayrımın, hayata ekonomik, sosyal, kültürel 

yansımaları ise yok denecek kadar azdır hatta

bazı noktalarda Filistinliler daha avantajlı du-

rumdadırlar. Dolayısıyla Suriye, Ürdün’deki mu-

haliflere Sui-misal olmuş ve kaybedecek çok şeyi 

olan vasat Ürdün vatandaşları meydanlarda çok

uzun süre kalmamışlardır.

10. Ürdün’de Dini, Kültürel Hayat ve Gençler

Ürdün’de yaklaşık olarak nüfusun %6’sı oranın-

da Hıristiyan bulunmaktadır. Geri kalanların 

tamamına yakını Sünni’dir. Sadece %2 oranında 

diğer mezheplere mensup insanlar yaşamakta-

dır. Etnisite olarak ise Ürdün’ün neredeyse tama-

mı Arap’tır (%98 Arap, %1 Ermeni, %1 Çerkez).9

Ürdün’de var olan bu iki dini grup arasında karşı-

lıklı taciz ve tahkirden öte bir saygı ve anlayış söz
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konusudur. Her iki dinin mensupları da inanç-

larını diledikleri gibi yerine getirebilmektedir. 

Müslümanların dini yaşantılarının kısıtlanma-

dığı Ürdün’de bilakis Müslümanları bağlayan

bazı İslami düzenlemeler de mevcuttur. Örneğin 

Müslüman bir işletmenin içki satmak için ruhsat

alması mümkün değildir. Kanunen Müslümanla-

ra yasak olan içki satışı, Hıristiyanlar için yasak

değildir. İslam’ın getirmiş olduğu belli başlı (iç-

ki, kumar vs.) yasaklar yanında her iki kesim de 

ifade edildiği gibi dinlerini dilediği gibi yaşamak-

tadır. Kral tarafından Hıristiyanlara ve özellikle

Müslümanlara karşı dini konularda herhangi bir

kısıtlama ve baskı getirilmediği için inanç özgür-

lükleri sayesinde toplumda rıza üretilmektedir.    

Kültür düzeyi açısından bakıldığında Ürdün,

üniversite sayısının fazlalığıyla öne çıkmakta-

dır. Devlet üniversitelerinin de ücretli olduğu 

Ürdün’de üniversiteler aslında biraz da ticari

kurumlar olarak görülmektedir. Onlarca üniver-

sitenin olduğu Ürdün’de halk, verilen eğitimin

kalitesi ile gurur duymaktadır. Öyle ki hemen 

herkes Ürdün’ü bölge ülkeleri arasında en iyi tıp 

eğitimi veren ülke olarak görmektedir. Delil ge-

tirme adına da bölge ülkelerindeki doktorların

Filistinli, Ürdünlü olduklarını söylemektedirler.

Körfezli olanların birçoğunun da Ürdün’de eği-

tim aldıklarını savunmaktadırlar. Bir önceki ku-

şakta okuma yazma oranı düşükken yeni kuşakta

okuma yazma oranı epeyce yüksek düzeydedir.

Nüfusuna göre fazla sayıda üniversiteye sahip

olan Ürdün’de öğrenciler, eğitim düzeylerini li-

sans seviyesinde tutmayıp lisansüstü düzeye çı-

karma imkânını da kolayca bulabilmektedirler.

Bölgede sistemlerin değiştiği ülkelerin hemen 

hepsinde gençlerin konumları ve aldıkları roller 

çok önemli olmuştur. Ürdün gençliğine bakıldı-

ğında ise fikir çilesi çeken, bulunduğu durumu
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benimsemeyen ve sorgulayan bir kitle görmek

mümkün değildir. Ekonomik şartların göreceli i-

yiliği ve dini özgürlükler gençlerin büyük kesimi-

ni memnun ettiğinden dolayı, gençler tarafından 

da bir tepkinin hâsıl olması zor görünmektedir.

Kaldı ki Ürdün’de, Avrupaî yaşam tarzını be-

nimseyen bir gençlik ağırlıktadır. Örneğin giyim 

tercihinde bir Ürdünlüyü Avrupalıdan ayıran tek 

fark başörtüsüdür. Haricindeki tercihler tama-

men, ya aynıdır ya da benzerdir. Yine yiyecek ve

içecek kültüründe bir Ürdünlüyü ayıran tek fark 

alkollü içecek tüketmemektir. Haricindeki tüke-

tim tarzı -örfi olanlar da korunmakla beraber- 

Avrupa ile ciddi anlamda benzerlik taşımaktadır.

Dolayısıyla dilediği gibi giyinebilen, dilediği gibi

tüketebilen ve dilediği gibi dini inançlarını yaşa-

yabilen gençlerin beraber yaşadığı bir ülke olan 

Ürdün’de gençlerin konumu, mevcut sistem için

bir tehdit ve tedirginlik unsuru değildir. 

Yukarıda 10 başlık altında ifade edilmeye çalı-

şılan konular Ürdün’de monarşinin ayakta kal-

masının en önemli nedenleri olarak gösterile-

bilir. Elbette monarşinin devamlılığı ihtimalini

güçlendiren argümanlar bunlarla sınırlı değildir. 

Bunlara ek olarak, Ürdün askerinin, polisinin, 

istihbaratının saygınlığı ve gücü ilave edilebilir.

Bunun yanında Kral Abdullah’ın İngiltere ve A-

merika tarafından desteklenmesi, İsrail’i rahatsız 

edecek politikalardan kaçınması ve sorundan zi-

yade çözüm isteyen bir anlayışla hareket etmesi

de yine monarşiyi ayakta tutan diğer önemli ne-

denler olarak gösterilebilir.

Monarşiyi Sarsan 2 Önemli Neden

Bütün bu zikredilen sebepler vesilesiyle Mo-

narşi ayakta kalacak ve Haşimi Krallığı, Kral 

Abdullah’ın veliaht prens olan oğlu ile devam 

edecek gibi görünmektedir. Ancak monarşinin 

kısa vadede çözüm bulmasa da orta ve uzun va-

dede çözüm bulması gereken iki önemli sorunu

bulunmaktadır. Aksi takdirde bölgede, kanlı sa-

vaşların ve çatışmaların yaşandığı bu dönemde 

dahi istikrarını korumayı başarabilen Ürdün, 

bugünlerini arayabilir ve krallık bir daha dönme-

mek üzere Haşimilerden çıkabilir (Nüfus olarak 

Haşimilerden katbekat büyük aşiretler mev-

cuttur). Böyle bir olaya sebep olabilecek olan

iki önemli neden bulunmaktadır. Bunlardan ilki

kamplı gençler, ikincisi ise ekonomik sebeplerdir.

1. Kamplı Gençler

Ürdün’de on resmi, üç gayri resmi Filistin mül-

teci kampı bulunmaktadır. Filistinli mültecilerin

resmi sayısı 2 milyondan fazladır. Mültecilerin

hepsinin vatandaşlık hakkı bulunmaktadır. An-

cak yaklaşık 150 bin civarında Gazze kökenli Fi-

listinli bu haktan mahrumdur.10 Kampta yaşayan 

Filistinli insanların sayısı ise beş yüz bine yakın-

dır. Sadece Amman’a 10 km mesafede bulunan 

Baka Kampı’nda, 150 bine yakın insan yaşamak-

tadır. Kamplarda işsizlik oranları yüksek seviyede 

seyretmekte ve hayat zor koşullar altında devam 

etmektedir. Yaklaşık 1,5 km2’lik bir alana sıkış-

mış on binlerce insan, dilediğinde kamptan çıkıp 

Amman’a veya diğer şehirlere gidebilmektedir. 

Hatta kampta kalan ailelerin birçoğunun ço-

cukları eğitim için Amman’da, Zarka’da, İrbid’de

ve sair şehirlerde üniversitelere gitmektedirler. 

Lübnan’da bulunan Filistin mülteci kampların-

dan bu özelliği ile ayrılan Ürdün için bu durum, 

aslında bir dezavantaj oluşturmaktadır. Çünkü 

kamplarda yaşayan gençlerin çoğu, sabahları kal-

kıp kamptan çıkarak üniversiteye, şehre, bir gen-

ce cazip gelebilecek olan her türlü mekâna ve or-

tama gitmekte ancak akşam olunca hayatın pek

de kolay ve de şehirdeki kadar eğlenceli geçme-

diği kampa geri dönmek zorunda kalmaktadırlar. 

Birbirine uzak iki farklı mekân ve iki farklı hayat 

arasında hemen her gün gidip-gelmek zorunda 

kalan gençlerin nihayetinde varacakları iki nokta 

olacaktır: Ya ailelerini terk edip şehirdeki cazip 

hayatın içine girecekler -ki bunun için gelir ge-

tiren bir iş ve çevreye ihtiyaçları olacaktır- ya da 

bulundukları ortama ve yaşadıkları koşullara is-

yan edeceklerdir. İkincisinin zamanla vuku bul-

ması daha muhtemel görünmektedir. Ürdün’de 

aile mefhumu önem arz etmektedir ve fertler 

birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bir hayat yaşamakta-

dır. Mademki aileden ayrılmak bir Ürdünlü için 

kolay olmamaktadır, o halde sorgulama başla-

yacaktır. Ve kamplıların, Filistinlilerin çoğunun 

sürdüğü hayat şartları ile başlayan mukayeseleri 

ve sorgulamaları, bulundukları ahvale isyan ile 

sonlanacaktır. 
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 Lübnan’da kampta doğmuş ve hayatı boyunca 

kamptan dışarı çıkmamış bir insanla, Baka’da

doğmuş ve Amman’da okumuş veya Gazze mül-

teci kampında doğmuş ve Ceraş ilinde okumuş 

olan bir insanın vereceği tepki asla bir olmaya-

caktır. Bugün itibariyle Ürdün’de gençlerden 

böyle bir tepki beklenmemektedir. Ancak bu-

günü değil yarını okuma adına Fransa örneği-

ne bakmak elzemdir. Zira yıllarca, Fransa’daki

Mağriplilerin uyuşukluğu ve amaçsızca bir hayat 

sürdürdükleri üzerine vurgu yapılmıştır. Ancak 

Paris’in varoşlarında amaçsızca yaşadığı telakki

edilen o Mağripli gençler Fransa’yı ateşe vermiş-

tir. Ürdün’deki “Kamplı Gençler” de çok uzak ol-

mayan bir zamanda Ürdün’ü yakabilirler.

2. Ekonomik Sebepler

Mülteci kamplarında yaşayan insanlara dair ya-

pılan tespit salt ekonomi ile ilgili değildir. Tespit,

kampta yaşayan insanların var oluş felsefeleri ve 

yaşayış tarzlarının tamamı ile ilgilidir. Dolayı-

sıyla kamptaki insanların hissiyatlarını salt eko-

nomik kaygılarla açıklamak onların durumunu

tahlil etmede eksik kalacağından ayrı bir başlık

altında ele alınmış ve ekonomik sebeplerin için-

de değerlendirilmemiştir. 

Ürdün ekonomisine gelince, bölgedeki en küçük 

ekonomilerden biri olduğu söylenebilir. Su, pet-

rol ve doğal kaynakların yetersizliği; işsizlik, enf-ff

lasyon ve yoksulluk oranlarının ve bütçe açığının 

fazla olması, Ürdün ekonomisinin nasıl zayıf 

olduğunun ve ülkeyi neden dış yardımlara muh-

taç hale getirdiğinin bariz göstergeleridir. Her 

1 dolar gelirine karşılık yaklaşık 2 dolar gideri 

olan Ürdün’ün ekonomi alanındaki zafiyeti, Kral

Abdullah’ın ekonomiyle ilgili yaptığı reformlar-

la da giderilebilmiş değildir. Ülkede iş gücünün

mesleklere göre dağılımına bakıldığında üretim 

sektörünün az gelişmişliği de dikkatlerden kaç-

mamaktadır. Ekonomisi %3 civarında tarıma,

%20 civarında endüstriye dayalı olan Ürdün’de

hizmet sektörü %80’lere varmaktadır.11 Özellikle

turizmin ciddi bir şekilde gelir getirdiği Ürdün’de 

her hangi bir kaos en büyük gelir kaynağına dar-

be vuracaktır.  

Milyon dolarlık villalarda oturan ve lüks hayat 

süren kesim dışarıda bırakıldığında Ürdün’de

aileler Filistinlisiyle, Ürdünlüsüyle ortalama 

olarak ayda 400–600 Ürdün Dinarı12 aralığında

kazanabilmektedir. 4 kişilik bir aile için Ürdün

standartlarında normal bir yaşam demek olan

bu rakamlar, Ürdün’de dörtten daha fazla fertten

oluşan ailelerin birçoğu için fakirlik sınırında an-

cak yine de göreceli olarak iyi bir hayat anlamına

gelmektedirler.

Kazandıklarının en az üçte birini, muhitine gö-

re yarısını kiraya ayıran aileler geri kalan miktar

ile ayın sonunu getirmek zorunda kalmaktadır.

Paranın satın alma gücünün anlaşılması adına, 

Türkiye’deki alım gücüyle hemen hemen aynı

olduğunu ifade etmek gerekir. Bazı ihtiyaçlarda

Türkiye’den daha pahalı olan Ürdün’de Kral tara-

fından dikkat edilen en önemli husus, temel gıda

ve tüketim maddelerinin karşılanmasının cüzi

denecek rakamlarda tutulmasıdır. Örneğin su

cenneti olan Türkiye’de aylık su faturası ortalama

bir aile için 30–40 Türk Lirası aralığında gelir-

ken Türkiye’ye kıyasla su fakiri olan Ürdün’de su 

faturası iki ayda bir ortalama 5–6 Ürdün Dinarı

aralığında gelmektedir. Elektrik sarfiyatında da

durum farklı değildir. Aynı şekilde en temel ih-

tiyaçlardan olan aynı ağırlıktaki bir mutfak tüpü

Türkiye’den 4–5 kat daha ucuzdur. Ancak belli

başlı bazı temel gıdaların haricinde hayat şartları

ya Türkiye ile aynıdır ya da daha pahalıdır. 

Son dönemlerde bazı önemli (petrol vs.) tüke-

tim maddelerine yapılan fahiş zamlar sebebiy-

le basına pek yansımayan büyük protestolar

düzenlenmiştir. Kerak ve İrbid illerinde halkın

rağbet gösterdiği protestolarda zaman zaman 

Kral Abdullah hedef alınmış ve yolsuzluklardan

şikâyetçi olunmuştur. Bu gösteriler, halkın artan 

memnuniyetsizliğinin habercisidir. Çünkü şe-

hirlerde hayat gittikçe pahalılaşmakta ancak iş

imkânlarında ve gelir kaynaklarında önemli bir

değişiklik olmamaktadır. Süreç bu şekilde iler-

ler, zamlar devam eder, yönetim halkın şikâyetçi

olduğu yolsuzlukların önüne geçemez ve haya-

tı daha kolay yaşanılır hale getirecek projeler

üretemezse Ürdün’de mevcut nizamı zor günler

bekliyor demektir.

Sonuç

Arap Uyanışı’nın başladığı ve çok kısa sürede

sonladığı bir ülke olan Ürdün’de monarşinin u-
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zun süreli bekası için birçok neden bulunmakta-

dır. Bunlardan en önemlisi Ürdün halkının tama-

mına yakınının Sünni (amelde de Şafi) olmasıdır.

Yani Ürdün’ün -küçük bir Hıristiyan grup hesaba 

katılmazsa- hem mezhep hem de din açısından 

homojen bir yapıya sahip olmasıdır. Kaldı ki

Müslümanlar neye sahipse Hıristiyanlar da he-

men hepsine sahiptirler.

Mezhep ve din olarak ayrışma ihtimali olmayan

Ürdün’de en önemli ayrışma ihtimali ya Filistin-

liler-Ürdünlüler arasında, ya da Muhafazakârlar 

ve batıya yakın Ürdün yönetimi arasında olabilir. 

Ancak Filistinlilerin Ürdünlülerden ne ekono-

mik ne de sosyal hayatta geri kalmamaları ve iki

toplum arasında herhangi bir uçurum olmaması

bu ayrışma ihtimalini de güçsüzleştirmektedir.

İkinci ihtimal olan İslamcılar ve yönetim ara-

sındaki ayrışma ise siyasi düzeyde kalacak gibi

gözükmektedir. Bunu bizatihi Ürdün’de en ge-

niş halk tabanına sahip olan İhvan-ı Müslimin

Cemaati’nin başkanı ifade etmektedir. Kral Ab-

dullah da diyalogdan yana bir lider olarak kendi 

meşruiyetini ortadan kaldırmayı hedeflemeyen

bütün partilerle görüşme eğilimindedir. Gerek

şehirde yaşayan Filistinlilerin ekonomik yönden

göreceli müspet durumu, gerek İslamcıların mü-

cadelelerini siyasi arenada sürdürmeleri gerekse

Kral’ın zekice davranarak diyalog yolunu açık 

tutması mezkûr ihtimallerin hepsini boşa çıkar-

maktadır.

Dolayısıyla son tahlilde Ürdün’de ortaya çıka-

bilecek bir isyanın iki temel nedeni olabilir. İlki

yaklaşık beş yüz bin insanın bulunduğu kamplar-

da yaşayan ve şehirlerde eğitim gören gençlerin

zamanla girişeceği varlık sorgulamasıdır. İkincisi

ise artan hayat pahalılığına çözüm üretilememe-

si, yolsuzlukların önüne geçilememesi ve bu iki-

sinin bir sonucu olarak-kralla öteden beri iyi iliş-

kilere sahip olan aşiretler de dâhil- halkın artan

memnuniyetsizliğidir. Kral, eğer sorunu tama-

men Birleşmiş Milletlere (UNRWA) atmayarak

kamplara yatırım yapıp şartları daha yaşanılır 

hale getirebilir ve şehirlerdeki ekonomik beklen-

tileri de karşılayabilirse Ürdün’de herhangi bir

değişikliğin olması -en azından yakın vadede-

imkânsıza yakın görünmektedir.
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Abstract
A vision of a Middle East as a region in peace, stability, and where democracies foster, is ideal for both Tur-
key and the United States. However, there are overlaps and differences in the two countries’ threat percepti-
ons on issues such as terrorism. There are also similarities and differences regarding Turkish and American
views on Iran, Israel, Syria and the Arab Spring. The first part of this article will assess these similarities and 
differences. The second part will evaluate whether the upcoming U.S. presidential elections may affect U.S.
policy towards the Middle East. Although it is believed that foreign policy will not greatly change from one
president to the next,  prioritization of threats, interests, and the rhetoric can vary from one administration
to the next. In light of this, the general foreign policy outlooks and discourses towards the Middle East of both 
Romney and Obama will also be evaluated.

Keywords: Turkey, USA, US 2012 Elections, Middle East, Turkish-American Relations, Turkish Foreign
Policy, American Middle East Policy, Iran, Israel, Syria, Arab Spring
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Giriş

Dünyada istikrarsızlıklar, savaşlar ve iç ayaklan-

malar ile etnik ve dini şiddet olaylarına Ortadoğu 

kadar maruz kalan bir bölgeye az rastlanır. Ulus-

lararası ekonomi (Küresel Ekonomi) ile entegre

olmuş, barış içinde, huzurlu, istikrarlı ve müref-ff

feh bir Ortadoğu vizyonu, Türkiye ve Amerika

Birleşik Devletleri (ABD) açısından ideal bir ge-

lecek senaryosudur. Türkiye de ABD de bölge-

de serbest piyasa ekonomilerinin gelişmesini ve

demokratikleşmenin güçlenmesini arzu etmek-

tedirler. Ancak, bu hedefe giden yolda Türkiye

ve ABD’nin birincil tehdit algıları ve güvenlik

tercihleri kimi zaman örtüşürken bazen de fark-

lı olabilmektedir. Bilhassa terörizm söz konusu 

olduğunda, her iki ülke de hem El-Kaide’yi hem

de PKK’yı bölgesel istikrarı tehdit eden terö-

rist örgütler olarak görmekte iseler de Türkiye 

açısından birincil ve ilk tehdit PKK terörü iken 

ABD açısından El-Kaide en önemli terör örgü-

tüdür. Terör meselesinde olduğu gibi, İran, İsrail

ve hatta Arap Baharı ve Suriye meselelerinde de 

benzerlikler kadar farklılıklar da göze çarpmak-

tadır. Kasım ayında Amerikan başkanlık seçim-

lerinin yapılacak olmasının da hem ABD’nin

Ortadoğu’ya yönelik politikasını hem de Türki-

ye ile olan ikili ilişkilerini etkilemesi söz konusu

olabilir. Her ne kadar Amerikan ulusal çıkarla-

rının gözetileceği ve bir başkandan diğerine dış

politikanın çok etkilenmeyeceği düşünülse dahi 

ulusal çıkarlarda ve tehditlerdeki algı, öncelikler

arasındaki tercihler ve politika yürütürkenki üs-

luplar başkandan başkana değişebilmektedir.

Bu makalede öncelikle Türkiye ve Amerika Birle-

şik Devletleri’nin Ortadoğu politikalarının örtü-

şen ve farklılaşan ana unsurlarına göz atılacaktır.

Dolayısı ile İran, İsrail, Suriye ve genel olarak da

Arap Baharı dahil olmak üzere Ortadoğu halk-

larına yönelik bakış açıları arasındaki benzerlik-

ler ve farklılıklar değerlendirilecektir. Ardından

ABD’deki başkanlık seçimlerinde Romney ve

Obama’nın dış politikaya yönelik genel bakışları

ve bilhassa Ortadoğu’ya yönelik söylemleri irde-

lenecektir. Bu bağlamda Cumhuriyetçi Parti ile

Demokrat Parti’nin Başkan adaylarının mevcut

politikaları ve söylemleri irdelenecektir.

Ortak bir Ortadoğu Vizyonu

Türkiye ve ABD’nin Ortadoğu’nun geleceği-

ne yönelik ideal senaryoları örtüşmektedir.

Ortadoğu’da, Türkiye’nin en çok vurgu yaptığı

değerlerin başında, özgürlük, demokrasi, laiklik

ve serbest piyasa ekonomisi gelmektedir. Bu un-

surlara Amerika Birleşik Devletleri de genel po-

litika olarak büyük önem vermektedir. Söz konu-

su ortak hedefte, bilhassa Başbakan Erdoğan’ın

Arap baharı sonrası Tunus, Libya ve Mısır’daki

konuşmalarında vurguladığı gibi laiklik ön pla-

na çıkmaktadır. Ortadoğu’da ilerici, modern,

milli irade ile seçilmiş yönetimlerin serbest pi-

yasa ekonomisini uygulayarak hem Türkiye hem

de Amerika dahil diğer ülkeler ile ticaretlerini

geliştirmeleri aslında Arap Baharı sonucu gö-

rülmesi arzu edilen bir vaziyettir. Ancak, kimi

eleştirel yorumlara göre de bu durum Türkiye’yi

‘Büyük Ortadoğu Projesi’nin sözüm ona orta-

ğı durumuna getirmektedir. Eleştiriler bir yana,

demokratik, istikrarlı ve müreffeh bir Ortadoğu,

Türkiye’nin çevresindeki güvensizlik ortamını

azaltacağından Türkiye’nin de çıkarınadır. Genel

anlamda Türkiye ve Amerika’nın Ortadoğu’da
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görmek istedikleri ortak bakış bu çerçevededir.

Ancak detaya inildiğinde, bilhassa İran ve İsrail

konularında nasıl bir tutum sergileneceği konu-

sunda önemli farklılıklar bulunmaktadır.

İran’a Yönelik Politika Farkı

Amerika ve Türkiye’nin Ortadoğu politikaları 

arasındaki başlıca farklılık İran ile ilgili tutuma 

yöneliktir. Başka bir kıtada bulunan Amerika’nın

aksine İran ile doğrudan sınırı bulunan Türkiye

için İran ile ilişkiler çok hassas bir terazide yürü-

tülmelidir. Bir yandan yüzlerce yıldır devam eden 

barış, diğer yandan ise belki Selçuklu dönemin-

den bu yana devam eden bir rekabet, Türk-İran 

ilişkilerini özetlemektedir. İran’ın sözüm ona si-

vil amaçlarla yürütülen nükleer enerji programı-

na ilaveten aynı anda yürüttüğü füze programı, 

bu ülkenin nükleer enerji konusundaki emelle-

rinin, başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerce

kuşkulu olarak algılanmasına sebep olmaktadır. 

Üstüne üstelik Türkiye’nin savunma amaçlı katıl-

dığı NATO füze kalkanı projesine yönelik İranlı

üst düzey askeri yetkililerin demeçleri hiçbir iyi 

komşuluk ilişkisine sığmayacak şekildedir. Bütün

bu agresif demeçlere rağmen, İran konusunda 

Türkiye, diplomasi ve diyalog ile nükleer müza-

kerelerin netice vermesinden yanadır. Bölgede 

istikrarsızlığı arttıracak veya çatışmaya sebep

olacak adımlara karşı çıkmaktadır.

ABD ise İran’ın nükleer programının barışçıl ol-

madığı kanısındadır. Bu kanının başlıca nedeni,

petrol ve doğalgaz yatakları açısından dünyanın

en zengin coğrafyası üzerinde bulunan bir ül-

kenin, Türkiye’nin yanı sıra birçok Avrupa ül-

kesinin dahi temkinli yaklaştığı ya da vazgeçtiği

nükleer enerji konusunda ısrarcı olmasıdır. Kaldı

ki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın dene-

timlerine tamamen şeffaf olmamakla suçladığı

İran’ın asıl amacının, nükleer silah geliştirmek

olduğu görüşü uluslararası toplumda yaygındır.

Amerika, İran’ın nükleer silaha sahip olmasının

kabul edilemeyeceği görüşünü benimsemekte-

dir. İsrail’den farklı olarak, Amerikan söylemle-

rinde söz konusu kriter silah yapımı iken, İsrail

ise İran’ın nükleer silah yapabilme kabiliyetine

erişmesini (bir başka değişle eşik devlet olması-

nı) dahi kabul edilemez olarak görmektedir.

İran konusunda Türkiye de en az ABD kadar bu

ülkenin bir nükleer silaha sahip olmasına karşı

durmaktadır. Böyle bir durum bölgesel dengeleri

alt üst edeceği gibi başta Basra Körfezi ülkeleri
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olmak üzere diğer bölge ülkelerinin de nükleer

programlarını hızlandırmasına yol açabilir ve 

olası bir bölgesel silahlanma yarışını tetikleye-

bilir. Ancak Türkiye’nin diplomasi konusunda

Amerika’dan daha ısrarcı olacağı görülmektedir. 

Ayrıca, İran’a yönelik yaptırımlarda da Türkiye

ABD yanlısı bir tutum sergilemediğinden dolayı, 

Amerika’nın Ankara büyükelçisi, Türkiye’nin da-

ha fazla tarafsız kalmasının zor olabileceği şek-

linde görüş belirtmiştir.1

İsrail ’in Güvenliği Konusunda Görüş Ayrılığı

ABD’nin öncelikli Ortadoğu politikasının en

önemli prensiplerinden biri İsrail’in güvenliğini

sağlamaktır. Hatta bazı uzmanlar bu prensibi, 

Amerika’nın bölgedeki politikasının en önemli

unsuru olarak görmektedirler. Bunun başlıca se-

bebi ise Amerika’da çok kuvvetli olan İsrail lo-

bisidir.2 Türkiye ise halen İsrail’den, uluslararası 

sularda düzenlemiş olduğu ve 9 Türk vatanda-

şının öldürüldüğü Mavi Marmara baskınından

dolayı özür ve tazminat beklemektedir. ABD 

ise bir yandan Ortadoğu’da gerçekleşen sosyal

ayaklanmalar ve değişim hareketlerini yakın-

dan takip ederken, diğer yandan da İsrail’in gü-

venlik odaklı siyasetinden sadece belirli ölçüde

farklılaşabilmektedir. Bu durum sadece Türkiye 

ve Amerika’nın Filistin’de yaşananlar karşısında 

farklı tutumlar sergilemeleriyle sınırlı değildir. 

Aynı zamanda doğrudan İran’a yönelik politika-

ları da etkilemektedir.

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın

İsrail ile ilgili çeşitli söylemleri, bu ülkeyi İran’ın

füze programının bir numaralı hedefi haline ge-

tirmektedir. Bu füzelerin nükleer başlıklar taşı-

ma ihtimali dahi İsrail güvenliği açısından kabul

edilemez bulunmaktadır. İsrail, İran’ı hazır kendi

vuracak kapasitesi varken, Amerika’nın onayını

beklemeden de vurabilir. Nitekim Mart ayında

Obama ile Netanyahu arasındaki görüşmede, 

Netanyahu, İsrail’in kendi ulusal güvenliği ile ilgi-

li kararlarda tek başına hareket etme hakkına sa-

hip olduğunu dünya kamuoyuna duyurmuştur.3

Türkiye ise yakın zamana kadar, İran’ın nükleer

programının barışçıl olabileceği görüşünü kabul

ediyordu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

geçici üyesi iken, Brezilya ile beraber, İran’a yap-

tırımlara karşı çıkan iki ülkeden birisi idi.

Türkiye, İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasını ve 

Kıbrıs Rum Kesimi ile beraber Doğu Akdeniz’de 

doğalgaz arama faaliyetlerinde bulunmasını böl-

ge istikrarı açısından fevkalade zararlı görmekte-

dir. Bu bağlamda Başbakan Erdoğan İsrail tara-

fından yeniden yakınlaşmaya yönelik adımların 

karşılığının ancak ve ancak İsrail’in Türkiye’nin 

üç şartını kabul etmesi olduğunu söylemeye de-

vam etmektedir ( özür, tazminat ve Gazze ablu-

kasının kaldırılması).4

Dolayısıyla, Türkiye ve İsrail arasındaki mevcut 

soğuk ilişkilerin ne zaman normalleşeceği ve

yeni dönemde Amerikan yönetimin bu konuda

ne tür adımlar atacağı merak konusudur. Bura-

da adaylardan hangisinin seçilmesi durumunda 

ortaya çıkabilecek yaklaşım farklılıklarından söz

etmek şu an için zordur.

Suriye’ de Ortak Tepki, Farklı Kaygı

2011’de başlayan Arap Baharı’ndan bu yana, Tür-

kiye Ortadoğu’daki özgürlük ve demokrasi gibi 
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değerlere daha çok vurgu yapmaya başlamıştır.

Türkiye, bunu yaparken diğer taraftan da istik-

rar ve güvenliğe de aynı oranda önem vermekte-

dir.5 Yeni Ortadoğu’da, Türkiye’nin en çok vurgu 

yaptığı değerlerin başında, özgürlük, demokrasi, 

laiklik ve serbest piyasa ekonomisi gelmektedir.6

Özgürlükler ve güvenlik gibi dengelerin yanı sı-

ra, Türkiye hem bölgesel hem de uluslararası 

kamuoyunca meşru kabul edilecek adımlar atıl-

masına da büyük önem vermektedir. Bu bağlam-

da, Türkiye, neredeyse 10 yıldır ‘’komşularla sıfır

sorun’’ prensibine dayanarak ilişkilerini geliştir-

miş olduğu Suriye’deki Esad rejimini bugün çok

sert eleştirmektedir. Hatta uluslararası sularda

(ve dolayısıyla Suriye hava sahasının dışında) 

düşürülen Türk jetinden dolayı tansiyon iyice 

gerilmiş durumdadır. Ortadoğu’da yapılabilecek

çok taraflı ve uluslararası meşruiyeti olan insa-

ni yardım operasyonları ve müdahaleler içinde

Türkiye’nin bundan sonraki dönemde de çeşitli 

seviyelerde yer alma ihtimali daha da kuvvetlen-

miştir.

Türkiye, Suriye’deki olaylardan doğrudan etki-

lenmiştir. Bir yandan karayolu ticareti ile Suriye

üzerinden Ortadoğu’ya giden lojistik taşıma-

cılık ve ihracat sekteye uğramışken, diğer yan-

dan önemli bir insani trajedi yaşanmaktadır.

Türkiye’ye akın eden mültecilere ev sahipliği

yapmaktadır. Esad rejiminin zulmünden kaçan 

mültecilerin sayısı on binler ile ifade edilirken 

yakın gelecekte bu sayının yüz binler seviyesine

ulaşacağı endişesi hâkimdir. Türkiye’deki Suriyeli

mültecilerin ağırlanması ve kamplarda ihtiyaçla-

rın giderilmesi için Birleşmiş Milletler ve Ulus-

lararası toplumun da Türkiye’ye daha çok destek

olmasına ivedilikle ihtiyaç vardır. Bu bağlamda 

Birleşmiş Milletler iyi niyet elçisi, Hollywood yıl-

dızı, Angelina Jolie’nin Türkiye’ye Suriyeli mül-

tecilerin durumu ile ilgili gerçekleştirmiş olduğu

ziyaretler,7 uluslararası toplumun dikkatini be-

lirli ölçüde çekmiştir. Son olarak, PKK uzantısı 

PYD’nın Suriye’deki otorite boşluğundan istifade 

edip bölgeye konuşlanması endişesi, Türkiye açı-

sından çok ciddi bir güvenlik tehdididir.

ABD Suriye’de yaşanan olayları endişe ile takip

etmektedir. ABD bir yandan Esad rejiminin iş-

lemiş olduğu ağır insanlık suçları karşısında ya-

pılacak bir müdahaleye liderlik etmesi en olası

ülkeyken, diğer yandan da Doğu Akdeniz’deki

tek üssü Lazkiye olan Rusya’ya karşı hassas den-

geler gözetmek zorundadır. İran’ın da açık bir 

şekilde Esad rejimine destek olması bu dengele-

ri daha da karmaşık hale getirmektedir. Ayrıca, 

Amerikan yönetimi, Esad’ın devrilmesi sonucu

meydana gelecek durumdan endişe duymakta-

dır. Her ne kadar mülteciler ve insan hakları ih-

lalleri konusunda Amerikan kamuoyunda Türk

kamuoyuna benzer tepkiler olsa da bu durum, 

Amerika’yı hareket etme ya da Libya’da olduğu 

gibi bir harekâtı destekleme noktasına getirme-

miştir. Esad’ın yerine yönetimi herhangi bir ke-

simin, örneğin içinde Müslüman Kardeşler’in de

olduğu bir güç bloğunun devralması durumunda 

bu geçiş sürecinin çalkantılı olması Washington’ı 

tedirgin etmekte ve temkinli davranmamaya zor-

lamaktadır. Suriye’de oluşabilecek otorite boşlu-

ğundan dolayı, bu istikrarsızlığın Lübnan’ı ve do-

layısıyla da İsrail’i etkilemesinden de endişelidir.

Tıpkı Türkiye gibi, ABD de otorite boşluğundan 

dolayı terörist örgütlerin Suriye içinde güçlen-

mesinden endişe duymaktadır. ABD için bilhas-

sa El-Kaide gibi bir terör örgütünün eline Esad’ın

kimyasal silahlarının geçmesi, Esad iktidarının 

devam etmesi ya da etmemesi mevzuundan çok 

daha önemlidir.

Bu bağlamda Türkiye’nin güvenliği açısından

tehdit algısı PKK terörü iken ABD’nin birincil

endişesi El-Kaide ve Suriye’deki kimyasal silah-

ların akıbeti ile ilgilidir. Amerika ve İsrail açısın-

dan El-Kaide veya benzeri bir terörist örgütün

Suriye’de hâkimiyet kurup kimyasal silahları te-

rör saldırılarında kullanma ihtimali ciddi bir risk 

yaratmaktadır. Bu sebeple Esad’ın devrilmesi ko-

nusunda Libya’daki kadar cesur davranılmamak-

tadır.

Arap Baharı ve Ortadoğu Halkları

Temel hakların elde edilmesi amacıyla Orta-

doğu’da büyük bir kitlesel ve sosyal hareket ola-

rak başlayan Arap Baharı neticesinde, bu böl-

gedeki güvenliğe dayalı dış politika anlayışları

gözden geçirilmiştir. Bölgede radikal kesimlerin 
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hâkimiyet kurmaması, istikrarın ve güvenliğin 

muhafaza edilmesi adına Amerika ve Batılı ül-

keler, Ortadoğu’daki baskıcı rejimlere geçmişte

destek oldular. Arap Baharı ile bu destekler sor-

gulanmaya başlandı. Bu bağlamda “çıkarlar“ ve 

“değerler” arasındaki dengenin korunmasında 

yıllarca ihmal edilen değerler ön plana çıkmaya

başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Ba-

kanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 2011 se-

nesinin Aralık ayında düzenlenen Büyükelçiler

konferansında da bu yeni dengeyi, Türk Dış po-

litikasında gözetilmesi gereken önemli bir unsur 

olarak belirtmiştir.8

Ortadoğu’ya yönelik yeni Türk dış politikasında

önemli unsurlardan biri de değerler ve çıkarlar

arasındaki hassas dengenin gözetilmesidir. 2011 

Arap Baharı’ndan bu yana, Türkiye Ortadoğu’da-
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ki özgürlük ve demokrasi gibi değerlere daha çok 

vurgu yapmaktadır. Türkiye, bunu yaparken di-

ğer taraftan istikrar ve güvenliğe de aynı oranda 

önem vermektedir. Özgürlükler ve güvenlik gibi 

dengelerin yanı sıra, Türkiye hem bölgesel hem 

de uluslararası kamuoyunca meşru kabul edile-

cek adımlar atılmasına da büyük önem vermek-

tedir. 

Suriye konusunda gösterilen çekimserlik, aslın-

da daha önceki Tunus ve Mısır’daki rejim de-

ğişikliklerinden farklıdır. ABD Dışişleri Bakanı 

Hillary Clinton, Tunus’ta ve Mısır’da demok-

ratik yollarla seçilmiş En Nahda ve Müslüman

Kardeşler hükümetleri ile diyalog içerisindedir. 

Arap Baharı sonrasında Amerikan dış politikası 

da çıkarlar ve değerler arasındaki dengenin gö-

zetileceği sinyalini verilmiştir. Bunun bir diğer 

anlamı da ‘ılımlı’ İslam anlayışının daha geniş 

yorumlanacağı yönündedir. Hillary Clinton’un

verdiği demeçlerde ‘’İslamist’’ (siyasi İslam’ın et-

kili olduğu) rejimler ile işbirliğine Amerika’nın 

açık olduğu belirtilmiştir.9 En Nahda yönetimin-

deki Tunus ve Müslüman Kardeşler yönetimin-

deki Mısır ile olan mevcut diplomatik ilişkiler

bu rejimlerle daha çok işbirliğinin yapılabileceği

izlenimini vermektedir. Bu da belirli bir ölçüde

güvenlik söylemlerinden çıkıp, Türkiye’nin bölge 

politikasıyla örtüşecek şekilde değerler ve özgür-

lüklere daha çok önem verileceğinin habercisi o-

larak algılanmaktadır. Ancak, internette yayınla-

nan bir videoya (‘’Müslümanların Masumiyeti’’)

karşı duyulan öfke yüzünden çıkan protestolarda 

Amerika’nın Libya Büyükelçisi’nin Bingazi’de öl-

dürülmesi ve Afganistan’da giderek artan şiddet

olayları, dikkatleri yeniden güvenlik odaklı bir

Ortadoğu politikasına geri çevirebilir. Hal böyle 

iken bu ve benzeri şiddet olaylarının Kasım ayın-

daki Amerikan Başkanlık seçimlerini ne derece

etkileyeceği merak konusudur.

Başkan Kim Olursa Olsun,

Ortadoğu ABD İçin Önemli

Ortadoğu’da en önemli askeri güç olan ABD, ye-

ni başkan kim olursa olsun Ortadoğu’ya önem 

verecektir. Bölgeye önem vermesinin en önemli

sebepleri arasında bölgenin başta enerji kaynak-
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ları olmak üzere, stratejik bakımdan önemli ol-

masıdır. Amerikan yönetimlerinin bölgeye önem 

vermesinin bir diğer sebebi de İsrail’in güvenli-

ğidir. Ayrıca, bölgede önemli çapta sayılabilecek 

her türlü müdahaleyi (Suriye’ye yönelik olası bir

müdahale dâhil) organize edebilecek kapasite-

de olan en önemli güç, bölgedeki askeri varlı-

ğını (eskisi kadar yoğun olmasa dahi) sürdüren

Amerikan kuvvetleridir. Ayrıca ABD, bölgede 

İran dışında lider roller üstlenen, Türkiye, Suudi 

Arabistan, Mısır ve Katar gibi ülkelerin, hepsinin

önemli askeri müttefiki konumundadır. Bilhassa

Körfez ülkeleri açısından tehdit olarak algılanan

İran’a karşı bölgede güvenlik sağlayabilecek ko-

numdadır ve bu bakımdan bu ülkelerin İran’a

karşı savunma caydırıcılığı sunabilmeleri açısın-

dan en gerçekçi alternatifidir.10

Ayrıca, Obama yönetiminin yakın zamanda du-

yurduğu ‘Yeni Güvenlik Stratejisi’ irdelendiğinde 

Bölgenin Amerika’nın dış ekonomik ilişkileri açı-

sından enerji kaynakları başta olmak üzere, stra-

tejik önemi vardır. Bu plana göre çok daha esnek, 

istihbarat, teknoloji ve keşfe dayalı bir silahlı

kuvvetler oluşturulacaktır.11 Bu yeni güç için de 

en önemli coğrafi bölgelerin başında Ortadoğu

gelmektedir (Asya Pasifik ile beraber). Çünkü 

dünya üzerindeki en önemli enerji sevkiyatının

gerçekleştiği Hürmüz Boğazı gibi stratejik nok-

talarda siyasi istikrarsızlık veya savaş dolayısıyla

oluşacak herhangi bir aksama ya da kesinti, bü-

tün dünya enerji fiyatlarını etkileyecektir.12 Bu 

bağlamda, Romney ile Obama’nın Ortadoğu’ya 

yönelik politikaları arasında büyük farklılıklar-

dan söz etmek doğru olmayabilir. Hatta genel 

anlamda dış politikalarında çok büyük farklar da

olmayabilir.13 Ancak nüanslar, üslup farkı ve dip-

lomasinin incelikleri de bazen öncelikli tercihler 

kadar önemli olabilmektedir.

Eskiden, Amerikan Başkanlık seçimlerinde dış 

politikanın sınırlı bir rol oynadığı ve daha ziyade 

ekonomi ve iç politika meselelerinin önem ka-

zandığı düşünülürdü. Ancak dış politika giderek 

küresel ekonomiyi ve dolayısıyla Amerikan eko-

nomisini etkilediğinden dolayı dış politika daha 

çok önem kazanmaya başlamıştır. Ancak gene de 

Amerikan seçmeninin önceliği büyük bir olası-

lıkla dış politika olmayacaktır. 

Romney ve Obama’nın İran’a yönelik 

benzer tutumları

Cumhuriyetçi Partinin Başkan adayı Rom-

ney’nin konuşmalarında dış politikadan ziya-

de Amerika’nın dünyadaki gücünün azaldığı 

ve Amerika’nın tekrar güçlü olması gerektiği 

söylemi hâkimdir. Fakat İran’a yönelik tutumu, 

Obama yönetimi ile neredeyse farksız gibi gö-

zükmektedir. Romney’nin Kudüs gezisi sırasın-

daki söylemleri, İran’a yönelik saldırı kriterinin 

Obama yönetimi ile benzer olduğunu gösteriyor. 

Bu “saldırı kriteri” İsrail yönetiminin savunduğu 

“İran’ın nükleer silah yapma kabiliyetine eriştiği 

an”da değil, “silahın kendisine somut olarak eriş-

meye yakın olduğu an”da müdahale edilmesi an-

lamına geliyor.14  İran’a yönelik politikalarda her 

iki aday arasında neredeyse fark görünmemesiy-

le beraber, Cumhuriyetçiler geçmişte İran’a karşı 

çok daha katı bir tutum sergilemişlerdir. Dola-

yısıyla Romney’nin Beyaz Saray’a gelmesi duru-

munda Türkiye’ye İran’a yönelik ABD’nin yaptı-

rımlarına daha fazla destek vermesi konusunda 

ısrarcı olacağı öngörülebilir. 
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Obama ve Romney’in Ortadoğu barış

sürecine bakışları

Ortadoğu barış süreci olarak bilinen İsrail ve Fi-

listin arasındaki barış müzakerelerinin bir çık-

maz içerisinde olduğu uzun suredir konuşulur-

ken kimse Romney kadar bu konunun çözümsüz

kalacağı görüşünü dile getirmemiştir. Her ne

kadar bu düşüncelerini kamera kaydı yapıldığı-

nı bilmeden özel olarak ifade etmişse de, Rom-

ney bu sürecin çıkmazda olduğunu ve hiçbir şey 

yapılmaması (yani İsrail’e baskı yapılmaması) 

gerektiği düşünmektedir.15 Obama yönetimi ise

bu konuda çok daha sert bir şekilde İsrail hükü-

metini eleştirip baskı kurmakla beraber, barış sü-

reci kapsamındaki görüşmeleri devam ettirmeye 

çalışmıştır. Dolayısıyla, yeniden seçilmesi duru-

munda, Obama’nın Ortadoğu barış sürecine da-

ha fazla önem vereceği, Romney’nin ise bu me-

sele için ‘boşuna kürek çekmek istemeyeceğini’ 

söylemek yanlış olmaz.

Suriye Konusunda Şimdilik Benzer Bir Tutum

Suriye konusunda da, aynı İran meselesinde

olduğu gibi, Obama ve Romney’in politikala-

rının şu aşamada birbirlerinden çok farklı ol-

madığı düşünülmektedir. Ne Romney’in ne de

Obama’nın seçimlerden sonra Suriye’ye yönelik

bir müdahalede bulunup bulunmayacaklarını 

söylemek zordur. Her iki başkan adayı da şu an

için konjonktürün uygun olması durumunda 

müdahalede bulunabilir. Fakat ne Obama’nın 

ne de Romney’nin müdahale için tek taraflı ha-

reket etmeleri düşük bir olasılık gibi gözükmek-

tedir. Romney’in seçilmesi durumunda eski Ye-

ni Muhafazakâr (Neo-Conservatives ya da kısa 

adıyla NeoCon’culardan) kaçı ile tekrar çalışa-

cağı belli değildir.16 Şu an itibariyle yakın çevre-

sinde sınırlı sayıda NeoCon’cunun bulunması ise

uluslararası müdahalelerde bulunma konusunda

NeoCon’lardan daha tedbirli davranacağı izleni-

mini vermiştir. Romney, Cumhuriyetçi Parti’nin

genel yaklaşımı olarak yeniden güçlü ve önder

bir Amerika yaratmak adına askeri harcamaları

arttıracağı ve askeri-sanayiyi (Military Industrial

Complex) güçlendireceği izlenimini vermekte-

dir. Ancak önderlik etmek ve yeniden güçlü ol-

mak ille de tek taraflı askeri müdahalelerde bulu-

nulacağı anlamına gelmemektedir. Romney’nin

Amerika’nın en büyük jeo-stratejik rakibinin

Rusya olduğunu ifade etmesi ise belki de Suriye

konusunda bu ülkeye karşı nispeten daha katı bir

tavır sergileyeceğinin sinyali olarak algılanabi-

lir.17

Arap Baharı ve Ortadoğu Halkları

Ekmek, Özgürlük ve Sosyal Adalet talepleriyle 

başlayan Arap Baharı’nın uzun dönemde Or-

tadoğu’daki siyasi görünümü nasıl etkileyeceği 

merak konusudur. Şimdiden Libya, Mısır, Tunus 

ve Yemen gibi ülkelerde rejim değişikliklerine se-

bep olan bu halk hareketlerine yönelik Türkiye 

ve Amerika’nın tutumu prensipte benzeşmekte-

dir. ABD de aynı Türkiye gibi çıkarlar ve değerler 

ile güvenlik ve demokrasi arasındaki dengeleri

gözeterek hareket edecektir. Obama yönetimi, 
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Tunus ve Mısır’da olduğu gibi, Ortadoğu halkla-

rının haklı talep ve istekleri doğrultusunda seçim 

ile gelmiş iktidarlarla iyi ilişkiler kurma yolunda

adımlar atmıştır. Bu açıdan Romney’nin de farklı

hareket etmesi için bir gerekçe yoktur. Arap Ba-

harı ve Ortadoğu’nun demokratikleşmesi Ame-

rika’daki her iki başkan adayının arzu edeceği

bir durumdur. Ancak Amerika’da genel olarak 

bu devrimler sonucu aşırı ve Amerikan düşma-

nı olan kesimlerin de iktidara gelmeleri yönün-

de endişeler de yaygındır.18 Başkanlık seçimleri 

sonrası nasıl yeni politikaların izleneceği merak 

konusudur.

Sonuç

Hillary Clinton’un önümüzdeki dönemde gö-

revine devam etmeyeceğini açıklamasının ar-

dından Obama’nın seçilmesi durumunda yeni 

Dışişleri bakanının kim olacağı merak konusu-

dur.19 Obama cephesinde Dış politika açısından 

en çok merak edilen mevzu, yeni bakanın kim

olacağıdır. Obama, Franklin Roosevelt ve Harry 

Truman’dan bu yana dış politikada merkeze ya-

kın ve diğer Demokrat partili yönetimlere na-

zaran daha güvenlik odaklı davranmaktadır. Bu 

durum, dış politika alanında geleneksel olarak

ulusal çıkarları vurgulayan klasik Cumhuriyetçi-

lerin manevra alanlarını daraltmıştır. Dolayısıyla 

dış politika konusunda merkezdeki Cumhuriyet-

çiler ile Obama yönetiminin dış politikası önemli 

sayılabilecek benzerlikler göstermektedir. Ancak

Obama yönetimine yapılan önemli bir eleştiri de

dış politikada caydırıcılığı sağlayan Amerikan 

ordusunu, azalan askeri harcamalardan dolayı,

güçsüzleştirdiği yönündedir.20 Amerikan seçim

kampanyalarında Obama ile Romney arasında 

yaşanan en büyük tartışmalardan biri, Libya’da

Amerikan Büyükelçisi’nin Bingazi’de öldürül-

mesi sonrası olmuştur. Romney bu durumu

akıl almaz ve Amerika’nın güçsüzleştiğinin bir

göstergesi olarak takdim etmektedir. Ayrıca,

Afganistan’da Amerikan askeri konvoyları ve üs-

lerine karşı çok ciddi saldırıların gerçekleşmesi 

sonucunda da Obama yönetimi eleştirilmiştir.

Ancak Romney cephesi, bu olaydan siyasi rant el-

de etmeye çalışmakla ve bir diplomatın ölümün-

den kendi kampanyasına pay çıkartmaya çalış-

makla suçlanmıştır. Romney, kampanya boyunca 

dış politikadan fazla anlamamakla suçlanmış ve

de Amerikalıların yüzde 47’sini küçümseyici bir

söylemle tarif etmesi21 Cumhuriyetçi adayı eleş-

tiri oklarının hedefi haline getirmiştir. Genelde

Amerikan seçimlerinde dış politika konuşulmaz-

ken, bu seçimlerde belki de dış politikanın nor-

malden daha çok gündeme geldiği bir kampan-

ya olma yolundadır.22 Bunun bir sebebi de artık

küresel ekonomide daha fazla dış faktörlerden 

etkilenen dünya ekonomisinden Amerika’nın es-

kisi kadar izole olmamasıdır. Obama cephesinde

yeni dışişleri bakanının kim olacağı hususu me-

rak edilirken, Romney cephesinde de aynı şekil-

de seçimi kazanması durumunda NeoCon’cular

ile mi, yoksa daha gelenekselci Cumhuriyetçiler 

ile mi çalışacağı merak edilmektedir. Cumhuri-

yetçilerin klasik söylemleri arasında daha güç-

lü ve uluslararası toplumda liderlik yapabilecek 

bir Amerika ideali vardır. Genel anlamda ılımlı 

bir eyalet olan Massachusetts’in eski valisi ola-

rak Romney de bu dünya görüşüne sanki daha 

yakınmış gibi gözükmekte ve Obama’ya nazaran

savunma harcamalarını azaltmak yerine arttır-

ması beklenmektedir.23 Askeri harcamaların yanı

sıra, olaylar karşısındaki genel politikada radikal

bir değişim yapacakmış gibi gözükmemektedir.

NeoCon ağırlıklı bir kabine ile çalışmaması du-

rumunda, Romney döneminde de Amerika’nın 

uluslararası toplum ile beraber çok taraflı diplo-

masiye daha çok önem vermesi beklenmektedir.

Romney’nin daha önceki Cumhuriyetçi başkan

George W. Bush gibi çok da aşırı bir şekilde tek

taraflı hareket etmesi beklenmemektedir. Fakat

Amerika’nın eski Birleşmiş Milletler daimi tem-

silcisi, Büyükelçi John Bolton gibi Amerikan’ın

liderliğini ön planda tutan kişilerin Romney cep-

hesinde yer alması24 Obama yönetimine nazaran

biraz daha fazla tek taraflı hareket edebileceği

ihtimalini de arttırmaktadır.

O  
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Abstract
Jordan has a market based economic structure. The basic characteristics of Jordanian economy are abun-
dant well-educated labor force and limited natural resources. Jordan is a small open economy. This feature 
of Jordan leaves it vulnerable to external shocks. Jordanian economy is a service sector based economy.  Jor-
dan spends over 10% of per capita gross domestic product (GDP) on primary and secondary education.  This
level of expenditure explains well-educated labor force. However, although there is significant labor force
immigration, the country faces a high level of unemployment problem.  Due to the political and military
instability in its region, Jordan has to spend a significant amount of money on military needs: share military
expenditures in GDP is over 5%.   Jordan doe not attract enough private direct capital. On the other hand, 
although the national agenda initiative put in implementation in 2005 to cover the following 10 years ne-
cessitates high level of government spending, the tax burden is relatively small (17% of GDP). Unfortunately,
inflation is a chronic and structural problem in Jordan. Finally, the highest earning 20 percent of Jordanians
receive about 43.6% of GDP, while lowest earning 20 percent receives only 7.7% of GDP. Jordan must take 
necessary economic measures to reduce this high income distribution gap.

Keywords: Jordan, unemployment, well-educated labor force, service sector, inflation
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Giriş

Dünya Bankası’nın sınıflandırmasına göre yük-

sek-orta gelir grubunda yer alan Ürdün, piyasa

temelli bir ekonomik yapıya sahiptir.1 Ürdün

ekonomisinin iki temel özelliği, nitelikli bir iş-

gücüne, ancak bölgedeki diğer ülkelerin büyük

çoğunluğunun aksine sınırlı doğal kaynaklara sa-

hip olmasıdır. Ürdün küçük ve açık bir ekonomi

tanımına en uygun ülkelerden biridir. Bu özelli-

ği Ürdün’ü dış şoklara maruz bırakmaktadır. Bir

yılda yaratılan bütün nihai malların cari fiyat-

larla parasal değerini ifade eden gayrisafi yurtiçi

hâsılanın (GSYH) üçte ikisi hizmetler sektöründe

gerçekleştirildiğinden, Ürdün ekonomisi hizmet

temelli bir ekonomik olarak adlandırılmaktadır.

Ürdün ekonomisinin yakın tarihi, Türkiye eko-

nomisi ile benzerlik göstermektedir. Türkiye’nin

1970’li yılların sonunda yaşadığı ekonomik kriz 

ve yapısal dönüşüm sürecini Ürdün, 1980’li yıl-

larda yaşadı. 1980’li yıllarda karşı karşıya kaldı-

ğı önemli ekonomik krizlerin ardından Ürdün,

1989 yılında Uluslararası Para Fonu (IMF) ile iş-

birliği çerçevesinde bir “yapısal uyum programı” 

uygulamaya başladı. Bu yapısal uyum programı 

uygulaması sona erdiğinde ise Ürdün 2005 yılın-

da on yıllık bir süreyi kapsayacak “ulusal ajanda

girişimi” adı verilen yeni bir program uygulama-

ya koydu. Bu programın temel ekonomik hedef-ff

leri şöyle sıralanabilir; yatırımların artırılması, 

finansal reform, fiziki altyapının geliştirilmesi, 

sosyal refahın geliştirilmesi, işgücünün mesleki

eğitiminin yükseltilmesi ve eğitim, özellikle yük-

sek eğitim ve bilimsel araştırma alanlarında re-

formlar yapılması. Bu program ile önemli bir ge-

lişme kaydedilmesine karşın, özellikle 2008 glo-

bal ekonomik krizinin de etkisiyle bugün Ürdün,

önemli ekonomik problemler ile karşı karşıyadır. 

Bu problemlerin bazıları şunlardır; yüksek bütçe 

açıkları, yüksek işsizlik oranı, yüksek yoksulluk 

oranı ve bu sorunları ağırlaştıran yüksek nüfus

artışı. 

Ürdün, 1997 yılında bir serbest ticaret alanı oluş-

turması amacıyla Avrupa Birliği (AB) ile bir an-

laşma imzalamıştır. Ürdün,  Türkiye ile benzeri

bir anlaşmayı 2009 yılında imzalamıştır. Bu an-

laşma taraflar arasında mal ticaretinde tarife ve

tarife dışı engellerin kaldırılması, hayvan ve bit-

ki sağlığına yönelik önlemlerin geliştirilmesin-

de birlikte çalışma, fikri, sınaî ve ticari mülkiyet

haklarına yönelik düzenlemeler ile ekonomik ve 

teknik işbirliği gibi birçok alanı kapsamaktadır. 

Öte yandan, Türkiye, Ürdün, Suriye ve Lübnan, 

Haziran 2010 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti-

rilen 3.Türk-Arap İşbirliği Forumu çerçevesinde 

imzaladıkları Deklarasyon ile uzun vadeli strate-

jik ortaklığın geliştirilmesi ve ekonomik enteg-

rasyona doğru ilerlenmesi hedefiyle bir “Yüksek 

Düzeyli Dörtlü İşbirliği Konseyi” oluşturarak, 

malların ve kişilerin serbest dolaşımını öngören

bir serbest ticaret alanı oluşturulması kararlaş-

tırdılar. Bu işbirliği kapsamında tarife ve tarife

dışı engellerden arındırılmış uluslararası düzey-

de modern altyapıya sahip serbest bir ticaret ve 

yatırım ortamı yaratılması hedeflenmekteydi. 

Bu dört ülke arasındaki ortaklık sürecinin Ocak

2011’de İstanbul›da liderler zirvesiyle hayata ge-

çirilmesi planlanmaktaydı. Ancak Arap Baharı

olarak adlandırılan ve bölge ve dünyada önemli

politik ve ekonomik etkileri olan büyük dönü-

şüm süreci bu ortaklığın kurulmasını engelle-
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di.2 Bu çerçevede bu yazının başlıca amacı temel 

makroekonomik göstergelerden yararlanarak

Ürdün ekonomisinin yapısı ve gelişmişlik düzeyi

hakkında kısa bir değerlendirme yapmaktır. 

Ürdün Ekonomisinin Temel Yapısal

Özellikleri

Ürdün ekonomisinin temel yapısal özelliklerini

tartışmadan önce, ekonominin temel gelişmiş-

lik düzeyini ortaya koymak yararlı olacaktır. Bir 

ekonominin büyüklüğünün temel göstergesi o 

ekonominin yarattığı GSYH iken, ekonomik ge-

lişmişliğin temel göstergesi kişi başına GSYH’dır. 

Ekonominin zaman içerisindeki gelişme çizgisi-

ni ise GSYH’nın büyüme hızının gelişimini iz-

lemekle mümkündür. Aşağıdaki Tablo 1, 2000 

yılı ve 2006-2011 dönemi için sözü edilen bu

büyüklüklerin gelişimini yansıtmaktadır. Tablo

1’den de görülebileceği gibi, Ürdün GSYH’sını 12 

yıl’da yaklaşık olarak 3,4 kat, “ulusal ajanda giri-

şimi” programını uygulamaya koyduktan sonra-

ki 6 yılda ise yaklaşık olarak 1,9 kat artırmıştır.

Bu dönemin büyük bölümünün 2008 yılı global 

ekonomik krizinin etkisini içerdiği dikkate alın-

dığında, Ürdün ekonomisinin ulusal gelir ölçütü-

ne göre çok önemli bir performans gösterdiğini

ileri sürebiliriz. Öte yandan, “ulusal ajanda girişi-

mi” programının içerdiği reformların 2006-2008 

döneminde Ürdün ekonomisine büyük bir ivme 

kazandırdığını ve ekonomik büyüme hızını 2000

yılına göre yaklaşık iki katına çıkarttığını görüyo-

ruz. 2006-2009 dönemini kapsayan dört yıldaki

büyüme hızı, erişilmesi güç olan bir düzeyde, or-

talama olarak %7,3 olarak gerçekleşmiştir. 2008

global ekonomik krizi, büyüme performansı 

ölçütüne göre Ürdün ekonomisini derinden et-

kilemiş ve 2010 ve 2011 yıllarında büyüme hı-

zı ortalama olarak %2,5 olarak gerçekleşmiştir. 

Ekonomik refahın en iyi göstergelerinden biri 

olan kişi başına gelir ölçütünü dikkate aldığımız-

da, incelenen 12 yıllık dönemde kişi başına gelir

artışının, hızlı nüfus artışı nedeniyle GSYH artı-

şının gerisinde kaldığını, buna rağmen kişi başı-
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na gelirin 2,6 kat arttığını görüyoruz. 2008 global

krizinden kişi başına gelirin büyüme hızının da-

ha çok etkilendiği, 2010 yılında durma noktasına 

geldiğini görmekteyiz. Bunun nedeni, yukarıda

da sözünü ettiğimiz, Ürdün ekonomisinin dışa

açık küçük bir ekonomi olması ve dış şoklardan 

şiddetle etkilenmesidir.  

Tablo 1: Ürdün Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına İlişkin Büyüklükler

I�������J��� 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011

������#������Q� 8.5 15.1 17.1 22.0 23.8 26.4 28.8

U���������I������������"� 4.2 8.1 8.2 7.2 5.5 2.3 2.6

%�+��I�+����������Q� 1764 2719 3022 3797 4027 4370 4666

%�+��I�+���������I������������"� 1.7 5.7 5.8 4.9 3.2 0.1 0.4

Kaynak: Dünya Bankası Veri Tabanından derlenmiştir: http://databank.worldbank.org.,

Erişim Tarihi: 16.09.2012.

Bir ülke ekonomisinin temel yapısal özelliği de-

nildiğinde akla gelen ilk gösterge, o ülke gayri-

safi yurtiçi hâsılasının (GSYH) üretiminde ve 

ülkedeki toplam istihdamın yaratılmasında, ana 

sektörler olarak adlandırdığımız tarım, sana-

yi ve hizmetler sektörlerinin katkılarıdır. Tablo

2, Ürdün’de 1990 ve 2000 yılları ve 2006-2011

dönemi için ana sektörlerin GSYH içerisinde-

ki paylarını yansıtmaktadır.  Tablo 2’den 1990-

2011 döneminde Ürdün ekonomisinin belirli 

bir yapısal dönüşüm yaşadığını ileri sürebiliriz. 

Bu dönüşüm, tarımdan sanayi sektörüne doğ-

ru olmuştur. Başlangıçta da belirttiğimiz gibi, 

Ürdün ekonomisi hizmetler sektörü temelli bir

ekonomidir ve incelen dönemde bu özelliğini 

korumuştur. Ancak 1990 yılı ile kıyaslandığında

2011 yılında tarım sektörünün payı 4,8 puan gibi

önemli bir gerileme göstermiştir. Sanayi sektö-

rünün payındaki 2006 yılı sonrası yaşanan artışı,

“ulusal ajanda girişimi” programının yatırımların

artırılmasına yönelik hedefin gerçekleştirilmesi

için alından önlemlere bağlayabiliriz. Bugünün

gelişmiş ülkelerinde tarım sektörünün payı %5’in 

önemli ölçüde altındadır. Bu çerçevede Ürdün

ekonomisindeki bu yapısal dönüşümün olumlu

bir gelişme olduğu düşünülebilir. Oysa Ürdün gi-

bi yoksulluğun ve işsizliğin önemli olduğu ülke-

lerde tarım sektörü hem istihdam yaratma hem

de yoksul kesimleri besleme özelliği ile önemli

bir işlev görmektedir.

Tablo 2: Ana Sektörlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla İçindeki Payları (%)

�F�
��?� 1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011

$���� 8.1 2.3 3.1 2.9 2.8 2.7 3.1 3.3

Sanayi 28.1 25.5 28.8 29.0 31.5 33.8 32.0 31.1

�����
��� 63.8 72.2 68.1 68.1 65.5 63.5 64.9 63.6

Kaynak: Dünya Bankası Veri Tabanından derlenmiştir: http://databank.worldbank.org.,            

Erişim Tarihi: 16.09.2012. 

Ana sektörlerin toplam istihdam içerisindeki payı 

bir ülke ekonomisinin yapısının bir diğer önemli

göstergesidir. Ayrıca, ekonominin istihdam ya-

pısı, işsizlik ve yoksulluğun derecesi ve çözümü

için önemli bir rol oynar. Tablo 3, istihdamın ana 

sektörlere dağılımını yansıtmaktadır. Tablo 3’den 

tarım sektörünün GSYH’ya katkısındaki azalma-

ya paralel olarak istihdama katkısının da önemli

ölçüde azaldığını, daha açık bir ifadeyle 11 yıl i-

çerisinde %60 oranında düştüğünü görmekteyiz.

Aynı dönem içerisinde sanayi sektörünün istih-

dam katkısı da 3,1 puan azalmıştır. Hizmetler

sektörü, istihdamın yaklaşın %80’nin yaratmakta

ve Ürdün ekonomisinin, bir hizmet ekonomisi
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olduğu değerlendirmesini doğrulamaktadır. Bu 

istihdam yapısı ekonomideki ortalama verimlilik 

düzeyini de olumsuz etkilemektedir. Bunun ne-

deni, hizmetler sektörünün göreli olarak işgücü 

yoğun, ancak düşük teknoloji kullanan bir sektör

olmasıdır.

Tablo 3: Ana Sektörlerin İstihdam İçindeki Payları (%).

�F�
��?� 2000 2006 2007 2008 2009 2010

$���� 4.9 3.1 2.7 2.6 3.0 2.0

Sanayi 21.8 20.0 20.0 19.3 19.5 18.7

�����
��� 73.3 76.9 77.3 78.1 77.5 79.2

Kaynak: Dünya Bankası Veri Tabanından derlenmiştir: http://databank.worldbank.org, 

Erişim Tarihi: 16.09.2012.

Ekonominin sektörel istihdam yapısı, işgücü pi-

yasasının şekillenmesini de etkilemektedir. Tablo 

4, 2010 yılı için işgücü piyasası ile ilgili temel bü-

yüklükleri yansıtmaktadır. Tablo 4’den, Ürdün’de

işgücüne katılım oranının, bölge ülkeleri ile 

kıyaslandığında göreli olarak düşük olmasına 

karşın, hem kadın hem erkek hem de ortalama

işsizlik oranın bölgenin en yüksek oranlarından

biri olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Ürdün’ün,

“ulusal ajanda girişimi” programında işgücü için 

öngörülen mesleki eğitim politikalarının ötesin-

de politikalar hazırlayıp uygulamaya koyması bir

zorunluluktur. Spesifik olarak Ürdün, geniş işsiz

kitlelerine işgücü sağlayacak istihdam program-

ları geliştirip uygulamalıdır. Bu tür programlar,

bir yandan işsizliği azaltırken, diğer yandan sos-

yal refahın yükselmesine katkı sağlamaktadır.

Ayrıca, devletin sosyal harcamaları azalmakta,

vergi gelirleri artmakta, bu fonların ise diğer kal-

kınma programlarının finansmanında kullanıl-

ması olanağı doğmaktadır.

Tablo 4: İşgücü Piyasasında İlişkin Temel Büyüklükler

�F�
��?� 2010

%�)����+�������X������%�)����+?�	��������)����X������ 17.0

&������+�������X������&������+?�	��������)����X������ 24.1

�+�������X�������+?�	��������)����X������ 13.0

%�)���������+?�	����%�
�����X����
��Y;���+�%�)���[�'(�(�����)����X������ 16.3

&�����������+?�	����%�
�����X����
��Y;���+�&�����[�'(�(�����)����X������ 68.9

��+?�	����%�
�����X��������Y;���+�[�'(�(�����)����X������ 43.4

Kaynak: Dünya Bankası Veri Tabanından derlenmiştir: http://databank.worldbank.org

Erişim Tarihi: 16.09.2012.

Öte yandan yurtiçi işsizlik oranı, iş bulmayan ve

ülkede iş bulma umudunu yitirenlerin diğer ül-

kelere göç etmesine neden olmaktadır. Bu göçün

eğitim düzeyi yüksek işgücü arasından gerçek-

leşmesi, elbette bir insan sermayesi kaybı olarak 

değerlendirilmelidir. Bu durum ayrıca ekono-

minin ortalama verimliliğini de olumsuz etkiler.

Ancak, niteliksiz işgücünün göçü hem işsizlik 

oranını azaltır hem ekonominin ortalama verim-

liliğinin artmasına katkı sağlar hem de işçi döviz-

lerinin yurtiçine akması, ödemeler dengesi güç-

lüklerinin giderilmesinde ve kalkınma program-

larının finansmanında kaynak oluşturur. Tablo

5, 1990 ve 2000 yılları ve 2006-2010 dönemi için 

GSYH’nın yüzdesi olarak işçi dövizlerini yansıt-

maktadır. Tablo 5’ten öncelikle işçi dövizlerinin

Ürdün ekonomisi için önemli bir büyüklük ol-

duğunu görüyoruz. Ayrıca, 1990 yılı ile kıyaslan-
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dığında 2000 yılında işçi dövizlerinin GSYH’ya 

katkısının sanayi sektörünün katkısı düzeyine

eriştiğini ve bu katkının 2008 global ekonomik 

krizine kadar sürdüğünü görüyoruz. Ancak, glo-

bal krizin Ürdün’ün işgücü ihraç ettiği ülkeler-

deki ekonomik faaliyet hacmini daraltması, işçi

dövizlerinin GSYH’ya katkısının da hızla azal-

masına neden olmuştur. Bu gelişme, Ürdün’ün 

dış ödeme güçlüğünü giderek başka kaynaklarla

gidermesini zorunlu kılacaktır.

Tablo 7: Dış Ticarete İlişkin Büyüklükler

�F�
��?� 2010
����	�
��#����������� 7.3
�
����
��#����������� 13
�+�$�	���
���	����#������������ 20.3
�+�$�	���
���	��J�����X������"� 76.9
�+�$�	���
�>*�\���#����������� -5.8
�+�I��*��
��(��#����������� 7.0

Kaynak: Dünya Bankası Veri Tabanından derlenmiştir: http://databank.worldbank.org 

Erişim Tarihi: 16.09.2012. 

Tablo 5: GSYH’nın Yüzdesi Olarak İşçi Dövizleri

�F�
��?� 1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010

����]�������)����X�������+*��F=������ 12.4 21.8 19.1 20.1 17.3 15.1 13.8

Kaynak: Dünya Bankası Veri Tabanından derlenmiştir: http://databank.worldbank.org

Erişim Tarihi: 16.09.2012. 

Enflasyon, bir ekonomide kaynak dağılımının

etkinliğini azaltan, sabit gelirlilerin ekonomik re-

fahını olumsuz yönde etkileyen, gelir dağılımını 

bozan ve yoksulluğu derinleştiren olgulardan bi-

risidir. Tablo 6, 1990 ve 2000 yılları ve 2006-2010

dönemi için Ürdün’de enflasyonun gelişimini

yansıtmaktadır. Buna göre, Enflasyon oranı 1990 

yılındaki oldukça yüksek olan düzeyinden 2000 

yılında sıfır düzeyine gerilemiş, ancak 2005 yı-

lında uygulamaya konulan “ulusal ajanda girişimi

programında yer alan yatırımların yurtiçi talebi

canlandırması ve enerji kaynakları ithalatı yoluyla

“ithal edilen enflasyon” nedeniyle, global ekono-

mik kriz öncesi dönemde enflasyon yine yüksek 

seyretmiştir. 2009 yılında eksi olarak gerçekleş-

mesine karşın enflasyon yeniden tırmanışa geç-

miştir. Tablo 6 bize enflasyonun Ürdün’de kronik

yapısal bir sorun olduğunu göstermektedir. 

Tablo 6: Enflasyon Oranı

�F�
��?� 1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011

$���
�	��B���
�&�^�����(��"� 16.2 0.7 6.3 5.4 14.9 -0.7 5.0 4.4

Kaynak: Dünya Bankası Veri Tabanından derlenmiştir: http://databank.worldbank.org 

Erişim Tarihi: 16.09.2012. 

Yukarıda Ürdün ekonomisinin küçük açık bir e-

konomi olduğunu belirttik. İktisatçılar, bir ülke-

nin dışa açıklığını ihracat ve ithalat değerlerinin

toplamı olan dış ticaret hacminin GSYH’ya oranı 

ile yani, bir ülkede üretilen nihai mal ve hizmet-

lerin hangi oranda dış ticarete konu olduğu ile 

ölçmektedirler. Tablo 4, 2010 yılı için Ürdün’ün

dış ticaretine ilişkin sözü edilen büyüklükleri ve

dış borcunu yansıtmaktadır. Tablo 4’ten de gö-

rebileceğimiz gibi, Ürdün’de dışa açıklık oranı

%76,9’dur. Öte yandan, dış ticaret hacmi ve tek 

tek dış ticarete konu olan ürünler göz önüne

alındığında Ürdün’ün mal ve hizmet ihracat ve

ithalatının dünya fiyatlarını etkilemesi olanak-

lı olmadığından, ekonominin dışa açık küçük

bir ekonomi olduğunu ileri sürebiliriz. Ayrıca,

Ürdün GSYH’sının %22’si düzeyinde dış ticaret

açığı vermektedir. Bu açık doğal olarak dış bor-

ca yansımaktadır: dış borçların GSYH’ya oranı

%26,5’tir.  
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Yurtiçi tasarruflar ile yatırımların düzeyi ve den-

gesi hem ekonomin kalkınma politikasını hem 

de cari işlemler açıklarının/fazlasının düzeyini 

ve gelişimini belirlemektedir. Tablo 8, 2010 yılı 

için Ürdün’de yatırım ve tasarrufların düzeyini

yansıtmaktadır. 2006 yılında uygulamaya konu-

lan “ulusal ajanda girişimi” programı çerçeve-

sinde yapılan yatırımların da bir sonucu olarak,

yatırımların GSYH içerisindeki payı %22,3 iken, 

tasarrufların payı bunun önemli ölçüde gerisin-

de kalarak, yatırım programını finanse etmekte 

yetersiz kalmıştır. Bu durum, dış borç stokunun 

artmasının temel nedenidir.

Tablo 8: Ulusal Yatırımlar ve Tasarruflara İlişkin Büyüklükler

�F�
��?� 2010

��������_���������X�(+(�(������]�������)����X������ 22.3

��������_�`�(����$�����(^��������]�������)����X������ 16.9

Kaynak: Dünya Bankası Veri Tabanından derlenmiştir: http://databank.worldbank.org

Erişim Tarihi: 16.09.2012. 

Sonuç

Ürdün, piyasa temelli bir ekonomik yapıya sa-

hiptir. Ürdün ekonomisinin iki temel özelliği,

nitelikli bir işgücüne ve bölgedeki diğer ülke-

lerin büyük çoğunluğunun aksine sınırlı doğal

kaynaklara sahip olmasıdır. Ürdün küçük açık 

bir ekonomi tanımına en uygun ülkelerden bi-

ridir. Bu özelliği Ürdün’ü dış şoklara maruz bı-

rakmaktadır. Ürdün ekonomisi hizmet temelli 

bir ekonomik olarak adlandırılmaktadır. Temel 

eğitim düzeyinde kişi başına GSYH’nın %10’nun

üzerinde eğitim harcaması yapan Ürdün nitelikli

bir işgücüne sahiptir. Ancak, yurtdışına önemli

ölçüde işçi göndermesine karşın, Ürdün önem-

li bir işsizlik sorunu ile karşı karşıyadır. İçinde

bulunduğu bölgenin politik ve askeri anlamda

istikrarsız olması, Ürdün’ü yüksek oranlı askeri

harcamaya yöneltmektedir. Askeri harcamaların 

GSYH içerisindeki payı %5’i aşmaktadır. Ürdün 

düşük sayılacak bir düzeyde özel yabancı yatırım

çekebilmektedir. Öte yandan, 2005 yılında baş-

lanan ve 10 yıllık bir dönemi kapsayacak olan

ulusal ajanda girişimi programının gerektirdiği

kamu harcamalarına karşın GSYH’nın %17’si o-

ranında bir vergi yükü söz konusudur. Enflasyon

ise Ürdün’de çözülmesi gereken yapısal sorunlar-

dan birini oluşturmaktadır. Son olarak, Ürdün’de

en yüksek %20 gelire sahip olanlar toplam ulusal 

gelirin yaklaşık olarak %43,6’ını elde ederken, en 

düşük %20 gelire sahip olanlar toplam ulusal ge-

lirin ancak %7,7’sini elde etmektedir. Ürdün bu

eşitsiz gelir dağılımı sorununu çözecek önlemleri

almalıdır. 

� �3���������
������E��*$�������U�q��U��>�S�*$)
��;��)EBBU����@*��U#����*�>B�#*$�B�*$����9���

�z����*�
B

�*$����9��U9���U��>9>�*$)
���/����!�2���;�E����%��	%�	��
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Türkiye’de İngilizce yayınlanan en önemli akade-

mik Türk siyaseti ve bölge çalışmaları dergilerin-

den biri olan Insight Turkey ve 12 Mayıs 2012 ta-

rihinde Kuzey Kıbrıs’ta yerleşik bir sivil toplum

kuruluşu olan Akademi Kıbrıs işbirliğiyle “Arap 

Baharı, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Sorunu” baş-

lıklı bir toplantı düzenledi. İki panellik bu top-

lantının temel amacı, Orta Doğu’da Arap Baharı 

etkisiyle gerçekleşmekte olan olağanüstü siyasi,

toplumsal ve jeopolitik değişimleri Kıbrıs pers-

pektifinden değerlendirmekti. Toplantının açılış 

konuşmasını Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Beşir 

Atalay yaptı. 

Türkiye’nin resmi olarak tanımadığı Kıbrıs 

Cumhuriyeti’nin AB Dönem Başkanlığı’nı al-

masının hemen öncesinde gerçekleştirilen bu 

toplantı, aynı zamanda Türkiye-AB ilişkileri açı-

sından neredeyse en kritik konu haline gelmiş 

olan Kıbrıs sorununun geldiği aşamayı da değer-

lendirmek açısından önemli bir fırsat oluşturdu. 

Bu bağlamda, toplantı çerçevesinde öncelikle

karşımıza çıkan olgu, Kıbrıs sorununun Türk dış 

siyasetinde halen açık bir şekilde ifade edilmese 

de merkezi bir yer tuttuğu ve bu önemin önü-

müzdeki dönemde de bölgedeki değişimlerden

bağımsız olarak sabit kalacağıydı. Diğer yandan, 

Kıbrıs sorunu Türk dış siyasetinde Arap Baha-

rı ve Orta Doğu’ya yönelik politikalar sebebiyle

gözle görülür bir eksen kaymasının yaşandığı şu

dönemde adeta Doğu Akdeniz’e atılmış bir demir

gibi, söz konusu Türk dış siyasetini belirli bir ray 

üzerinde tutmaktadır. Özetle söyleyecek olur-

sak toplantıda da ortaya konduğu şekliyle Kıbrıs

sorunu, Türk iç ve dış siyasetinde Orta Doğu ve

Doğu Akdeniz’de ortaya çıkan yeni stratejik or-

tam açısından Türkiye’nin yegâne “Batı bağlantı-

sı” şekline dönüşmüş durumdadır.

Bir başka açıdan ise Türk dış politikasında Kıb-

rıs sorunu, bölgenin tüm jeopolitik konfigüras-

yonunun değişmesinin yolunu açabilecek Orta

Doğu’daki son gelişmeler sebebiyle olağanüstü

temkinli olunmasını gerektiren bir konu olarak

karşımıza çıkmaktadır. Arap Baharı sürecinde

Suriye’de gündeme gelen siyasi kriz ve bu krizin

dünya çapında Soğuk Savaş sonrası güç mücade-

lesini adeta kristalize eden dış müdahale olasılığı,

Doğu Akdeniz’i biraz daha ısındırmış ve bölgeyi

Büyük Güçlerin stratejik mücadele alanı haline

getirmiştir. Nitekim geçtiğimiz günlerde ABD ve

Rusya’nın Doğu Akdeniz’e savaş gemisi filoları

gönderdiği uluslararası kaynaklarca not edilmiş-

tir. Rusya’nın Suriye’de askeri üssü bulunmak-
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tadır ve bu üs, Rusya’nın on sekizinci yüzyıldan

beri hedeflediği sıcak denizlerde -Akdeniz’de-

varlık göstermesini sağlayacak son üstür. Kıbrıs 

adasındaki İngiliz üslerinin stratejik konumu ve

bölgedeki istihbarat faaliyetleri de göz önüne alı-

nırsa bölgedeki gerginlik olağanüstü artmış du-

rumda görünmektedir.

Geldiğimiz aşamada Doğu Akdeniz’deki strate-

jik mücadelenin Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum 

Kesimi arasındaki gerginliği aştığı kolayca gö-

rülebilir. Buna bir de ilişkilerimizin neredeyse

durma noktasında olduğu İsrail ve Kıbrıs Rum 

Kesimi arasında petrol ve doğal gaz arama konu-

sunda gelişen işbirliği ve stratejik yakınlaşmayı

eklemek gerekir. Bu bağlamda, Türkiye’nin Kıb-

rıs politikasının bir kez daha Türkiye’nin uzun

dönemli çıkarları açısından ne kadar kritik bir

öneme sahip olduğu görülmektedir. Arap Baharı

sonrasındaki Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’deki

gelişmeler sonucunda, Kıbrıs sorununu çözme-

ye yönelik gündeme gelen son kapsamlı çözüm

planı olan Annan Planı sürecinde -taraflar arası 

yakınlaşmayı sağlamak için- iddia edildiği gibi 

Kıbrıs adasının teknolojik gelişmeler ve global-

leşme sayesinde stratejik öneminin azalmadığı,

tam tersine sabit kaldığı görülmektedir.t

Toplantının panelleri ile ilgili rapora Insight Tur-

key dergisinin web sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Bizim burada yazacaklarımız, bir kısmını yuka-

rıda sunduğumuz değerlendirmelerimize, bu ra-

porda ortaya konan panel özetlerine ve ek olarak 

büyük ölçüde tartışmalarda, toplantı sırasındaki

yemek ile kahve aralarında ve panellerde konu-

şulanlara, şahsi gözlemlerimize ve yorumlarımı-

za dayalı olacak.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başbakan 

Yardımcısı Prof. Dr. Beşir Atalay konuşmasın-

da Türkiye’nin KKTC’ye yönelik politikalarının 

anlaşılması açısından önemli, kayda değer bazı

noktaların altını çizdi. Aynı zamanda bir süre-

dir AK Parti hükümetinin Kıbrıs’tan sorumlu
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bakanı görevini de yürüten Atalay, Türkiye’nin 

KKTC’ye her koşulda desteğinin devam ede-

ceğini vurguladı ve parlamentonun KKTC için

önemli bir yardım ve yatırım paketi geçirdiğini

söyledi. Bu bağlamda en önemli desteğin enerji 

sektöründe olduğu ve yatırımların bu noktada

yoğunlaşacağını belirtti. Gerçekten de Kıbrıs ko-

nusu artık giderek daha fazla oranda Türkiye’nin 

enerji siyasetinin anahtar konusu haline gelmiş 

durumdadır. Bu durum stratejik önem ifade et-

mesine karşın, Kıbrıs konusuna daha önce at-

fedilen “pasif” stratejik önemden farklıdır. Bir 

başka deyişle artık Kıbrıs, adanın başkalarının

eline geçme ve Türkiye aleyhine kullanılma ih-

timalinden/tehlikesinden kaynaklanan stratejik

önemden veya bir milli mesele olarak taşıdığı 

önemden farklı olarak, Türk ekonomisinin temel 

ihtiyacı olan enerjiden kaynaklanan daha aktif 

bir stratejik öneme kavuşmuştur. Konuşmasının

kısa bir bölümünde değindiği Arap Baharı konu-

sunda ise Atalay, AK Parti hükümetinin net bir 

tutum belirlediğini ve Arap halklarının yanında

olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu

bağlamda bölgede diktatörlüklerin yerini de-

mokratik rejimlerin almasının Türk dış politika-

sının önemli bir unsuru olduğunun altını çizen

Atalay, Türkiye’nin gelişmeleri yakından izlediği-

ni söyledi. 

Insight Turkey dergisinin editörü Prof. Dr. İhsan 

Dağı’nın başkanlık ettiği ilk panel büyük ölçüde 

Doğu Akdeniz’de ve Orta Doğu’da uluslarara-

sı bağlamda gerçekleşen değişiklikler üzerinde

odaklandı. Bu açıdan hem dış siyaset yaklaşım-

ları hem de ülke örnekleri açısından Arap Baharı 

mercek altına alındı. Bu panelin ilk konuşmacısı

olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Doç. Dr. 

Erol Kaymak, uluslararası ilişkiler yaklaşımları a-

çısından yenilikçi olarak da değerlendirilebilecek 

bir şekilde, Arap Baharı bağlamında Türkiye’nin 

dış politikasında ortaya koyduğu “söylem” ve bu-

nun sahadaki etkileri üzerinde durdu. Gerçek-

ten de uluslararası ilişkilerde hem pratik açıdan, 

hem de bir analiz aracı olarak “retorik” giderek

daha etkin bir şekilde kendini gösteren bir konu. 

Büyük ölçüde “devlet merkezli” bir perspektifle 

şekillenen uluslararası ilişkiler alanı, son yıllarda

devletlerin politikalarını kamuoylarına açıkla-

mak ve meşrulaştırmak için kullandıkları “söy-

lem” boyutunun da analiz çerçevesine katılma-

sıyla önemli bir yeni alan kazanmış durumda.

Bu toplantıda devletlerin kullandıkları söylemler

açısından değerlendirmeler yapan Kaymak, Arap

Baharı ile Orta Doğu’da doğmakta olan bir “de-

mokrasi ekseni”nin altını çizdi.

Aslında bir süredir dünyanın başka bölgelerinde

olduğu gibi Orta Doğu’da da uluslararası ilişkiler

sadece siyasi denge ilişkilerinden değil aynı za-

manda ülkelerin kullandığı söylemlerin de önem-

li bir yer tuttuğu bir alan haline gelmiş durumda.

Bu zamana kadar “demokrasi retoriği” özellikle

İsrail tarafından Orta Doğu’da kendi politikala-

rını meşrulaştırmak için kullanıldı. Burada oto-

riter rejimler tarafından yönetilen Arap ülkeler

dezavantajlı durumdaydılar ve demokratikleşme

yönünde dünyada yaşanan gelişmeleri göz önüne

aldığımızda mutlak kaybeden konumundaydılar.

Kaymak, Arap Baharı’nın İsrail’in demokrasi

söylemiyle elinde bulundurduğu moral üstünlü-

ğü sarstığını ve Orta Doğu’da uluslararası siya-

setin güçlü bir şekilde yeni bir yöne evrilmekte

olduğunu işaret etti. Kaymak, Batı’da pozitif bir

okumayla “Arap Baharı” kavramının bir bakıma

“Prag Baharı”nı anımsatır bir şekilde kullanıldı-

ğını belirtti. Bununla birlikte bölge halkları, bu

yaşananları meşru bir irade ifadesi, bir “devrim”

olarak nitelemekte ısrarlılar. Bu açıdan Kaymak,

AK Parti Türkiye’sinin gerek iç politikada, gerek-

se dış politikada demokrasi retoriğini ağırlıklı

olarak kullandığına işaret etti. Büyük ölçüde İs-

rail kaynaklı yayınlardaki Türkiye’nin ekseninin

Batı’dan Doğu’ya kaydığına yönelik yaklaşıma

karşı çıkan Kaymak, Türkiye’nin Batı ile sıkı iliş-

kilerinin devam ettiğini, bunun kendini en net

şekilde NATO ile ilişkilerde gösterdiğini belirt-

ti. Bu açıdan Kaymak’a göre Türkiye entegre bir

siyaset izlemektedir. Türk dış politikasında Da-

vutoğlu etkisiyle kullanılan “ritmik diplomasi”

söyleminin yeni stratejik perspektifi yansıttığını

belirten Kaymak, Türkiye’nin İsrail ile ilişkisi-

nin “eşit uzaklık” yaklaşımıyla dengeli bir şekilde

biçimlendiğini vurguladı. Türkiye’nin özellik-

le demokrasi ve İslam’ın bağdaşabilir olduğunu

göstererek Orta Doğu’da kendini model olarak

ortaya koyduğunu ve bunu bir dış politika aracı



Konferans

51��
	����	�	����	�	�	�����	��

olarak kullandığını belirten Kaymak, Erdoğan’ın

Orta Doğu’daki en popüler lider haline geldiğini 

ve bu açıdan Türk dış politikasındaki değişimle-

rin yeni ve önemli gelişmelerden biri olduğunun 

altını çizdi. Ne var ki Kaymak’a göre, Türkiye’nin 

politikasında bir takım belirsizlikler de bulun-

makta. Örneğin Libya konusunda, Türkiye önce

Libya’ya dış müdahaleye karşı çıktı, fakat sonra-

sında ise dış müdahale ile gelebilecek bir çözü-

mü kaçınılmaz bir şekilde kabul etti. Bu durum

Kaymak’a göre Türk dış politikasında daha prag-

matik bir yönelişin de göstergesi. Buna ek olarak 

bizim ekleyebileceğimiz ise, Türk iç siyasetin-

de son zamanlarda görülen otoriter   yöneliş ve 

komşularla bozulan ilişkiler ve Kürt sorununun

geldiği durum sebebiyle dış politikadaki demok-

rasi söyleminin inandırıcılığını giderek daha faz-

la sorgulanır hale geldiğidir.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden Yrd. Doç. 

Dr. Nur Köprülü sunuşunda geniş bir şekilde 

Orta Doğu siyasetini ele aldı. Köprülü, özellik-

le “Arap istisnası” olarak tanımlanan ve Orta

Doğu’da demokrasinin ve barışçıl bir sistem ku-

rulmasının mümkün olmadığını öngören yakla-

şımı eleştirdi. Bu yaklaşıma göre, Orta Doğu sa-

vaş ve kaos ile birlikte anılır. Bu özellikler, Batı’da 

Orta Doğu’nun temel özellikleri olarak kabul 

edilir hale gelmiştir. Bu istisnacılık düşüncesinin 

temelde üç ayağı bulunmaktadır. Birinci yaklaşı-

ma göre İslam ve demokrasi bağdaşamaz. İkinci 

yaklaşıma göre demokrasi yoksunluğunun temel 

sebebi büyük ölçüde otoriter yaklaşım ve kabile

ilişkileri ile tanımlanan Arap kültürüdür. Arap

dünyasında otoriter rejimlerin özünde Arap ka-

rakteri, Arap milliyetçiliği ve Baasçılık yatmakta-

dır. Üçüncü yaklaşıma göre ise Büyük Güçler’in 

enerji siyasetlerinin kesişme noktasında bulunan

Orta Doğu’da dış müdahaleler demokrasiye ve

barışçıl bir uluslararası yapı oluşmasına izin ver-

mez. Örneğin Orta Doğu’daki otoriter rejimler 

Soğuk Savaş boyunca Sovyet tehdidine karşı Batı

tarafından desteklenmişlerdir. Bununla birlikte

Köprülü, Orta Doğu’da Soğuk Savaş’ın bitmesiy-

le Sovyet etkisinin sona erdiğini, bu bölgeye yö-

nelik ABD yaklaşımının büyük ölçüde liberalleş-

meyi destekler şekilde evrildiğini ve Arap-İsrail 

sorununu çözmek için ciddi adımlar atıldığını

iddia etti. Fakat Soğuk Savaş sonrasında belirgin

bir şekilde Filistin sorunu ve Golan Tepeleri’nin

akıbeti gibi konular, otoriter ve milliyetçi yakla-

şımlı Arap liderleri tarafından kullanılmıştır ve

demokrasinin gelişmesini engellemiştir.

Halkların meşru özgürlük talepleri olarak değer-

lendirdiği Arap Baharı’nın “Arap istisnası”nı de-

ğiştireceğini düşünen Köprülü, bu sürecin Arap

rejimlerini normalleştireceğini ve Orta Doğu’ya 

uzun dönemli bir siyasi istikrar da getirebileceği-

ni savundu. Bu bağlamda, monarşiler ve cumhu-

riyetlerin farklı düzeyde tepki gösterdiğini öne 

süren Köprülü, Ürdün Kralı’nın süreci Mısır, Tu-

nus ve Libya’dan çok daha iyi yönetebildiğini öne

sürdü. Bunda Ürdün’de Müslüman Kardeşler’in 

sistemde oldukça farklı bir yere sahip olmala-

rının da etkili olduğunun altını çizmek gerekir.

Köprülü’ye göre bu süreç Ürdün’de Kifaye Ha-

reketi ile aslında 2005’te başlamıştır. Bununla

birlikte, Köprülü dış aktörlerin Arap dünyasında

değişim sürecinin başında oldukça düşük profilli

bir politika belirlediğini, fakat süreç ilerledikçe

daha etkin rol alabileceklerini öne sürdü.

Uluslararası bağlam üzerine olan bu ilk panelin

son konuşmacısı TOBB Ekonomi ve Teknolo-

ji Üniversitesi’nden Doç. Dr. Şaban Kardaş ise

Arap Baharı’na yönelik Türkiye’nin takındığı si-

yasal yaklaşımlar üzerinde durdu. Demokrasi 

söylemiyle siyasal aktörlerin değiştiğini ortaya 

koyan Kardaş, bu süreçte iki temel yaklaşımın 

gündeme geldiğinden bahsetti ve bu yaklaşım-

ların bölgedeki gelişmelere bakarken Türk top-

lumdaki genel kanı üzerinde oldukça belirleyici

olduğunun altını çizdi. Şaban’a göre ilk yaklaşı-

ma göre Arap Baharı’nı iç faktörler başlatmıştır 

ve Türkiye’de kimi toplumsal kesimler tarafından 

paylaşılan bu bakış aynı zaman da resmi yakla-

şımdır. Türkiye’den farklı olarak İran’da geliş-

meler, “İslami uyanış” olarak değerlendirilmiş, 

Suriye’nin yaklaşımı ise Arap Baharı’nı bir “terör 

olayı” olarak algılamak yönünde olmuştur. 

AK Parti hükümetinin liberal bir bakış açısı be-

lirlediğini iddia eden Kardaş, Türk halkının ek-

seriyetinin ise hükümetin yaklaşımından farklı-

laşarak Arap Baharı’nın dış aktörler tarafından
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yönlendirildiği şeklinde bir yaklaşımı benimsedi-

ğini ortaya koymaktadır. Arap dünyasındaki son 

gelişmelerin Türk dış siyasetinin temel konuları 

haline geldiğini belirten Kardaş, Dışişleri Bakanı

Ahmet Davutoğlu’nun süreci “gecikmiş bir deği-

şim hareketi” şeklinde değerlendirdiğini ve böl-

ge halklarını desteklediğini belirtmektedir. Bu

yaklaşımın Türk dış politikasını ve büyük ölçüde 

bölgeye bakışta Türk dış politikasının daha ön-

ceden belirlediği “statükocu” perspektifi değiş-

tirdiğini not eden Kardaş, Türkiye’de hüküme-

tin Türk halkının ekseriyetinin tercih ettiğinden

farklı bir politikayı tercih ederek risk aldığının 

da altını çizmektedir.  Bu aşamada hemen şu so-

ru sorulabilir: Türk dış politikasında demokrasi 

söylemi acaba sadece bir retorikten mi ibarettir? 

Belki de Türk dış politikasının kamuoyundaki 

inandırıcılığının sorgulanmasının temel sebebi

budur. Bu dış politikaya Ak Parti kendi seçmeni-

ni bile inandıramamaktadır.

Kardaş’a göre Türkiye, Arap dünyasında ger-

çekleşen son gelişmelere ilişkin çeşitli yaklaşım-

lar üretmektedir. Önce, Türkiye’nin tedrici bir

değişim tercihinden yana olduğunu söyleyen

Kardaş’a göre Türkiye, ayrıca çeşitli defalar sü-

recin başında bölgeye yapılması olası herhangi

bir dış müdahalenin karşısında olduğunu belirt-

miştir. Bununla birlikte Türkiye, bu yaklaşımıyla

Libya’da dış müdahaleye karşı gözlerini yumarak

açık bir çelişki içine girmiştir. Türkiye’nin üçün-

cü yaklaşımı ise bölgenin problemlerine bölgesel

çözümlerin üretilmesi yönündedir. Bu şekilde

bölgeye yapılabilecek uluslararası bir müdahale-

nin önünü alabileceğini düşünmüştür. Böylesine

bir yaklaşım, özellikle Müslüman devletler ara-
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sında işbirliğini geliştirmeye ve Arap Birliği gibi

mevcut kurumlara olan desteği de güçlendirme-

ye yönelik bir politika ile beraber gitmekteydi. 

Fakat özellikle Suriye’deki krizle bağlantılı ola-

rak gündeme gelen gelişmeler bölgede bu yönde

ciddi bir kapasite sorunu olduğunu ortaya koy-

maktadır. Bölge kendi sorunlarının çözümünde 

kendi çözüm mekanizmalarını ve platformları-

nı yeterince iyi kullanamamaktadır. Kardaş son

olarak Arap Baharı’nın sadece bölgeyi değil, aynı 

zamanda Türkiye’yi de etkilediğinin altını çiz-

mektedir.  Bu bağlamda dış politikada demokrasi 

söylemi, bu söylemi kullanan siyasi aktörleri ve 

ülkeleri de dönüştürmektedir. Gerçekten dönüş-

türmekte midir? Yoksa bu söylem sadece bir güç

aracı mıdır?

Kıbrıs’ta siyasal ve toplumsal durum ve çözüme

yönelik adımlar konusuna odaklanan ikinci pa-

nelin başkanlığını ise Kültür Üniversitesi’nden

Doç. Dr. Mensur Akgün yaptı. Bu panelin ilk ko-

nuşmacısı Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Prof.

Dr. Ahmet Sözen’di. Sözen, öncelikle Kıbrıs so-

rununun şimdiki haliyle Türkiye, NATO ve AB

arasında ciddi bir iletişim problemi yarattığını

ve işbirliğine sekte vurduğunun altını çizdi. Bu

iletişimsizliğin doğal gaz, petrol ve Türkiye’nin 

AB üyeliği gibi çok kritik konuları içerdiğini sa-

vunan Sözen, Kıbrıs’ta devam eden müzakere-

lerin de ciddi bir kriz içerisinde olduğunu iddia

etti. Sözen, Kıbrıs’ta müzakerelerin altı başlıkta

devam ettiğini ve 2008’den beri devam eden mü-

zakerelerin iktisadi konular ve AB ile ilgili ola-

rak kritik üç bölümü olduğunu belirtti. Bununla 

birlikte, Sözen’e göre sonuçsuz müzakereler ve

Doğu Akdeniz’de ortaya çıkan son gelişmelerle 

daha kompleks hale gelen bu sorun, Türkiye’ye

giderek daha fazla zarar vermeye başlamıştır. 

Sözen, konuşmasında kendisinin de içerisinde

bulunduğu bir araştırma ekibinin Kıbrıs’ta yaptı-

ğı son kamuoyu araştırmalarının sonuçlarından

da bahsetti. Bu konuda geniş bir makale Insight 

Turkey dergisinin 2012 Kış sayısında yayınlan-

mış bulunmaktadır. Sözen, 1000 Kıbrıs’lı Rum ve 

1000 Kıbrıs’lı Türk üzerinde yapılan bu kamuoyu 

yoklamasının oldukça ilginç sonuçları olduğu-

nu ortaya koydu. Özellikle altı çizilmesi gereken 

konu, 2004 yılında yapılan Türk tarafının kabulü

ve Rum tarafının reddetmesiyle sonuçlanan An-

nan Planı referandumdan sonra, Kıbrıs’ta her iki

tarafta da kapsamlı bir çözüme olan inancın gi-

derek azalması. Bu bağlamda Kıbrıslı Türklerin

%69’u, Kıbrıslı Rumların da %65’i müzakereler-

den bir çözüm çıkmayacağını düşünüyor. Taraf-ff

lara kapsamlı bir çözüm isteyip istemedikleri so-

rulduğunda ise hem Rumların hem de Türklerin 

%70 civarında çözüm taraftarı oldukları görülü-

yor. Bir referandum ihtimalinde ise ne yönde oy 

kullanacakları konusunda genel olarak bir belir-

sizlik olduğunu gören Sözen, özellikle muğlâk 

müzakere sürecinin iki tarafta da müzakerelere

olan inancı ciddi bir şekilde sarstığını iddia etti. 

Bu bağlamda Sözen, Kuzey Kıbrıs için şu üç ihti-

malin söz konusu olduğunu düşünüyor: Tayvan-

laşma, Kosovalaşma ve Hataylaşma.

Kamuoyu yoklamalarında KKTC’ye üniter bir

şekilde bakıldığını kaydeden Sözen, geniş ölçüde

hem Türk, hem Rum katılımcıların iki bölgeli ve 

iki toplumlu bir devlet yapısı üzerinde hemfikir 

olduklarının altını çizmektedir. Sözen ayrıca re-

ferandumla bir çözüm aranacaksa bunun artık

gündeme getirilmesi gerektiğini savunmakta ve 

toplumların bir referanduma hazırlanması ge-

rektiğinin üzerinde durmaktadır. Bu bağlamda,

özellikle bazı konuların Kıbrıslı Rumlar tara-

fından kabul edilmesinin zorluklarına değinen 

Sözen, KKTC’nin tanınmasının bu konulardan

biri olduğunu belirtmektedir. Bu çerçevede Sö-

zen, KKTC kamuoyunda yaygın havanın yarım 

bir çözümün sürmeyeceği yönünde olduğunu 

söyledi. Bu durumun Kuzey’de çözüme karşı

bir yaklaşımı kaçınılmaz olarak gündeme getir-

diğinin altını çizen Sözen,   öncelikle konunun 

taraflar arasında güvenin inşa edilmesi konusu

olduğunu ve 2003’te iki kesim arasında sınırların

açılmasına rağmen bunun halen tesis edilemedi-

ğini söylemektedir. Bu noktada hemen gündeme

getirilmesi gereken konulardan biri şudur: So-

runun çözümüne ilişkin yaklaşımlarda, özellikle

sorunun çözülmesinin önündeki en önemli en-

gelin politikacılar olduğu savunulur. Politikacılar

olmasa sorunun kolayca çözüleceği iddia edilir.

Annan Planı’nın gündeme geldiği dönemde Ra-

uf Denktaş’a yöneltilen en önemli eleştiri buydu. 
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“Denktaş giderse çözüm gelir” fikri hakim yakla-

şımdı. Fakat Denktaş’ın seçimle iktidardan düş-

tüğü ve 2003 yılından beri Kıbrıs’ın kuzeyi ve gü-

neyi arasındaki sınırın açık olduğu bir Kıbrıs’ta,

toplumlar arasında ilişkilerde ciddi bir yumuşa-

ma neden olmamıştır? Sivil toplum grupları, çı-

kar grupları ve medya ilişkileri bir çözümü kata-

lize edecek düzeyde neden  gelişmemiştir? 

İkinci panelin diğer bir konuşmacısı ise İstan-

bul Üniversitesi’nden Kıvanç Ulusoy’du. Ulusoy,

Doğu Akdeniz’de gündeme gelen jeopolitik de-

ğişiklikler sonrasında Kıbrıs sorununu değerlen-

dirdi. Öncelikle Kıbrıs’ta sorunun özünde Kıbrıs 

Cumhuriyeti’nin kuruluşunda söz konusu olan 

“bölünmüş” egemenlik yapısı ve zaman içerisin-

de çalışmayan “güç paylaşımı”na dayalı anayasal 

sistemde düğümlendiğinin altını çizen Ulusoy,

sorunun başından beri Kıbrıs’ın kuzeyi ve güne-

yi arasındaki ilişkilerin Türkiye, Birleşik Krallık 

ve Yunanistan arasındaki ilişkilere sıkıca bağlı

olduğunu öne sürdü. Bu üç garantör ülke arasın-

daki ilişkilerin gelişmesine ve tam anlamıyla ba-

rış sağlanmasına dayalı olması sebebiyle, Kıbrıs 

sorunu İkinci Dünya Savaşı sonrasında Berlin’in

durumuna benzemektedir.

1983 itibariyle taraflardan özellikle Yunanistan

ve Türkiye arasında yaklaşım farklılıklarının net

bir şekilde ortaya çıktığını ve bu durumun çözü-

münün önündeki en önemli engel olduğunu or-

taya koyan Ulusoy, şu anki tıkanmışlık durumu-

nun 1983’te KKTC’nin ilanı, 1987’de Türkiye’nin 

AB’ye üyelik başvurusu ve 1990’da Kıbrıs Rum

Yönetimi’nin AB’ye başvurusu ile yeni bir düzeye

geldiğini belirtti. Bu bağlamda Ulusoy, Kıbrıs’ta 

sorunun Avrupalılaştığı’nı ve bir türlü Avrupa 

bağlamında bir çözümün gerçekleşemediğinin 

altını çizdi. Bundan sonraki süreçte Kıbrıs’ta çö-

zümün büyük ölçüde Türkiye’nin AB ile üyelik

müzakerelerinin gidişatına sıkıca bağlandığını

belirten Ulusoy, şu anki durumun aslında AB 

için de hazmedilmesi oldukça zor bir durum ola-

rak ortaya çıktığını söyledi.

Kıbrıs konusunun Türk dış politikasında haya-

ti önemde bir yer işgal ettiğini iddia eden Ulu-

soy, özellikle Kıbrıs konusunun uzunca bir süre 

“milli mesele” olarak görüldüğünü ve stratejik

öneminin bu bağlamda vazgeçilmez olarak ta-

nımlandığını belirtti. Bu durumun son dönemde

de değişmediğini belirten Ulusoy, Dışişleri Baka-

nı Davutoğlu’nun bizzat kendisinin bunu böyle

gördüğünü ileri sürdü. Bu bağlamda, Türkiye

açısından Kıbrıs konusu halen Doğu Akdeniz,

Balkanlar ve Kuzey Afrika ortasında bir stratejik

denge unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu-

nunla birlikte bu stratejik yaklaşıma baktığımız-

da ilk karşımıza çıkan Kıbrıs adasının pasif stra-

tejik önemidir. Bu durum şöyle tarif edilebilir:

Kıbrıs adası aslında başka bir devletin kontrolü

altına girmesi tehlikesinden dolayı bir stratejik

öneme sahiptir. Türkiye için doğrudan bir tehdit

ifade edecek olan bu durum Türk dış politikası

açısından, Kıbrıs adasının kritik öneminin tam

ifadesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ulusoy, Türkiye’nin Orta Doğu’ya yaklaşımının

da Kıbrıs sorununu etkilediğini iddia etmektedir.

Bu bağlamda Orta Doğu’da, aslında Kafkaslardan

Körfez bölgesine siyasal enerji konuları ve siyasal

İslam üzerinden kurulan bir siyasi ve jeopolitik

ilişki söz konusudur. Toplumsal, siyasi ve jeopo-

litik ilişkiler bu dinamiklerle kristalize olmakta-

dır. Bu anlamda Kıbrıs oldukça geniş tanımlanan

bu yeni bölgesel düzlemde, stratejik ve jeopoli-

tik hesapların tam merkezinde yer almaktadır.

Bu durum, adanın stratejik öneminin bölgesel

yeniden tanımlamalara ve değişiklilere rağmen

sabit kaldığını göstermektedir. Böyle durumlar

dünya tarihinde ancak “milyonda bir” rastlana-

bilecek ciddi siyasi-jeopolitik şoklarla değişebi-

lir, çünkü uluslararası sistem değişime çok açık 

değildir. Orta Doğu’da böyle bir durum, yirminci

yüzyılın başından Osmanlı İmparatorluğu’nun

Birinci Dünya Savaşı’nda yıkılışından bu ya-

na olmuyordu. Suriye’de şu an karşımıza çıkan

durum bu anlamda bir dizi stratejik zincirleme

reaksiyon yaratacak nitelikte özel bir durumdur.

Sadece Arap Baharı çerçevesinde değerlendiri-

lebilecek bir demokratikleşme sorunu değildir

ve hem bölgede hem bölge dışında önemli top-

lumsal ve siyasal guruplar bu durumu kökten bir

değişim fırsatı olarak görmektedir. Bu bağlamda

Suriye’deki kriz durumu Kıbrıs’taki statükoyu da

değiştirebilecek potansiyele sahiptir.
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Ulusoy, AK Parti hükümetinin 2002-2004 arası 

dönemde bir çözüm yolu olarak Annan Planı’nı 

ve ona temel teşkil eden adada iki bölgelilik ve 

güç paylaşımı sistemini kuran “Belçika model”ini 

benimsediğinin altını çizmektedir. Fakat 2004’ten

sonraki dönemde Türk dış politikası açısında

Kıbrıs konusunda ciddi bir değişiklik olmadığı-

nın altını çizen Ulusoy, Türkiye tedricen geçmiş

politikalarına geri dönmüş ve çözüm taraftarı bir 

politika izlemeyi bırakmıştır. Annan Planı’nın 

Rumlar tarafından reddedilmesi üzerine AK Par-

ti hükümetlerinin temel politikası Türkiye’nin e-

linden geleni yaptığı ve artık adım atma sırasının

Rumlarda ve AB’de olduğunu savunmaktadır. 

Bu süreçte Kıbrıs Türkleri üzerinde olan izolas-

yonların kaldırılması konusu Türkiye’nin AB’den

beklediği temel adımdı.  Bununla birlikte geldi-

ğimiz noktada Kıbrıs konusunda tartışmalar, ye-

niden jeopolitik hesaplar ve enerji konularında 

düğümlenmiştir. Türkiye ve Kıbrıs Rum kesimi-

nin arasındaki ilişkilerin iyileşmesi hem Kıbrıs’ta

çözümsüzlüğün, hem de Türkiye’nin AB ile iliş-

kilerinde ilerlemenin düğümlendiği temel konu 

olarak karşımıza çıkmaktadır.

İkinci panelin son konuşmacısı ise Kuzey 

Kıbrıs’ta yayınlanan Havadis gazetesinin genel

yayın yönetmeni Başaran Düzgün’dü. Düzgün, 

2004 referandumunun toplumlar üzerindeki et-

kisi ve 2004 sonrası süreçte Kıbrıs’taki siyasal 

iklim üzerinde durdu. Düzgün, ilk başlarda AK

Parti’nin Kıbrıs sorununun ele alınış şeklinde çok

önemli bir değişiklik getirdiğini belirtti. AK Par-

ti ile gelen bu yaklaşım farkı referanduma giden 

süreçte bunun kendisini etkin bir şekilde göste-

rerek Kıbrıs sorununda kapsamlı çözüme yöne-

lik cesaretli adımlar atılmasını sağlamıştır. Kıbrıs

Türk halkı Ak Parti’ye güvenmiştir. 

Bununla birlikte AK Parti’nin revizyonist stra-

tejisi, 2004 yılında yapılan referandumun sonuç

vermemesi sonucunda değişti ve Türkiye gele-

neksel politikalara sert bir dönüş yaptı. Düzgün,

AK Parti’nin hem AB müzakere sürecinde iler-

leyebilmesi ve hem de Kıbrıs konusunda önce-

ki gibi etkin rol oynayabilmesi için yeniden ini-

siyatifi ele alması ve hamle yapması gerektiğini 

savunmaktadır. Düzgün’e göre top halen Türki-

ye’dedir. Arap Baharı sürecinde bölgedeki cid-

di siyasi ve jeopolitik değişimlerden bahseden 

Düzgün, eğer yeni politikalar oluşturulmazsa 

Türkiye ilerde daha dezavantajlı bir konumda,

Kıbrıs politikasında değişikliklere zorlanmak

durumunda kalabilir. 2004 sonrası süreçte Türk 

dış politikasından belki de en önemli beklenti

Kıbrıs Türkleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin

gelişmesiydi. Rumların ve AB’nin tavrından ötü-

rü hayal kırıklığına uğrayan Kıbrıs Türklerinin,

Türkiye’ye daha da yaklaşmaları bekleniyordu.

Fakat Düzgün’ün sunuşundan anladığımız ka-

darıyla böyle bir durum gerçekleşmemiş. Özel-

likle son dönemde Türkiye’den KKTC ve Kıbrıs

Türklerine yönelik son derece sert yaklaşımlar,

Kıbrıs Türkünü Türkiye’den daha da uzaklaştır-

maktadır. Türkiye’nin KKTC’nin iç siyasetine ve 

toplumsal yapısına müdahalesi olağanüstü dü-

zeylere ulaşmıştır. Düzgün, Kıbrıs Türklerinin

egemenliklerini geri istediklerini ifade etmek-

tedir. Kıbrıs Türkü adada kendi kendini yönet-

mek istemektedir. Düzgün’e göre Türkiye, Kıbrıs

Türkü’nün bu temel talebini anlayamamaktadır.

Bu durum da Kuzey Kıbrıs’ta siyasal iklimin o-

lumlu yönde değişmesinin önündeki en önemli

engeldir. Bununla birlikte Arap Baharı Kıbrıs’a

daha ulaşmamıştır.

O  
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Arap coğrafyasında tanık olduğumuz halk ayak-

lanmaları, ‘demokratikleşme’ sürecinin önemli 

bir parçası olarak değerlendirilerek Arap Ba-

harı tanımlamasıyla nitelendirilmiştir. Ancak

bu önemli değişim süreci, Ortadoğu’nun siya-

sal portresini aslında ne kadar az bildiğimizi de

ortaya koymuştur. Arap Baharı arifesinde Ha-

mit Bozarslan tarafından 2010 yazında yazılan

ve Şubat 2011 tarihinde Fransızca yayımlanan 

Ortadoğu’nun Siyasal Sosyolojisi: Arap İsyanla-

rından Önce ve Sonra adlı kitap, Arap toplum-

larında sosyal hareketlerin ve direnişlerin son 

derece zor koşullarda da olsa mevcut olduğunu

belirtmekle birlikte ihtilal ya da büyük boyutta

şehir ayaklanmaları senaryolarını dışarıda bıra-

karak mevcut statükonun devam etme ihtima-

linin oldukça yüksek olduğunu savunmuştur. 

Oysa 18 Aralık 2010 tarihinde Tunus’ta başlayan 

ve akabinde Mısır, Yemen, Bahreyn, Libya ve

Suriye’ye sıçrayan halk ayaklanmaları, Ortadoğu

coğrafyasında sosyal bir patlama yarattığı gibi

siyasal bir değişim sürecini de tetiklemiştir. Bu

süreç, yazarın da belirttiği gibi, konusu “siyasal

sosyoloji” olan bu kitabın orjinal metninin, ya-

yımlandıktan kısa bir zaman sonra kısmen “ta-

rihe karışmış bir dönemin” sosyolojisi hakkında

bir kaynağa dönüşme riskini yaratmıştır. Ancak

Türkçe baskıya yazılan önsözle kitabın güncelli-

ğinin korunması sağlanmıştır.

Kitap, giriş ve sonuç bölümleri hariç, altı bölüm-

den oluşmaktadır. Birinci bölüm, tarihsel dön-

güler çerçevesinde Ortadoğu’nun oluşumunu

anlatmaktadır. Yazar, Ortadoğu’nun kimi zaman

kültürel bir alan olarak tanımlanmasına rağmen,

aslında jeopolitik bir yaklaşımın ürünü olduğu-

nu belirterek bu bölüme giriş yapmaktadır. Do-

layısıyla, bu kültürel alanın oluşumunda İslam
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başat bir role sahip olsa da Ortadoğu’nun salt 

İslam-merkezli bir okumayla anlaşılamayacağı

belirtilmiştir. Bu nedenle yazar, Ortadoğu’nun 

anlaşılabilmesi için “genişleme” ve “tarihsel 

döngü” kavramlarına başvurarak Birinci Dünya

Savaşı’ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu’ndaki

Arap vilayetlerinin paylaşılmasından İntifada’ya

ya da 2000’li yıllardaki Irak’ın işgaline kadar ba-

zı olguların meydana geldikleri yerlerden çok 

uzaklarda bile siyasal dinamikler yaratabilece-

ğine ışık tutmaktadır. İlk uzun döngü olarak ni-

telenen dönemde 1919-1979 yılları arasındaki

gelişmelere değinilmiştir. Bu döngünün ilk bölü-

münde Türkiye’de Mustafa Kemal Atatürk’ün ve 

Acemistan’daki Rıza Şah’ın “medeniyet değişikli-

ği siyasetini” uyguladığını, bu sürecin 20. Yüzyıl

şafağındaki Batılılaşma hareketinin devamı nite-

liğinde olduğu belirtilmiştir. Diğer taraftan 1948

yılında İsrail devletinin kuruluşuyla binlerce ki-

şinin mülteci kamplarına gönderilmesiyle Mısır,

Irak ve Suriye dahil Arap dünyasının siyasi yapı-

sının altüst olduğu ve bağımsızlığın kazanılması-

nın ardından kurulan iktidarların güçsüzlüğünü 

ortaya koyduğu ifade edilmiştir. Hatta bir kral 

(Ürdün Kralı I. Abdullah) ve bir başbakan (Mı-

sırlı Mahmud Fehmi El Nukraşi) vatan haini ilan

edilerek idam edilmişlerdir. On yıl gecikmeyle 

bir diğer başbakan da (Iraklı Nuri-Es-Said) bu

ihanetin diyetini canıyla ödemiştir. Aynı zaman-

da bu dönemin, sömürgeci güçlerin Arap dünya-

sını zayıflatmak ve bölmek için kurduğu bir tu-

zak olarak algılanan “burjuvazi demokrasisinin”

de sonuna işaret ettiği savunulmuştur. (s. 49)

Dolayısıyla yeni sivil ve askeri entelijansiyanın

emperyalistlerin ve feodallerin hizmetkârı eski 

aristokratlara karşı bir dizi askeri darbeyle yeni

bir krizin başat aktörleri haline geldiği vurgulan-

mıştır. Böylelikle bu dönemin, otoriter yönetim

biçiminin emperyalizme ve siyonizme karşı di-

reniş için gerekli görülmesiyle birçok Arap dev-

letinin meşruiyet kazandığı tek dönem olduğu 

savunulmuştur. Bu dönemde Suudi Arabistan, 

Ürdün ve Fas gibi ülkeler ise Batıya bağlı kalırlar. 

Ancak bütüne bakacak olursak, iki eğilim dikka-

ti çekmektedir. Birincisi, Marksist-Leninist sol

(Irak, Suriye, Mısır, Sudan) ve kendisini yine sol 

çizgide tanımlayan Arap milliyetçiliğidir. Her ne

kadar Arap milliyetçiliği, 1967 yılında Altı Gün

Savaşları’nda alınan yenilginin ardından zayıfla-

mış olsa da 1970’lerin sonuna kadar Arap coğraf-ff

yasında etkinliğini devam ettirmiştir. O sıralar

fazla etkili olmayan İslamcı hareketlenmenin de

tam da bu dönemde radikalleştiği görülmektedir.

1979-2010 yılları arasındaki dönem de makro

düzeyde on yıllık üç döngü olarak kategorileş-

tirilmiştir. İlki 1979-1990 yılları arasındaki dö-

nemdir. 1979 yılında İran’da meydana gelen İs-

lam Devrimi ve Afganistan’ın Sovyetler Birliği 

tarafından işgal edilmesiyle Ortadoğu’da daha

radikal bir cihat yolunun açıldığı ifade edilmiştir.

Aynı zamanda 1975’te başlayan ve 1982’deki İs-

rail işgaliyle tırmanan Lübnan İç Savaşı’nın, böl-

gede yeni bir çatışma ortamı yaratarak Sünni ve 

Şii olmak üzere, farklı ama birbirini tamamlayan

iki İslamcı eylem tarzını ortaya çıkarttığı ifade

edilmiştir. Bir sonraki döngü, Afganistan’daki

Rus işgaline karşı savaşın ve İran-Irak Savaşı’nın

sona ermesiyle başlamıştır. Bu dönemde Cezayir

ve Mısır’da cihatçı çatışmalar meydana gelmiş-

tir. Yazar bu isyanları açıklamada Körfez Savaşı

sırasında Arap kamuoyunun radikalleşmesini,

Cezayir’de 1988 yılı Ekim’inde yaşanan kanlı

ayaklanmalarla meşruiyetini kaybeden Cezayir 

Milli Kurtuluş Cephesi sisteminin başarısızlığı-

nı ve Mısır’da Mübarek rejiminin yıpranmasıyla

ilişkilendirmiştir. Bu döneme damgasını vuran

son tarihsel döngü, 11 Eylül saldırılarıyla başla-

mıştır. Bu dönemde, Ortadoğu’nun genişleme 

sürecinin şimdiye dek görülmedik biçimde hız-

lanmış olduğu görüşü vurgulanmıştır. Örneğin, 

Endonezya, Pakistan, Afganistan, Irak, Filistin,

Lübnan, Cezayir ve hatta Somali gibi birbirinden

çok farklı devletler terörizme karşı ya da tam

tersi yönde dar ül-harb’a karşı tek bir cephenin 

bileşenleri olarak anılmaya başlamıştır. Bu dö-

neme dair yazarın önemli bir diğer tespiti de, 11

Eylül saldırılarının on yıl kadar sonrasında Müs-

lüman dünyanın bütününde ortaya çıkan şid-

detin zaman içinde intikam duygusu ve şehitlik

kültünden beslenen “metapolitika”yla ve gençli-

ğin sosyalleştiği yeni çevrelerin oluşmasıyla, yani 

“infrapolitika”yla, yeni dinamikler içinde yeni-

den üretildiği görüşüdür. (s. 55) Ancak yazarın

da belirttiği gibi, on yıllık üç döngü çerçevesinde 

ele alınan bu sürecin makro düzeyde ele alınma-
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sı, her bir ülkenin ya da ihtilafın nasıl evrildiğini

anlamamız için yeterli değildir. (s. 56) Diğer ta-

raftan, kitapta kullanılan bu makro düzey yakla-

şımı Ortadoğu’nun sürekli bir genişleme dalga-

sıyla kurulduğunu görmemizi sağlamaktadır. 

İkinci bölüm, Ortadoğu’nun modernite, İslami 

kimlik, asabiyet ve dava kavramları ile aşiretçi-

lik sorunu odaklı bilindik paradigmalara yeni

bir yaklaşım sunmaktadır. Modernite modelinin 

Leonard Binder’a (1958), Bernard Lewis’e (1961)

ya da Niyazi Berkes’e (1964) kadar geriye götürü-

lebileceğini ifade eden yazar, 20. Yüzyıl başında 

Ortadoğulu Batıcı reformcuların, ardından yüz-

yılın ilk yarısındaki otoriter rejimlerin projelerini 

kesinlikle “modernlikle” değil, “medeniyetle” ya

da “devrimle” ilişkilendirmiş olduklarını vurgu-

lamaktadır. (s. 62) Avrupa ve Amerika menşeli 

kalkınmacı düşünceyle bütünleştirilen moderni-

te kavramının 1960’lı yıllarda yankı bulduğu ve 

Ortadoğu coğrafyasında devrimci beklentilere

bir alternatif sunduğu ifade edilmiştir. 1980’li 

yıllarda ise modernite kavramının “eril,” “beyaz”

ve “egemen bir Batı’nın” tahakkümünden kur-

tularak insanlığın ortak malı olarak geçmişinin,

bugününün ve geleceğinin nasıl yorumlanaca-

ğını gösteren çerçeve olarak yeniden betimlen-

meye başlamıştır. 1990’lı yıllarda ise moderni-

teye gönderme yapan metinlerin sayısında ciddi 

bir artış olduğu ve bu çalışmalarda genellikle 

Ortadoğu’nun evrensel toplumun bir parçası ol-

duğuna vurgu yapıldığı ifade edilmiştir. Ancak 

yazara göre, modernist okumanın hatası, “(...)

basit bir biçimde modernitenin çelişkilerine in-

dirgenen otoritarizm, egemenlik ve muhalefet

biçimleri, ekonomik ve toplumsal eşitsizlikler

gibi ağır verileri soyutlayarak Ortadoğu’yu anla-

mak için hermenötik açıdan kapalı bir yolu ter-

cih etmiş olmasıdır.” (s. 66)

Yazar, Müslüman dünyanın sadece İslamcılığa 

indirgenerek kavranamayacağını da savunmak-

tadır. İslamcılığın, en azından belli bir dönem

için kendini hegemonik bir akım olarak ortaya 

koyduğunu yadsımamakla birlikte, farklı sos-

yolojik ve siyasal profillere sahip birçok aktörü 

bünyesinde barındıran karmaşık bir hareketlen-

me olarak günümüzde de birçok Ortadoğu ül-

kesindeki temel siyasal güç olmayı sürdürmekte

olduğunu vurgulamaktadır. (s. 68) Bu noktada

yazarın temel argümanı, Ortadoğu’daki İslam-

cılığın radikal sol ya da sağ akımlarla ve Batıcı-

lıkla arasındaki etkileşimin göz ardı edilmemesi

gerektiğidir. Yazar, bu akımların katkıları ve ay-

nı zamanda söz konusu toplumlar içinde sebep

oldukları ihtilaflar ve hatta bazen kurumsalla-

şan nüfuzları sayesinde İslamcılığın siyasal bir

sözdizimi halini almış olduğunu ve bu dünyaya

dair birçok beklentiyi öte dünyaya dair vaatler-

le eklemleyerek bunlara anlam kazandıran bir

aksiyoloji olduğunu ifade etmektedir. (s. 68-69)

Ancak “İslamcı paradigmanın” hatasını, İslamcı

siyasal olguyu Ortadoğu’nun karmaşık tarihini

açıklayıcı anahtarına dönüştürmesi ve böylece

onu benzersiz ve tekil olma durumunda bırak-

masında bulmaktadır.

Yazar, Ortadoğu araştırmalarında hakim olan

üçüncü paradigmanın temel unsurlarından o-

lan asabiyet ve dava kavramlarına da eleştirel

bir bakış açısı getirmektedir. Genellikle “birlik-

telik” ya da “bir grubun sergilediği dayanışma” 

olarak tercüme edilen asabiyet ve Tanrı’nın birt

ve Muhammed’in onun peygamberi olduğuna 

dair çağrı doğrultusundaki ideolojinin yaygın-

laştırılması için mücadele anlamına gelen dava

kavramlarının aslında “infrapolitika” ve “meta-

politika” ile ilgili olduğu ifade edilmiştir. Asabi-

yet, infropolitikayla ilgilidir, çünkü inşa edilmişt

her iktidar kendisine maddi, beşeri ve simgesel 

kaynak sağlayacak, dayanışmaya dayalı güçlü bir

çekirdeğe sahip olmalıdır. Dava ise metapoli-

tikayla ilgilidir, çünkü her iktidar bu dünyadaki 

maddi mevzular ya da kendi çıkarları dışında bir 

referansa gönderme yaparak kendini meşrulaş-

tırmak zorundadır. Dolayısıyla yazar, bu kavram-

ların çerçevesinde Ortadoğu’yu anlama gayreti 

içerisinde olan “emik paradigma”nın eksiğinin, 

emik bir modelin ardında daima evrensel nitelik-

te bir etik olduğunu göz ardı etmiş olmasından 

kaynaklandığı savunmaktadır. (s. 78)

İkinci bölümde yazarın ele aldığı son kavram,

Ortadoğu’nun geniş bir bölgesinde hâkim olan 

aşiret olgusudur. Her bir aşiretin kendi özel ko-

şulları olmasıyla birlikte yazar, aşiret olgusunu 
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kentleşme ve aşiret-devlet ilişkileri çerçevesin-

den ele almaktadır. Türkiye hariç, Ortadoğu’da

büyük bir sanayileşme hamlesi yaşanmamış ol-

masına rağmen, hızlı bir kentleşme sürecine gi-

rildiği görülmektedir. Yazara göre, Ortadoğu’da

kentleşme mekânsal örgütlenmenin, ekonomik 

ve beşeri düzenlemenin özel bir biçimini oluş-

turduğu gibi, bir “var olma” ve yönetme biçimine 

de dönüşmüştür. (s. 79) Bu noktadan hareketle, 

devlet ve kentleşme bir iktidar çerçevesi olarak

güçlendikçe, aşiretlerin de bir o kadar zayıfladı-

ğı gözlenmektedir. Sonuç olarak yazar, “aşiret”

paradigmasının hatasının aşiret olgusunu arkaik

yapıların direnişi olarak ele almasında bulmak-

tadır. Oysa aşiretlerin iktidarların zayıflama ve

güçlenme döngüleriyle ilişki içinde ve “moder-

nitenin” ürünü olarak ele alınmaları gerektiğini

savunmaktadır. 

Üçüncü bölüm, Ortadoğu coğrafyasındaki dev-

letleri ve siyasal sistemleri incelerken totalita-

rizm ve otoritarizm gibi kavramların üzerinde 

durmaktadır. Öncelikle yazar, devleti yekpare 

bir “organ” olarak değil bir “alan” olarak ele al-

mak gerektiğini savunmakta, bu alan içerisinde

birçok aktörün etkileşim içerisinde olduğunu 

vurgulamaktadır. Devletin hem güce, hem mo-

bilizasyon becerisine, hem de “habitus”lara sahip 

olduğu ve zaman içerisinde bir dizi müdahale,

etkileşim ve sistemsel gerilim sayesinde kendini 

yeniden ürettiği ifade edilmektedir. (s. 85) Aynı

zamanda yazar, devletin oluşumunu toplumla-

rın barışa kavuşma ve zor aygıtlarının merkezi

bir organ tarafından tekelleştirilme süreci olarak 

yorumlayan yaklaşımları da sorgulamaktadır. 

Devletin varlığı için bu tekelleşmenin değil, ne-

rede ve ne zaman müdahale edeceğini belirleme 

yetisinin olduğunu savunmaktadır. (s. 87) Ancak

devletin zora dayalı pratikleriyle kendisini devlet

olarak görülmesini sağladığı durumların da var 

olduğunu kabul etmektedir. Kitabın genelinde 

kullanılan makro yaklaşım, Ortadoğu’da devleti 

ve siyasal sistemleri otoritarizm ve totalitarizm 

kavramları yardımıyla irdelemede de kullanıl-

mıştır. Yazara göre, Ortadoğu’da totaliter olarak 

nitelendirilebilecek tek siyasal deneyim Irak’ta 

1979’dan 1993-1994 yılları arasındaki Baas reji-

midir. Bunun dışında, “Ortadoğulu rejimler se-

çimlerle gelmeyen, her tür parlamenter ya da hu-

kuki denetimden tümüyle ya da kısmen muaf, en 

üst düzey yürütme gücünü oluşturan ya da siya-

sal sistem üzerinde bir hakem ve vasi işlevi gören 

aktörlere ağırlık vermesi açısından otoriter” ola-

rak nitelendirilmiştir. (s. 95) Ortadoğu rejimleri-

ni otoriter olarak nitelendirmeye neden olan bir

diğer etkenin de güvenlik yaklaşımı olduğu ifade

edilmektedir. Hakim olan bu güvenlik yaklaşımı-

nın, devleti oligarşik bir yapıya büründürmekte 

olduğu savunulmaktadır. (s. 98-99) Otoritariz-

min bir diğer göstergesi olarak, Ortadoğu rejim-

lerinin halkın bir doktrini benimsemesini değil,

itaat etmesini istemeleridir. Ortadoğulu otoriter 

rejimlere karşı çıkılabilir ancak bunun tek koşu-

lu başkaldırının, rejimin devamlılığını tehlikeye

sokacak bir muhalif harekete dönüşmemesidir. 

(s. 100) Yazar, Ortadoğu’da siyasetin dost ve düş-

manlar arasındaki bir savaş alanı olarak tanım-

lanmasında ve her tür muhalefetin düşmanlık

olarak algılanmasında, Ortadoğu rejimlerinin

kurulma koşullarının etkili olduğunu savun-

maktadır. Örneğin, Türkiye bir imparatorluğun 

çözülmesinin ardından gelen bir bağımsızlık sa-

vaşıyla; Mağrip ülkeleri ve Pakistan sömürgecilik 

sonrasında; Suriye, Mısır ve eski dönem Irak as-

keri darbeyle; İran bir devrimle; Irak ve Afganis-

tan bir savaş ve iç parçalanma ortamı sonrasında

inşa edilmişlerdir. Aynı zamanda Ortadoğu, re-

jimlerinin otoritarizmini İslami ya da Ortado-

ğulu siyasal kültürün bir sonucu olarak değil,

modernizmin bir ürünü olarak algılamaktadır.

(s. 96) Seçimlerin hiçbir zaman rejimin gücünü

tehdit edecek nitelikte olmadığını vurgulayan

yazar, seçimlerin düzenli yapılmasını “otoriter

yükseliş” biçimlerinden biri olarak yorumlamak-

tadır. Hatta “İktidarı elinde bulunduran yönetici-

ler, basit bir entegrasyon ve yenilenme tekniğine 

indirgedikleri seçimleri, hegemonyalarını siyasal 

alanda yeniden meşrulaştırmanın bir yolu olarak

görmektedir.” diyerek, otoritarizmin seçimlere

rağmen nasıl yükselişte olduğuna dikkat çek-

mektedir. (s. 107) 

Dördüncü bölüm, siyasal mobilizasyonlar, radi-

kalleşme ve çatışma süreçlerini incelemektedir. 

Bu bölümde 1980-2010 yılları arasında yaşa-

nan demobilizasyon süreci üzerinde durularak
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muhafazakârlık gibi yeni muhalefet tarzları ve 

siyasal başkaldırı alanlarını konu etmektedir.

1980-2010 yılları, yeni direniş biçimlerinin, ye-

ni siyasal söylemlerin ve devletle doğrudan karşı

karşıya gelmeyi engelleyen mikro-mobilizasyon-

ların ortaya çıktığı bir dönem olmuştur. Yazara 

göre günümüz Ortadoğu’sunda asıl önem kaza-

nan, “mahalle” olgusu olmuş, gençlik de hem ça-

tışmanın hem de itaatin ana eksenini oluşturarak

yerel düzenin üretiminde önemli bir rol oynama-

ya başlamıştır. “Mahallenin” özerkleşmesi, top-

lumsal muhafazakârlığın hem nedeni, hem so-

nucu, hem de aracı olmuştur. Kitabın dördüncü

bölümünde ele alınan siyasal başkaldırı alanları

çerçevesinde Ortadoğu’da otoriter rejimlerin na-

sıl korunduğu ve Arap sokaklarının neden hiçbir 

toplumsal patlamaya yol açmadığı soruları gün-

deme getirilmiştir. İlk neden olarak, bir çatışma-

nın şiddetli bir kopuşa neden olmaksızın ya da

silahlı çatışmalar söz konusu olduğunda şiddet 

eylemlerinden vazgeçip barışçıl bir şekilde uzun 

süre devam edebileceği savunulmuştur. Çatışma

alanının süreklilik sağlayabilmesi için bazı ko-

şullara da ihtiyaç duymaktadır. Öncelikle siyasal, 

mezhepsel ya da etnik düzlemde temel bir ihtilaf 

barındırması gerektiği savunulmaktadır. 

Beşinci bölümde cemaat ve azınlık oluşum süre-

ci incelenmiştir. Bu çerçevede neden birincil ai-

diyetlerin özellikle Ortadoğu’da toplumsal ve e-

konomik çatışmalar aleyhine temel siyasal eylem

ve mobilizasyonların ana çerçevesi haline geldiği 

sorusuna cevap aranmaktadır. Yazar, Müslüman

imparatorluklarda etnik farklılık ve mezhep ay-

rılığının, iktidarların benimsediği kategoriler

yüzünden daha da keskinleştiğine işaret etmek-

tedir. Dolayısıyla din ve mezhep, ayrım ölçütü

olarak önemli bir olgu olmuştur. Diğer bir ölçüt

olan dil de ulus tanımının içine girmiş, kapsa-

ma ve dışlama mekanizmalarına dahil olmuştur. 

Yazar, dil üzerinden bazı toplulukların “azınlık-

laştırılma” sürecinin siyasal sonuçlarına dikkat

çekmektedir. Bu sonuçlardan ilki, azınlıklaştı-

rılmış grupların çoğunlukla iç düşman olarak 

görülmeleridir, bundan dolayı devlet güçlerinin

bu gruplara karşı baskı uyguladığı bir gerçektir.

İkinci sonuç, çoğunlukla toplumsal ve ekonomik

konuların siyasal düzlemde azınlık sorununa

kaymasıdır. Son olarak, bu toplulukların genel-

likle sınır bölgelerinde toplanmaları nedeniyle

taleplerinin hem yerel hem de sınıraşırı ve/ve-

ya bölgelerüstü bir nitelik kazanma ihtimalidir.

Toplulukların bu konumları da fikirlerini ve ör-

neklerini yayma rolünü üstlenerek Ortadoğu’da

hareketli ve örgütçü unsurlar haline gelmelerinin

önünü açmaktadır.

Altıncı bölümde kuşak olgusu, kutsal figürler,

kahramanlar ve siyasal özneler incelenerek hem

toplumların dönüşümlerinin hem de devletin 

resmi veya muhalif kurumlarının devamlılığının

anlaşılması hedeflenmiştir. Yazara göre, kuşakla-

rarası aktarım ve kopuşları dikkate almadan dü-

zenin yeniden üretimini ya da düzene muhalefet

edenleri, kimi zaman barışçıl eylemlerden şid-

dete – ya da tersi – geçişi anlamak imkânsızdır.

(s. 151) Yazar, kuşak gibi, beden kavramının da

son derece siyasal bir kavram olduğuna dikkat

çekerek, bedenin açık bir biçimde sayısız siyasal

söylemin ve iktidar ilişkisinin mekanı olmakla

birlikte, ihtiyaç halinde şiddete başvurmayı meş-

ru kılan kutsal bir simge halini alabildiğini ifade

etmektedir. Aynı zamanda yaş da önemli olgu

olarak dikkati çekmektedir. Ortadoğu coğrafya-

sında genellikle toplumsal düzenin yeniden üre-

timinin ön koşulunun yaşça büyük, deneyimli,

meşruiyet sahibi ihtiyarlara saygı duyulmasıyla

ilgili olduğu görülmektedir. Ancak iktidar inşa-

sında ilk defa 1908 Jön Türk devrimiyle “yaşlılığa

hürmetten” gençlik vurgusuna geçiş yapılmış-

tır. (s. 155) Bundan yaklaşık kırk yıl kadar sonra

Nakba’nın etkisi altındaki Arap dünyasında bir

gençlik kültü yükselmiştir. (s. 156) Bu yükselişte,

1959 yılında daha 30 yaşındayken El Fetih’i kuran

ve 40 yaşına geldiğinde FKÖ’nün lideri haline ge-

len Arafat ve daha 34 yaşındayken darbeyle yö-

netimi ele geçiren Nasır önemli örneklerdendir.

Ancak 1979 İran İslam Devrimiyle yaşlı beden

kültünün, Humeyni ile birlikte tekrar yükselişe

geçtiği ifade edilmektedir. Kitapta değinilmeme-

sine rağmen “Arap Baharı”yla birlikte yaş olgusu-

nun tekrar gençlik lehine geliştiği gözlenmekte-

dir. Bu gözlem de yazarın bu bölümde incelediği

devamlılık ve dönüşüm süreçlerine iyi bir örnek

oluşturmaktadır.
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Kitabın sonuç bölümünde yazarın önemli tespit-

leri bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi, 2000’li

yıllarda Rusya’nın Ortadoğu’da yeniden aktifleş-

mesi ve Çin’in bu coğrafyada artan etkisiyle böl-

gede birçok rejimin nefes aldığıdır. Aynı zaman-

da Yemen’de, Afganistan’da ve Irak’ta yeni otok-

ratik aktörlerin yükselişine de dikkat çekilmek-

tedir. Bir diğer tespit, Suriye ve İran’ın bölge dışı 

aktörlerin politikalarıyla Ortadoğu’da artan ve 

çeşitlenen rant ortamının dışında kaldığı ve bu

durumu ülke içinde bütünlük ve itaat üretiminin

bir aracına dönüştürdükleri görüşüdür. Yazara 

göre bu gelişme, hem ABD’den bağımsızlıklarını 

kazanan hem de yerli toplulukları siyasal sisteme 

entegre etmeyi başaran Latin Amerika’dan farklı

bir Ortadoğulu anti-emperyalizmini ortaya çı-

karmıştır. Bu görüş çerçevesinde, Ortadoğu’da

gelişen anti-emperyalizmin, aslında rejim olarak

devletin tebaası üzerinde sınırsız bir hüküm-

darlık kurmasının bir aracı olduğuna dikkat çe-

kilmektedir. Böylece Ortadoğu’da otoritarizmin 

yükselişine tanık olduğumuz savunulmaktadır.

Yazarın bir diğer önemli tespiti, Ortadoğu’da 

devletin meşruiyetini kaybetmesi olgusunun 

hiçbir zaman şimdiki kadar açık yaşanmamış

olduğudur. Son olarak yazar, Ortadoğu’nun bir 

gerçeği olan toplumsal yılgı sorununa Ortadoğu-

luların çözümlerini özetlemiştir. İlk çözüm yolu, 

direniş ve aşağıdan siyaset seçeneklerini kullana-

rak yerel bir çerçeveye, mahalleye, taşraya, aileye, 

gruba ya da bireye odaklanmaktır. Bu anlamda 

yazar, Ortadoğu toplumlarının kesinlikle pasif 

olmadığını, ancak kişinin kısıtlanmış hatta kapalı 

olan siyasal alana doğrudan müdahalesinin na-

dir olduğunu savunmaktadır. İkinci çözüm yolu, 

edebiyat ve sinema gibi sanatlarla devletin kont-

rol edemediği siyasal bir alan yaratılmasıdır. So-

nuncusunun ise silahlı direniş ya da kendini feda 

edici şiddet eylemlerinde bulan bir kurtuluş yolu 

arama çabasıdır. Kitapta değinilmemiş olmasına

rağmen, “Arap Baharı” ve toplumsal yılgınlık ol-

gusu arasında bir ilişki olabileceği, okuyucunun

dikkatini çekmektedir.

Sonuç olarak Hamit Özarslan tarafından kale-

me alınan Ortadoğu’nun Siyasal Sosyolojisi adlı

kitap, batıda Mağrip’ten doğuda Afganistan ve

Pakistan’a kadar uzanan bir bölgede siyasal ku-

rumları ve onların meşruiyet biçimlerini, parti 

yaşamlarını, seçim rekabetini ve muhalefet bi-

çimlerini dinamikleri ve dönüşümleriyle birlikte

ele alan önemli bir kaynak niteliğindedir. Orta-

doğu coğrafyasına dâhil olan ülkelerin birçok dil,

mezhep, sosyal ve kültürel yapıya sahip olduğu

gerçeği dikkate alındığında, kitabın konusu olan

Ortadoğu’nun siyasal sosyolojisinin tüm detayla-

rıyla ele alınmasının zorluğu anlaşılmaktadır. Bu

noktada da yazar, bu çalışmanın “etkili olan yatay 

dinamikleri ön plana alıyor olsa da her bir ülke-

nin ya da sınıraşırı bölgenin kendine özgü tarih-

selliğini göz ardı etmemek” gerektiğinin altını

çizmektedir. (s. 38) Ancak Ortadoğu gibi birçok

farklı ülkeyi ve hatta ülkelerin kendi içlerinde

farklı yapıları barındırdığı bir coğrafyada, kita-

bın benimsemiş olduğu makro yaklaşım, zaman

zaman bazı konuları tek taraflı değerlendirmesi-

ne neden olmuştur. Yazarın benimsemiş olduğu

makro yaklaşım tarzının bir diğer sıkıntılı sonu-

cu da belli konularda okuyucuya yeteri kadar de-

taylı bilgi vermeden bazı durumların örneklen-

dirilmesi olmuştur. Ancak bu eleştirilerle birlikte

bu kitap, Ortadoğu’yla ve siyasal sosyolojiyle il-

gilenenler için önemli kaynak kitaplardan biri-

dir. Kitabın incelediği modernite, asabiyet, dava

ve kuşak olgusu gibi kavramlarla birlikte, devlet, 

siyasal sistemler, azınlıklar, cemaatler ve çatışma

alanları gibi konuların ele alınarak incelenmesi

“Arap Baharı” olarak nitelendirilen süreçte tanık

olduklarımızı biraz olsun anlamada yardımcı ol-

maktadır.

O  
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde KDP ve KYB’ye dayalı siyasi 

denge son yıllarda kökten değişmiş durumdadır. KYB’den ko-

pan önde gelen isimlerin kurduğu Gorran (Değişim) Hareketi 

yakın zaman önce partileşti. Henüz çok yeni bir parti olmasına 

rağmen hem Kürt Bölgesel hem de Irak Parlamento seçimlerin-

de büyük başarı sağlayan Gorran şu anda Irak siyasetinde hü-

kümet içinde yer alan tek muhalif parti konumunda. Aynı rolü 

Kürt Bölgesi’nde de sürdüren Parti bölgedeki siyasi dinamik-

lerin ana unsurlarından biri konumundadır. Süleymaniye’de 

bulunduğumuz sırada partinin iki numarası olarak adlandı-

rabileceğimiz Irak Kürt siyasetinin de önde gelen isimlerinden 

Muhammed Tevfik Rahim ile görüşme imkanı elde ettik.
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The political balance, which is based on KDP and PUK in Iraqi Kurdistan Regional Government, has gone through 

a radical change in recent years. The Gorran (Change) Movement, created by the prominent figures splitting from 

PUK, has recently become a political party. Gorran, which achieved a big success both Kurdistan Regional and in 

Iraqi Parliamentary elections despite the fact that it is a brand new political party, is the only opposition party wit-

hin the government in the Iraqi politics right now. The party, which has the same role also in Kurdistan Region, is one 

of the major elements of the political dynamics in the region. When we were in Sulaymaniya, we had the opportunity 

to talk to Mohammad Tofiq Rahim, one of the prominent figures of the Iraqi Kurdish politics whom we can call the 

number two of the party.

ORSAM: Could you introduce yourself for

our readers?

RAHIM: My name is Muhammad Tawfiq Ra-

him. I am active in Gorran movement. I am, so to

speak, in charge of external relations of the party.

ORSAM: How can you define the current po-

litical situation in KRG?

RAHIM: The general political situation in Iraqi

Kurdistan right now is that of a crisis between

the region and the central government in Bag-

dad. That crisis has divided political forces in the
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region. There are different approaches for the

current crisis with Bagdad. One approach is led 

by KDP; another is led by other political parti-

es, mainly Gorran. We have full different posi-

tion for the situation with Bagdad. Probably you 

know that KDP was trying to organize a front 

against Maliki front about taking confidence in

the parliament. While we, in Gorran, have dif-ff

ferent positions. PUK is similar with us but of-ff

ficially they try to keep it quiet. Our approach is

that we have problems with Maliki, there is no

doubt about it but then set of a front and collect 

of signature to remove him we have to summon

him to the parliament. Summoning in the parli-

ament does not make any difference. We should 

give him a chance to make his position and stan-

ce clear about the current issues and that crisis 

although there is not much noise about it. But 

still it is here.

ORSAM: The crisis has not finished yet; ho-

wever after the attempts to remove Maliki 

from power, it seems that he is much more

powerful now in the parliament. Although he 

gave some promises, again to reform, he is not 

doing something. He is controlling much mo-

re government. What do you think about that 

situation?

RAHIM: Yes, they prepared a reform plan and

telling everyone that there are problems but they 

have a plan to reform the situation. He is stron-

ger than he used to be. A couple of months after,

because of anti-Maliki front they were unified, 

cleared their awareness and agendas within that 

front. For example, Barzani’s agenda was diffe-

rent from Motloq. Motloq’s agenda is different

from Al-Hashimi and others. So they were not

unified on what they want. They had different 

policies and different agendas and Maliki was

clever in dividing them.

ORSAM: Do you think that current balance of 

power or dynamics in Middle East affect the 

Iraqi politics?

RAHIM: It affects very much politics, especially 

what is happening in Syria now.

ORSAM: Can you define the impacts of the

Syrian affairs on Iraqi politics?

RAHIM: It affects the Iraqi politics because Ira-

qi politics is similar with Syrian politics, based

on the secularism and the sectarian issues. So if 

you ask a Sunni on what happens in Syria, it is

good for him, but if you ask a Shia, it is bad. Be-

cause of that, we do not have a national policy. 

We have various sectarian policies so we are not 

unified. So, what is happening in Syria would af-ff

fect Bagdad and would affect the Kurdistan regi-

on as well but for different reasons.

ORSAM: Can you define your movements po-

sition regarding the Syrian affairs or change

in Middle East?

RAHIM: We are in the so-called Arab Spring.

We believe that Arab Spring is in a big delay, it

should have taken place many years ago. What is 

happening in the Arab world is that. The people

are fighting for the dignity. Look at the all politi-

cal regions in Middle East, especially in the Arab

countries. They came to power, either through

coup d’état or armed movement or conspiraci-

es. And they stayed in the power through ma-

nipulated elections. Ben Ali is the same. Bashar

Assad has the power with 99.9% of people’s vo-

te. Now people know that they have a chance to

gain their dignity. So it is happening in Middle

East, the Arab Revolution is the revolution for 

dignity. In the Gorran we are on the side of pe-

ople. It doesn’t matter for us when this regime

removed like in Egypt, Tunisia or Libya, who will 

come to power.  We support the will of people, 

what they decide through free elections. This is a

sovereign issue for them.  So we do not think that

Assad would be replaced with whom. We have to

respect the will of people.

ORSAM: Does the Arab Spring affect the Kur-

dish politics in Iraq?
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RAHIM: Yes because there are similarities

between the ruling political parties and the si-

milarities between desperation of people. Why 

the Kurdish would be different from a Libyan, a

Tunisian, a Yemeni or an Egytian? We have the 

same problems. Especially now, with the deve-

lopments in Syria, people see that there are deep 

political parties, ruling political parties, like the

Baath party, like the KDP and the PUK. They ha-

ve the same mentality. They belong to different

ages; age of the political parties based on soci-

alism, central democracy, iron discipline; son is 

replacing his father, father is replacing his grand-

father. It is the same what is happening in Syria,

and what happened in Egypt have lots of effects

on the mind of people and region.

ORSAM: In February 2011, there were some

protests in Sulaymaniyah. After some events

occurred, these protests have stopped. What 

were the reasons for that?

RAHIM: The real reason is that the opposition

parties in the region did not want to escalate be-

cause we have very bad experience of internal

thing. So we did not want to live the same things

and we are waiting for the situation to get matu-

re to different actions, different courses.  What

is happening here, for example, people say that 

they want to be differentiated to Iraq; that hap-

pens in Sulaymaniyah, Arbil and Dohuk. The 

expectation in everywhere is the same. Ok, we 

have different social natures, Arbil is different 

from Dohuk, Dohuk is dominated by tribal rela-

tions which is very dangerous. Arbil is different

and the politics in Sulaymaniyah is liberal and 

intellectual. Otherwise, the expectations and 

demands of people are the same everywhere. 

People in Sulaymaniyah want transparency; the

people of Arbil and Dohuk want it either. People

of Sulaymaniyah are fighting against corruption,

the same is happening in Arbil and Dohuk. In 

Sulaymaniyah, people want electricity and pub-

lic services which is the same in Arbil and Do-

huk. Even the different profile of ruling parties,

they have the same vision with the opposition

parties. It is not because we are not the member

of KDP and PUK, not leading parties and not ha-

ving privileges. This doesn’t mean that you don’t

want electricity or public services. But as I said

we did our best, not to allow the situation to get

out of control.

ORSAM: The easiest and legal base to show 

people’s will is the election. However, the pro-

visional council elections in KRG unfortuna-

tely couldn’t have been done until now and

delayed again. What are the reasons for that?

RAHIM: The reason is that the ruling political

parties are afraid of election. Because, the elec-

tion right now would be very different form the

elections of the past. Because of the atmosphere

there are positive situation for the people who

vote for the opposition parties. It is like two dif-ff

ferent eyes we can say. Everyone have election,

we had the election of 2009 right now but that

will be different from it.

ORSAM: Do you think that there would be

provisional elections in KRG?

RAHIM: There must be, but yesterday and the 

day before I was following the issue in Bagdad

and everyone says that the election is delayed for

political reasons. They are creating problems for

the provisional elections. They are doing tech-

nical issues. Usually, the ruling political parties

in KRG or in other parts, it is not important to

whom people vote but who counts the votes. Yo-

u can be sure that friendly people are counting

their votes.

ORSAM: How could you define the relations

with Turkey and Turkey’s stands regarding 

the KRG?

RAHIM: We are ready to go and meet anyone, 

everywhere, anytime from Turkey, parliament,

government, and all the institutions and exchan-

ge our views and explain our stands to them. But

official relations should be from Bagdad. We are

not very open Gorran representative anywhere

but KDP and PUK are doing now in Ankara, in
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Tehran, in Damascus; everywhere. This is not 

our policy but of course, we see the Turkish po-

licy via what is happening in Middle East as very 

positive.

ORSAM: However Turkey’s relation with

KRG is in a different position. Turkey has go-

od relations with KRG.

RAHIM: Is it KRG or KDP? Turkey should be

seen by the people of KRG as a neutral force and

neighbor. This is very important, especially for 

Turkish interests in the region. It is important 

for us to have Turkish interest in the region. E-

conomic and cultural relations are very impor-

tant and very positive and no political party in

the region should be allowed to use the relati-

onship with Turkey for internal politics. I was 

in Turkey a couple of months ago. I met people

from AK Party, foreign affairs, even from secu-

rity institutions. They were very surprised when

I called Gorran’s political progress because they 

met people telling them that we are very leftist,

extremist organization, close to Iran that we are 

very nationalist. These are what they said when 

they go to Turkey. When they go to Iran, they sa-

id that these people are supported by Israel, Tur-

key and America. As we said, life of a lie is very 

short. So we pay very much attention to Turkish

politics and the role that Turkey is playing in the 

Middle East is very good.

ORSAM: As a last question, Iraq is heading 

towards an election. Next year a provisional 

election will take place and then a general

election will take place. What are your expec-

tations for the future of Iraq? Do you think 

that Iraq could be united or these sectarian or 

ethnic problems would cause a new crisis?

RAHIM: Iraq would remain united because ne-

ighbors want Iraq united.

ORSAM: Is it possible to ignore the internal

dynamics?

RAHIM: Iran wants Iraq to be united but domi-

nated by Shias. Turkey wants it too but domina-

ted by different political groups. So all the neigh-

bors want Iraq to be united but as I said, what is 

happening in the Middle East, in the Arab Spring

will affect this in Iraq, in a positive way.

ORSAM: Thank you very much for your ans-

wers and sharing your time with us.

* This interview was made in Sulaymaiyah, on 1

September 2012.

* Bu söyleşi 1 Eylül 2012 tarihinde Süleyma-

niye’de gerçekleştirilmiştir.

O  
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Irak Kürt siyasetinin önde gelen partisi Kürdistan Yurtseverler 

Birliği (KYB)’nin Politbüro üyesi Sadi Ahmet Pire ile Erbil’de 

görüştük. Pire görüşmemizde Irak Kürt bölgesindeki son siya-

sal ve ekonomik durum, Bölgesel Kürt Yönetimi ile Irak mer-

kezi hükümeti arasındaki ilişkiler, Arap Baharı’nın Irak Kürt 

bölgesine etkileri ve son olarak Türkiye’nin Kürt Bölgesi ile 

ilişkilerinin daha fazla nasıl geliştirilebileceğine ilişkin değerli 

görüşlerini bizlerle paylaştı.

Sadi Ahmet Pire: “We Learned How to Govern and How to Oppose”
We talked to Sadi Ahmad Pire, a politburo member of the Patriotic Union of Kurdistan (PUK) which is the promi-

nent party of the Iraqi Kurdish politics, in Erbil. During our interview with Pire, he shared his valuable opinions 

about the recent political and economic situation in the Iraqi Kurdish region, the relationship between Kurdistan 

Regional Government (KRG) and Iraqi central government, the influence of Arab Spring on Iraqi Kurdish region, and 

lastly about how Turkey’s relationship with the Kurdish Region could further be developed.

ORSAM: Please can you introduce yourself 
for our readers very briefly?

SADİ AHMET PİRE: My name is Sadi Ahmet
Pire. I am member of Politburo of PUK and ex-
minister and ex member of parliament.

ORSAM: Could you define current political 
dynamics in KRG?

SADİ AHMET PİRE: In Iraqi Kurdistan we ha-
ve a very good political climate and very good
economical climate and also cultural climate. We 
have in Iraqi Kurdistan more than 1200 radios
TV stations, newspapers, magazines. Less than 
200 of them are parties dependent and more
than 800 of them are independent. Unemploy-
ment is getting down. We reduced it through job

creative activities through inviting the investors

from outside and also increasing the economical

activities in different branches. We have very ac-

tive opposition groups here in parliament. The

Kurdish Government and the Kurdish oppositi-

on learned how to govern and how to oppose.

They created a mechanism to work together. Se-

curity issue is one of the thing that we are proud

of. Security situation is very good. Of course we

are trying to enhance the capacity of our univer-

sities by inviting teachers from western univer-

sities. We know that such a development such

a progress without culture of democratic life

without culture of parliamentary life is not suc-

cessful. We try also to educate new generation

in order to work together and to take part in the

social, economic and political life.
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The second issue as the Kurds in Iraq we hope 
that we can cooperate with existing governments 
in the region to solve the democratization issu-
es and Kurdish problems in all countries. This is
best for the stability and security of borders, be-
cause the common security is one of the prioriti-
es for the Kurds and also for the region. Bringing
the difficulties and difference with our neighbor 
countries on the zero level is another target of us
and we have to start developing mutual interest 
and mutual understanding.

ORSAM: Could you evaluate the relation bet-
ween KRG and the government in Baghdad?

SADİ AHMET PİRE: I think that this kind of 
relations between any federal government and 
central government is very normal. The diffe-
rence is about the shortage of resources, about
the services about this kind of issues. In Iraqi 
Kurdistan region we have different experiences 
in history with different central governments in 
Baghdad. For example the Iraqi governments has
to take care about what’s happening in Halabja  
what’s happening by destroying 4500 villages and 
many many townships. I think not only through
17 percent of the budget of Iraqi Kurdistan you
can solve all these destructions. The Iraqi Go-
vernment has to support KRG and to take part
in these issues.

The second issue, the peshmarga forces are na-
tional forces. They are not paramilitary forces. 
They are well organized well educated. The Ira-
qi Government according to institutions of Iraq 
has to accept the peshmarha as the part of the
defense system of Iraq for defending order and 
stability. Besides the Iraqi government has to e-
quip, finance and train the peshmarga forces like 
any other units Iraqi army.

The third issue, we have problems about dispu-
ted areas like Kirkuk, Khanaqin, Mahmor and 
other areas. High Commissions from UN prepa-
red a report about how to solve these problems. 
We had many elections like Iraqi parliament e-
lections, local elections and any of these cities,
townships and cities are Kurdish populated and 
the question is uncertain. We have to accept that 
this disputed areas as a part of Kurdistan regi-
on. If there are any problems we have to solve 
it via article 140 which speaks about three steps

for the solution. The first step is the normaliza-
tion. Because during the Saddam era they de-
ported many Kurds from these regions and they 
brought Arab families from other governorates
from South of Iraq and settled them in places li-
ke Khanaqin, Kirkuk and Sincar. Of course they 
have to bring them back and bring the Kurds 
back to their villages and give back their land.
Few months ago we had a decision taken by the 
Iraqi government called Decision 29. This is to 
give back the lands of Kurds which are taken by 
force by the Iraqi government during Saddam 
Hussein’s time. I think in this way we can sol-
ve all problems and Kurds has the right to feel
themselves equal as other Iraqis.

ORSAM: How does the Arab Spring affect the 
Kurdish region?

SADİ AHMET PİRE: Of course Arab Spring 
has effects on everywhere of the world. In our 
region, first of all the Kurds did not and do not 
suffer because they are Muslims but because
they are Kurds. The second is that we celebrated
our spring in 1991 when the Saddam regime was
kicked out of the Kurdish region and also 2003 
after the liberation of Iraq. Therefore, comparing
North African countries like Egypt with Iraqi 
Kurdistan is not true.

ORSAM: What do you think about the Tur-
kish policy toward Iraqi Kurdistan? How it 
should be developed more?

SADİ AHMET PİRE: There is a big chance for 
the benefit of both country and both nations. 
Talking in Kurdish language is no more a uto-
pia in Turkey. I think the reform process which
started in Turkey has to continue. This reform is 
in the benefit of Turkey and also the Kurdistan 
region. With this reform process we can remove
all barriers between us and both sides can bene-
fit from this.

ORSAM: Mr. Pire, thank you very much for 
sharing your ideas with us.

* This interview was made in Arbil, on 4 Septem-
ber 2012.
*Bu söyleşi 4 Eylül 2012 tarihinde Erbil’de gerçek-kk
leştirilmiştir. 
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Hem Irak hem de Kürt Bölgesi siyasetinin son yıllardaki en 

önde gelen muhalif siyasal hareketi olan Gorran (Değişim) 

Partisi’nin Sözcüsü Dr. Shaho Saeed ile Süleymaniye’de görüş-

me imkanı elde ettik. Saeed ile gerçekleştirdiğimiz röportajda 

partinin kuruluş amacı, hedefleri, temel siyasi sorunlara bakı-

şı, kendilerini sişyasi yelpazenin hangi kanadında gördükleri 

konularını ele aldık. Saeed, partisinin Türkiye ile ilişkilere ba-

kışı konusunda da bilgi verdi.
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We had the opportunity to talk to Dr. Shaho Saeed, the spokesman of the Gorran (Change) Party which has been one 

of the most prominent opponent political movements of both Iraqi and KRG politics in the recent years, in Sulayma-

niya. During the interview with Saeed, we talked about the goals, objectives of the party, its outlook on main political 

problems, and about which wing they consider themselves in the political spectrum. Saeed informed us about his 

party’s outlook on the relations with Turkey.

ORSAM: Could you introduce yourself to us

very briefly? 

SAID: I am Shaho Saeed, the spokesman of Gor-

ran, Change Movement.

ORSAM: Gorran Movement is not very well 

known in Turkey, although it is very impor-

tant political actor especially after 2009. Can

you define your movement and party, what 

are the aims and goals of the party?

SAID: Our party appeared in the 2009 election,

it became a political movement in 2010. It has a

legal permission from KRG. The aim of the mo-

vement is to change the political system of KRG

in to a more democratic one; to change the rules

of the game in politics in the Kurdistan region; 

to provide equal opportunities for all the poli-

tical parties in Kurdistan region and to end po-

litical discrimination against other oppositional

groups. In Kurdistan the ruling parties, PUK and

KDP, dominate political opportunities, while

their opposition faces lack of political opportu-

nity. We aimed to end the revolutionary legiti-

macy and to bring civic struggle and competition

among the political parties; not to let any politi-

cal party to have a militia or armed men; not to

let any political party to monopolize economy;

not to let any political party to use their resour-

ces of this country to its self-interest; not to use

people’s budgets for their interest. These are the

general aims of Gorran Movement in KRG. I am

not talking about the aims in terms of education,

economy, infrastructure and some social aims.

Here I talked only about our priorities.
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ORSAM: How can Gorran define itself in
terms of ideology of the party? Is it a liberal 
party or a social democratic party?

SAID: So we haven’t defined our ideology accu-
rately for two reasons. First of all, in any totalita-
rian regime, the priority is to change the system,
not to define ideology. The second thing is that 
we haven’t held our congress yet. We don’t aim
to tackle the political parties or their ideology,
if they were right, left or middle; our issue is the
totalitarian parties. At that point, it does not ma-
ke any difference if they are left, right, Islamic or 
secular while they are totalitarian. 

ORSAM:You define current regime as totali-
tarian regime in KRG as far as I understand. 
Which factors do cause you to think that the 
current regime is a totalitarian one?

SAID: The first one is that these two ruling par-
ties have their armed forces in which their affili-
ation is for the parties, not for the state of KRG. 
These parties have their arms, security, units
and intelligence services. They used the budged 
of people on their own interests, not in a trans-
parent way. They used a lot of people’s recourses 
for their armament interest in a not transparent 
way. They have a very big monopoly in region’s 
economy while they have a hand in every civic
organization in the society. In addition, they ha-
ve neutralized the state institutions such as parli-
ament which is supposed to monitor the govern-
ment; but they made it dysfunctional. Besides, 
they act like they are facing a danger in any time; 
they are alike ready to use armed forces against
themselves and their opposition. 

ORSAM:We would like to learn your views
on general issues on Iraq. Although you told 
that you created the movement to change the
system in KRG, you are a part of Iraqi political 
system. So we are wondering your ideas abo-
ut some critical issues. First one is the oil law 
and the second one is centralization attempts 
and current claims by Maliki. Third issue is
about internal disputed boundaries, disputed 
areas and the Kirkuk issue.

SAID: We are defending using or distributing of 
wealth of oil to the people as it comes in the Iraqi
constitution; not transferring to the benefits of 

some privileged people or authority. The prob-
lem of Iraq was always the same with the prob-
lems that all other countries which have oil. Ba-
sically it is using oil by the authority and officials
for their interest, not for the people. To set up
the principle of constitution which says oil and
gas are two properties of Iraqi people, we should 
have a very transparent law concerning oil and 
gas distribution. In order to achieve implemen-
tation of transparent oil and gas law, it should be
monitored by Iraqi and Kurdistan parliament. 
To prevent the authority from using these reco-
urses for their own benefit and to develop eco-
nomy of Iraq and Kurdistan, we would like to use 
oil and gas in a way that which does not make 
Iraqi people consumer but producers. We also
very much with encouragement of the foreign
investment because we think that the foreign in-
vestment is always on the benefit of Iraqi peop-
le. Change Movement aims to make the country 
to open to foreign investment. As much as Iraq 
becomes more open, the chance of democrati-
zation in Iraq will be much more. It reduces the 
possibility of extremism in all forms, in ideology, 
in sectarianism, in nationalism and so on.

ORSAM: As we can observe from media, KRG 
has signed several oil agreements with inter-
national oil companies like Exxon, Chevron,
Total and etc. do you think that these agree-
ments would create some problems regarding 
the transparency in KRG Parliament? Do ot-
her parties know about what is going on in 
this process?

SAID: No, Kurdistan Parliament still works abo-
ut on these questions. These were not transpa-
rently signed. In addition, we don’t believe that 
these deals do not serve for stability and deve-
lopment in Kurdistan region. We would like the-
se companies to come into Iraq and Kurdistan 
but the contracts should be signed in a way that 
benefits long term of interest of people. So they 
should sign the bonds with government as well 
as representative of people to make the cont-
racts of the interest of people and stability of the 
country. So people of Kurdistan would feel that
contracts are in their interest.  But up until now,
the authority of KRG could not convince people
that the contracts are in their interest. Because 
they are not ready to reveal the details of these
contracts to people and to the parliament and up 
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until now, we don’t know the money gained from
these contracts and how they were spent.

As change movement we are the only force, 
which are not the part of Maliki or KRG. We are
the opposition with   Kurdistan region as well as
Iraqi (government). At the very beginning we
said “no” to the formation of the government of 
Maliki. We feel like this government has been
formed of the agreement between Kurdistan and
Iraqi powers, not between political segments
and fractions. That is why this government is not
for the interests of fractions but in the interests
of the political parties. This is the reason of our
stand that this government is not strong.

ORSAM: Maliki claim that Mesud Barzani 
and KDP wanted that Gorran should not be 
the part of government. Is it true or media 
propaganda?

SAID: It is true but it was a planned agreement
between the parties like Maliki and Barzani.

ORSAM: So you think that Maliki is beco-
ming more authoritarian day by day?

SAID: As a ruler, you have two paths either rules
of institutions or rule of personality. I guess that
the current political affairs of Iraq went through
individual interests, not institutions. It is not on
the interests of democracy. There is an attempt
for dictatorship in Iraq but we are not afraid of 
this kind threat. So we feel like all factions who
made Maliki a Prime Minister are responsible
for this abuse of power.

ORSAM:The other question is about related
disputed areas?

SAID: We believe that the deportation policy 
which was implemented by the former regime 
made some areas like disjoint some areas in Ira-
qi government. That is why these areas are cal-
led disputed areas in Iraqi constitution but we 
believe that these areas are a part of Kurdistan
region, not disputed at all. But 5this subject is 
very sensitive because these so called disputed
areas are the result of the former regime’s poli-
cies. The chauvinist policies of the former regi-
me made the issue an ethnic and sensitive issue. 
That is why there is a tension between the eth-

nic groups that live in these areas. The duty of 
KRG and political parties is to work to reduce
this tension between these groups. We are not
supporting any policy based on nationalistic and
chauvinist slogans in order to integrate these
areas to Kurdistan region. We believe that the
citizenship in Kurdistan region should be higher
than the ethnic affiliation. There should be a gu-
arantee to non-Kurdish ethnic groups, not only a
slogan but a legal guarantee in Kurdistan region.
For example Arabs, Christian, Turkmen should
feel like that that they are first class citizens of 
the Kurdistan region. In order to reach that kind
of citizenship which is not based on ethnicity, we
need o total democracy in Kurdistan. 

And last one Kirkuk. Kirkuk is a part of dispu-
ted areas and we have the same position about
Kirkuk but as a Change Movement, we try to re-
duce this ethnic tension in this city. We are a de-
mocratic party. We do not have any nationalistic
or chauvinist discourse. Our rivals in KDP and
PUK interpreted this course as a compromise to
the non-Kurdish ethnic groups in the city but we
will continue on our discourse. 

ORSAM: How could you define your relations
with Turkey?

SAID: We believed that Turkey is a very impor-
tant country in the region. We have several links
with Turkey such as geographical, historical, and
cultural links, religion and interests. These links
made us to consider Turkey as a very important
country and Turkey is a very pure democratic
country in the region and the world. Turkey had
a very important role to protect Kurdistan regi-
on during the time of Saddam Hussein, because
of having Incirlik Base in its border and because
Turkey was a gate for Kurdistan region to out-
side world. These things made us to have good
relations with Turkey. This is the perception of 
Kurdish people and change movement.

ORSAM:Thank you very much for this inter-
view.

* This interview was made in Sulaymaiyah, on 29 
August 2012.
* Bu söyleşi 29 Ağustos 2012 tarihinde Süley-
maniye’de gerçekleştirilmiştir.
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Irak Kürt bölgesinde önde gelen muhalefet partilerinden ve 

en büyük Kürt İslamcı partisi konumundaki Kürdistan İs-

lami Birliği Partisi’nin Politbüro üyesi Muhammad Ahmad 

ile Süleymaniye’de görüşme yapma imkanı elde ettik. Ahmad 

görüşmede, partisinin Irak genel siyasetine, Irak Kürt Bölge-

si’ndeki genel siyasi duruma ve Türkiye ile ilişkilere bakışını 

anlattı. Ayrıca Kürdistan İslami Birliği’nin yaşadığı lider deği-

şimi sonrası partinin yeniden örgütlenme çabalarına ve güncel 

sorunlara ilişkin politikaları hakkında  bilgi verdi.
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We had the opportunity to make an interview with Mohammad Ahmed, a member of Kurdistan Islamic Union 

(KIU)’s Politburo which is one of the prominent opposition parties of the Iraqi Kurdistan region and the biggest Kur-

dish Islamic party. During the interview, Ahmed told us about his party’s outlook on the general Iraqi politics, the 

general political situation in the Iraqi Kurdistan Region, and the relations with Turkey. Besides, he also informed 

about the efforts of the party to become reorganized following the change in the leadership of the Kurdistan Islamic 

Union, and about the policies of the party regarding the current problems.

ORSAM: Please can you introduce yourself 
for our readers very briefly?

AHMAD: I am Muhammad Ahmad, member of 
political bureau, representative of council of Su-
laymaniyah.  

ORSAM: How do you evaluate the general po-
litical situation in KRG? 

AHMAD: From a security perspective it is good. 
From economic perspective it is good too but it
is not at the level that we expected. From politi-
cal perspective there is complexity, and a need 
for a reform in political and managing system in

the region but the authority have little prepara-
tion for such a reform. Oppositions are pushing
for a reform.

ORSAM: There was a leader change in Kur-
distan Islamic Union and now there is a new 
party leader after Salahaddin Bahaddin. What 
does this leader change mean for Kurdistan 
Islamic Union? Does this mean a change in
party politics, if yes in which ways?

AHMAD: We went through some kind of chan-
ge for ourselves. One of them was the system of 
managing the party. It is used to be very vertical
but now we expanded from the top. We are inc-
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lined toward decentralization in the party. From 
ideological perspective, we didn’t go through 
any change; we are a national party with Isla-
mic background. From management perspective
of the party and the structure of the party went 
through some changes.

ORSAM: Can you give some details regarding 
this structure and this process?

AHMAD: We are more implementing decentra-
lized way of managing the party. For example, in
the past we didn’t have any organization to ob-
serve, but now we have a unit to make observati-
ons within the party. We are observing the whole 
parties’ activities in the region and whole move-
ments within the party. Within the party if we
have any problem or conflict, this organization is
to solve conflicts and problems.

ORSAM: What was the problem and how de-
centralization process solves them?

AHMAD: There was not a problem but we want
to improve. We want to be more systematic to 
show the strength of our party. We have the pre-
sidency that planning and this new organization
can follow and observe and implement political 
reform.

ORSAM: We know that there was an oppositi-
on within the Islamic Union. Did this decent-
ralization process end this opposition within 
the union or do they still go on?

AHMAD: There was no fraction within the 
party but there were different point of views. 
We like to have different points of views. We
are a reformist party. We would like to have all
the conditions of the reform. We are demanding
transparency and so we have to be more trans-
parent than the others. On that base, we held
the congress transparently without having any 
censorship. The leader of the party gave up the 
leadership in his strongest time and transferred
power peacefully. We wanted to show that our 
party is not dominated by a personality, we have
a method. Mainly the political parties in here ha-
ve a personal domination. 

ORSAM: What about the party’s stand on
forming coalition with other parties? As we

know PUK and KDP has formed a coalition.
So the other parties cannot get the majority 
and rule the country. In the coming election
whether in KRG or in Iraq, do these parties
consider to form a coalition or a block? And if 
yes, which parties do you prefer for coalition?

AHMAD: We have no reservations against any 
political parties. Our past approved that we can
create coalitions with Christians, leftist parties
and ruling parties. The most important thing
for us is to share a base for working together.
We don’t come together with any political party 
on the base of ideology. However, we have pa-
id the price of such a point of view. In the past
we did show that the possibility of coalition bet-
ween Islamic party and the people who have a
left background.  Just to show and tell to people
that yes we are an Islamic party but we are not a
kind of entering politics on the base of ideology.
But people did not get our message or we failed
to reach people. Therefore, in the last election,
we suffered from some kind of punishment. So
far, we didn’t benefit from that point of view but
we hope that the future will show that our ma-
in perspective and aim is a national project, not
anything else. The future possibilities are open to
all parties which we share the similar backgro-
und and perspective.

ORSAM: When Nachirvan Barzani was es-
tablishing the new government, he met with
opposition parties as well as with your party.
But you did not choose to be a part of the go-
vernment. Why did these negotiations failed?

AHMAD: We experienced the participation. In
the past, when Nachirvan was prime minister, we
held a ministry within the government. We tried
to do reform internally. On that base we submit-
ted the memorandum to the president that the
system needs a reform. And then they asked us
you have to change the project and submit it to
the government and we did that, for more than
three years we tried to do a reform but we didn’t
reach any result. Therefore, we decided to go to
the path of opposition. At the beginning we were
thinking that the culture of being opposition in
Kurdistan region is not mature enough. We tri-
ed to be separate from Bagdad. They could not
accept that and regarding this as a threat. They 
attacked to our bases and injured so many pe-
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ople in 2005. Then we were patient and told our-
selves that they cannot figure out our position.
But later on, it became clear in Bagdad that our 
split which is different from theirs did not me-
an that we are enemy to them. In the beginning, 
it was difficult for them to accept that we have 
the slogan of fighting against corruption and de-
manding services. Later on we decided to go step 
by step of being an opposition. We would like to 
show that being opposition does not mean being 
an enemy. We hold an opinion that a democratic 
system requires a ruling party and opposition at 
the same time. It took a lot of time until this cul-
ture develops. After we experienced internally 
by being a part of government cannot do any 
reform, and then we went through a successful
period of being different in Bagdad. After that 
we decided to declare ourselves as an opposition 
party in Kurdistan region. However, our partners
did not resist this very well. The ruling party tri-
ed a lot for us and gave a lot of opportunities but 
we have decided to implement and support the
culture of opposition and make it as a normal 
part of the political system. We believe that the
culture of opposition transfers to the people and
that creates a pressure on the system and then
we lead to a reform. So, our strategic decision is
remaining in opposition until next election, until
this culture of opposition matures in Kurdistan.  
We believe even if we are in power one day we
will support the opposition. We believe that the
right and the responsibilities of the ruling party 
and the opposition should be clarified in the 
constitution.

ORSAM: What do you think about the Iraqi
government and the Prime Minister Maliki,
do you think that Maliki is becoming a tota-
litarian leader?

AHMAD: There were certain principles that we 
would like to see, support and implement in Iraq 
such as democracy, national union, participation,
national balance, acceptance of constitution and 
federalism. None of these are believed by Maliki. 
Maliki has centralized, authoritarian tendencies.
He has a pure sectarian believes and does not be-
lieve in sharing power with any other sector of 
Iraq. Even he does not believe in sharing power
with his own sect. He still believes in leadership 
in the party as a necessary condition. As a result 
of that, Kurds, Sunnis and also Shias have been 

marginalized in Iraq. Therefore, this complexity 
and troubles continues in the country.

ORSAM: What do you think about the oil law 
debates in Iraq and the oil agreements that 
signed by KRG?

AHMAD: Oil is covered by corruption both in 
Iraq and Kurdistan region. We believe that most 
of the profits go to the companies. If the oil ag-
reements has been done according to consti-
tution, it would be resulted with the benefit of 
people and fulfill the general interest. It is pos-
sible that Iraqi oil creates benefits for Iraq and 
also its neighbors. But there is no transparency 
on this sector. There is not a clear law because 
of lack of mutual trust among KRG and Bagdad. 
It is possible that the situation which emerged
now requires a revolution in the future in order 
to nationalize the situation. Because what is do-
ne till now is not based on law and transparency.
People have no clue about those who signed this
agreement and how it was done. 

ORSAM: What do you think about Turkey’s 
approach to KRG and as party what do you
expect from Turkey to cooperate?

AHMAD: As a party, we had a role in making 
a better relation between Turkey and regional 
government. If you remember when there were 
a lot of problems between Turkey and KRG, as
Kurdistan Islamic Union, we led representatives 
of all parties to go to Turkey. To create an un-
derstanding base on shared interests. We belie-
ved that Turkey is a big country and if we reach 
an agreement it would be beneficiary for both
sides. We are a good gate for Turkey to reach ot-
her parts of Iraq and Turkey is a good gate for
us to reach other parts of the world. If we have a
relation based on understanding, both sides wo-
uld benefit. We do not forget the embargo years
that Turkey was the only gate for us towards the
world. We believe on base of understanding, ne-
gotiation and exchange of views, we will reach 
the situation that both sides will benefit. 

ORSAM: Thank you very much.

* This interview was made in Sulaymaiyah, on 30 
August 2012.
*Bu söyleşi 30 Ağustos 2012 tarihinde Süleyma-
niye’de gerçekleştirilmiştir.

O  
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Bu Sayıda Katkıda Bulunan Yazarlar

Dr. İsa Afacan

İsa Afacan, Zirve Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yap-

maktadır. Türk-Amerikan ilişkileri, Türk dış politikası ve Ortadoğu üzerine çalışmaları olan Dr. Afa-

can, doktorasını Florida International University’den almıştır.

Mehmet Özkan

1982 Konya/Taşkent doğumlu 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslara-

rası İlişkiler bölümünü bitirdikten sonra Güney Afrika’daki Johannesburg Üniversitesi ve İsveç’teki 

Linkopings Üniversitesi’nde sırasıyla Afrika ve Avrupa siyaseti üzerine master yaptı. Halen dokto-

ra çalışmalarına İspanya’daki Sevilla Üniversitesi’nde devam etmekte ve Bosna-Hersek’te bulunan

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ayrıca 2009 yılında

Kolombiya’nın Medellin şehrinde bulunan Universidad Pontificia Bolivariana´da, 2010’da Hindistan

Yeni Delhi’de bulunan Institute for Defense and Security Analysis (IDSA) adlı araştırma merkezinde

ve 2011 yılında Mısır’daki Kahire Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.

Büyükelçi (E) Numan HAZAR 

1945 yılında Tarsus’ta doğmuştur. 1966 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin

Diplomasi ve Dış Münasebetler Bölümü’nden mezun olmuştur. 1967 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda 

çalışmaya başladıktan sonra yurt dışında çeşitli diplomatik görevlerde bulunmuştur. Türkiye 

Cumhuriyeti’ni temsilen, Lagos, Nijerya’da Büyükelçi, Strasbourg’daki Avrupa Konseyi’nde Büyü-

kelçi/Daimi Temsilci ve sonrasında da Paris’teki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı 

UNESCO’da Büyükelçi/Daimi Temsilci olarak görev yapmıştır. Millî Savunma Bakanı’na Büyükelçi/

Dış Politika Danışmanı olarak atanmış ve iki yıl hizmet verdikten sonra, Dışişleri Bakanlığı Teftiş

Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir. 2010 yılında emekli olduktan sonra, 2011 yılında Türkiye 

tarafından, merkezi Tahran’da bulunan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (ECO) yeniden yapılandı-

rılması ile görevli Akil Adamlar Grubu (Eminent Persons Group)  (EPG) Türkiye Temsilcisi olarak 

görevlendirilmiş ve 10 üyeden oluşan Akil Adamlar Grubu’nun geçen yıl Tahran’da yapılan toplantı-

sında tüm Grubun ( EPG) Başkanı seçilmiştir. Halen bu görevini sürdürmektedir. 

Yrd. Doç. Dr. Alexis Habiyaremye

Alexis Habiyaremye, Uluslararası Antalya Üniversitesi (UAÜ) Siyaset Bilimleri Bölümü’nde Öğretim 

Üyesidir. UAÜ’de çalışmaya başlamadan önce Kanada’daki Waterloo Üniversitesi’nde Siyaset Bilim-
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leri Bölümü’nde Misafir Profesör ve aynı zamanda Doktora Sonrası Araştırma Görevlisi olarak görev 

yapmaktaydı. Hollanda’daki Maastricht Üniversitesi/Birleşmiş Milletler Üniversitesi (UNU-MERIT)

Teknik Değişim Ekonomi ve Siyasi Bilimler alanında Doktorası bulunmaktadır. Araştırma alanları

arasında; inovasyon ve teknolojik değişim, kurumsal değişim, teknolojik kapasite geliştirme, ihraca-

tın çeşitlendirilmesi ve ekonomik kalkınma konuları bulunmaktadır.

Abdulgani Bozkurt

1985 Bayburt doğumlu olan Abdulgani Bozkurt, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İ.İ.B.F. Siyaset

Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Lisans eği-

timini Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde (Uluslararası İlişkiler–2008) tamamlamıştır. Yüksek lisans 

derecesini ise, Hizbullah başta olmak üzere Lübnan’daki bazı siyasi parti yetkilileriyle de görüşerek, 

Hizbullah üzerine hazırladığı tezle (Uluslararası İlişkiler–2010) Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde

almıştır. Bozkurt, doktora eğitimine Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde devam etmektedir

Ali Oğuz Diriöz

Lisans eğitimini University of Virginia’da Uluslararası İlişkiler dalında tamamladıktan sonra özel 

sektörde çalışırken yüksek lisans eğitimine Bilkent Üniversitesi’nde başlamıştır. Bilkent Üniversi-

tesi Uluslararası İlişkiler ve Kamu Politikası yüksek lisansını tamamlayan Diriöz, 2008’den bu yana

bu üniversitenin Uluslararası İlişkiler bölümde araştırma görevlisidir. Halen aynı bölümde, doktora 

çalışmalarına devam ederken ders de vermektedir. 2009’dan bu yana Ortadoğu Analiz dergisine katz -

kıda bulunmaktadır.

Doç. Dr. Harun Öztürkler

Ekonomi doktora derecesini 2002 yılında The American University’den aldı. Afyon Kocatepe Üni-

versitesi Ekonomi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Öztürkler, ORSAM Ortadoğu

ekonomileri danışmanlığı görevini yürütmekte ve Ortadoğu Analiz dergisinde Ortadoğu ülkeleri-

nin ekonomik yapıları ile ilgili yazılar yazmaktadır. Makro iktisat ve uygulamalı iktisat alanlarında 

çalışmalar yapmakta ve bu alanlarda yazılmış iki adet ortak yazarlı kitabı ile yurtiçi ve yurtdışında

yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Öztürkler, İktisat ve Toplum Dergisi yayın kurulu 

üyesidir ve bu dergide yazılar yazmakta ve Türkiye Ekonomi Kurumu ve İstihdam Araştırmaları

Derneği üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Doç. Dr. Kıvanç Ulusoy

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi olan Doç. Dr. Kıvanç Ulusoy halen Har-

vard Üniversitesi Kennedy Hükümet Okulu’nda Fulbright burslusu olarak bulunmaktadır. Uzmanlık

alanlarını demokratikleşme, uluslararası kuram ve bütünleşme kuramları, Türkiye-Avrupa Birliği 

İlişkileri, Kıbrıs Sorunu ve İspanyol siyaseti oluşturmaktadır.

Dr. Özüm Sezin Uzun

Özüm Sezin Uzun, 2002 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans eğitimi-

ni tamamladıktan sonra Monterey Institute of International Studies’de (Monterey, California, ABD)

Uluslararası Politika bölümünde Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi (Nonproliferation) 

dalında uzmanlaşarak 2004 senesinde yüksek lisansını bitirmiştir. 2007 senesinde Georgetown Üni-

versitesi (Washington D.C., ABD) tarafından lisansüstü öğrencilere yönelik düzenlenen “Women in

International Security” adlı sempozyuma katılarak sertifika almıştır. 2012 yılında ODTÜ Uluslara-

rası İlişkiler Bölümünde “2000’li yıllarda Türkiye-İran İlişkileri: Yakınlaşma mı?” (Turkish-Iranian

Relations in the 2000s: Rapprochement or Beyond?) başlıklı teziyle doktora derecesini almıştır.
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Hasan Kanbolat

1964 tarihinde Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nü ve 

İstanbul Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bölümü’nde ‘Yeni Türk Cumhuriyetlerinin Topo-

nomileri Tarihi’ konulu tez ile yüksek lisansını tamamladı. ANKA Haber Ajansı, TİKA, Dışişleri Ba-

kanlığı ve ASAM’da (Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi) çeşitli görevlerde çalıştı. 2009 yılından 

beri ORSAM (Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi) Başkanlığı görevini yürütmektedir. Today’s

Zaman gazetesi yazarıdır. Orta Asya, Kafkasya, Ortadoğu ve Karadeniz konularında yayımlanmış 

çok sayıda makalesi, raporu ve kitabı bulunmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Serhat Erkmen

1975 İstanbul doğumlu olan Serhat Erkmen, Lisans Eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler

Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görmüştür. Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmasını Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlamıştır. 2000-2008 yılları arasında Avrasya Strate-

jik Araştırmalar Merkezi’nde Ortadoğu Araştırmacısı olarak görev yapan Erkmen, 2009 yılından bu 

yana ORSAM Ortadoğu Danışmanı olarak çalışmaktadır. Erkmen aynı zamanda 2009 yılından bu

yana Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığı görevini yürütmekte-

dir.

Oytun Orhan

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan Orhan, yük-

sek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde “Kimliğin Suriye’nin 

Bölgesel Politikalarına Etkisi (1946-2000)” başlıklı tezi vererek tamamlamıştır. Orhan, halen Bolu 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora 

eğitimine devam etmektedir. 1999 – 2009 yılları arasında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

(ASAM)’nde Ortadoğu Araştırmaları Masası’nda çalışan Orhan, 2009 yılından bu yana Ortadoğu

Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM)’nde araştırmacı olarak görevine devam etmektedir.



Ortadoğu Güncesi

�.6��
	����	�	����	�	�	�����	��

4�@����!��"
L�<����6����GL=8�K0!���"��U!�


A��F����"�GH

������10�A��F��

21 Ağustos 2012-20 Eylül 2012 



Ortadoğu Güncesi

��.   
��
	����	�	����	�	�	�����	��

21 Ağustos 2012: Şam yönetimine Rusya ile 
birlikte uzun zamandır destek veren Çin, Suri-
ye konusunda, ‘’özel çıkarı olmadığını ve soruna
her zaman nesnel ve adil bir tavırla yaklaştığını’’ 
savundu.

21 Ağustos 2012: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 
Lavrov, Suriye’deki kriz konusunda Şam yöneti-
minin attığı adımların doğru ama yetersiz oldu-
ğunu açıkladı.

22 Ağustos 2012: Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 
Esad güçleriyle yapılan çatışmaların ardından 
Halep’in yüzde 70’ine hakim olduklarını duyur-
du.

22 Ağustos 2012: İran, yeni nükleer santrallerin
inşası için isteyen ülkelerle işbirliği yapılacağını
açıkladı.

22 Ağustos 2012: İran Dışişleri Bakanı Ali Ek-
ber Salihi, İsrail’in İran’a yönelik saldırı tehditle-
rinin propaganda ve psikolojik savaştan öte bir 
şey olmadığını söyledi.

22 Ağustos 2012: Fransa Başbakanı Jean-Marc
Ayrault, ülkesinin, Suriyeli muhaliflere iletişim 
araçları ve korunma amaçlı mühimmat gönder-
diğini açıkladı.

23 Ağustos 2012: İsrailli ve Mısırlı yetkililerin,
Sina konusunu görüşmek üzere, Kahire’de ka-
muoyuna açıklanmayan bir toplantıda bir araya 
geldikleri bildirildi.

23 Ağustos 2012: Uluslararası Af örgütü,
“Halep’in kontrolünü ele geçirmeye çalışan hü-
kümet güçleri ile muhalif savaşçılar arasındaki 
çatışmada sivillerin korkunç düzeyde şiddete 
maruz kaldığını” bildirdi.

23 Ağustos 2012: Türk ve Amerikalı yetkili-
ler, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın son 
Türkiye ziyareti sırasında Suriye için kurulması 
kararlaştırılan ‘’operasyonel mekanizma’’ için ilk
kez bir araya geldi.

24 Ağustos 2012: Almanya ve Fransa, Suriyeli
sığınmacılara insani yardım yapılması amacıyla
BM Güvenlik Konseyi’nde bir karar alınması için 
ortak çaba harcayacağını açıkladı.

25 Ağustos 2012: Dışişleri Bakanı Ahmet Da-
vutoğlu, Suriye’de normal yönetime geçmeden
de facto yönetimler ve alanlar ilan edilmesinin iç
savaşı tetikleyebilecek bir tehlike olduğunu söy-
ledi. Bakan Davutoğlu, Suriye’de ordu ve istihba-
ratın yapısının bozulmasını istemediklerini be-
lirtti. Davutoğlu, “Şartlar zorlamadıkça Türkiye
hiçbir zaman bu tarzda (askeri) bir müdahaleyi
istemez. Kamu düzeninin bozulmayacağı şekilde
bir planlama içinde olmamız lazım. Ama böyle
bir duruma hazırlıklı olmak da görevimiz.” dedi.

27 Ağustos 2012: Suriye’nin El İhbariye televiz-
yonu, kaçırılan Türk gazeteci Cüneyt Ünal’ın gö-
rüntülerini yayınlandı.

27 Ağustos 2012: Rusya ana muhalefet Komü-
nist Parti Başkanı Gennadi Zyuganov, Suriye’nin
kaybedilmesi durumunda, Rusya’nın jeopolitik
açıdan büyük bir oyunla karşı karşıya kalabilece-
ği uyarısı yaptı.

28 Ağustos 2012: İran’ın başkenti Tahran’da, 16.
Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi Dışişleri Bakanla-
rı Toplantısı başladı.

28 Ağustos 2012: Pekin’de resmi törenle kar-
şılanan Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed
Mursi’nin, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı
Hu Cintao ile Suriye meselesini ele aldığı bildi-
rildi.

29 Ağustos 2012: Dışişleri Bakanı Ahmet Da-
vutoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) sisteminin tü-
müyle ve etkin bir şekilde devreye girerek, mül-
teci sorunu daha da büyümeden BM’nin alacağı
tedbirlerle sorunun önüne geçilmesinin büyük 
bir önem taşıdığını söyledi. Davutoğlu, “Suriye
içinde sığınmacıların korunması ve orada müm-
künse kamplarda barındırılması konusunda
BM’nin devreye girmesini bekliyoruz.” dedi.

29 Ağustos 2012: Birleşmiş Milletler, su, elekt-
rik ve sağlık gibi temel hizmet standartlarının
iyileştirilmemesi halinde Gazze’nin 2020 yılına
kadar yaşanılabilir bir yer olmaktan çıkacağını
bildirdi.

30 Ağustos 2012: Fransa Dışişleri Bakanı Laure-
nit Fabius, ‘’Suriye’de uçuşa yasak bölge olmadan
tampon bölge kurulmasının imkansız olduğunu’’
söyledi.
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30 Ağustos 2012: Ruslar, İngilizlerin Kıbrıs’taki
üsleri aracılığıyla Suriye’deki Esad muhaliflerine 
istihbarat vermesine tepki gösterdi.

30 Ağustos 2012: Alman hükümetinin göç ve
uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer, 
insanlık adına bakıma muhtaç Suriyeli sığınma-
cıların Almanya’ya kabul edilmesinin mümkün
olabileceğini belirterek, özellikle Almanya’da ya-
kınları bulunan Suriyeli sığınmacılara yardımla-
rın artırılması çağrısında bulundu.

30 Ağustos 2012: BM Genel Sekreteri Ban Ki-
mun, İran yönetiminin nükleer çalışmalar konu-
sunda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UA-
EK) ile işbirliği yapmasını ve süreçle ilgili şeffaf 
ve sorumlu bir tutum sergilemesini istedi.

30 Ağustos 2012: İspanya Başbakanı Mariano
Rajoy ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hol-
lande, Suriye konusunda “Çözüm Esad’ın yetki-
lerini bırakmasından geçiyor” mesajı verdi.

30 Ağustos 2012: Dışişleri Bakanı Ahmet Da-
vutoğlu, Birleşmiş Milletler’de yaptığı (BM) ko-
nuşmada Suriye hakkında sert açıklamalarda bu-
lundu. Davutoğlu, ‘Suriye’de dökülen kana son 
vermek için gerekli kararlılık gösterilmemiştir.’ 
derken, Suriye’deki çatışmaların insani boyutuna
dikkat çekti.

30 Ağustos 2012: Rejim muhalifleriyle Suriye 
ordusu arasındaki kanlı çatışmalar sürerken bir
kez daha kameralar karşısına geçen Suriye Dev-
let Başkanı Beşar Esad, ülkenin kuzeyinde Batılı
ülkeler tarafından bir “tampon bölge” kurulma-
sını mümkün görmediğini söyledi.

31 Ağustos 2012: Fransa Dışişleri Bakanı Lau-
rent Fabius, ‘’Suriye yönetiminin kimyasal silah 
kullanması halinde, uluslararası yanıtın derhal ve
çok çabuk olacağını’’ söyledi.

31 Ağustos 2012: İtalya, Türkiye’ye sığınan on-
binlerce Suriyeli için 30 tonu bulan yardım mal-
zemesi gönderildiğini bildirdi.

1 Eylül 2012: Rusya’nın İran’ın Buşehir kentinde
inşa ettiği nükleer santral tam kapasite çalışmaya
başladı. Rus şirket Atomstroyexport tarafından 
inşa edilen İran’ın ilk nükleer santrali için 1970’li 
yıllardan bu yana çalışmalar sürüyordu.

1 Eylül 2012: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lav-
rov, herkesin özgür bir Suriye devleti görmek is-
tediğini söyledi.

1 Eylül 2012: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı
Gennadi Gatilov, isim vermeden bazı ülkelerin
Suriyeli muhaliflere füze sistemleri verdiklerini 
iddia etti.

1 Eylül 2012: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lav-
rov, BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye’de yabancı 
müdahale ya da devrimi destekleme hakkının ol-
madığını belirtti.

2 Eylül 2012: İran ve Kuzey Kore yönetimi ara-
sında bilim ve teknoloji alanlarında işbirliği an-
laşması imzalandı.

2 Eylül 2012: Gazze’deki Filistin meclisi bugün 
düzenlediği olağanüstü toplantıda Başbakan İs-
mail Heniye’nin sunduğu kabine değişikliğini
onayladı.

2 Eylül 2012: İsveç’in başkenti Stockholm’de Su-
riye Milli Konseyi ile bir araya gelen İsveç Dışiş-
leri Bakanı Carl Bildt, ülkesinin Suriyeli muhalif-ff
lere yardım edebileceğini söyledi.

3 Eylül 2012: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lav-
rov, Suriye konusunda prensip olarak Rusya ve
ABD’nin yaklaşımlarının çatışmadığını söyledi.

3 Eylül 2012: Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 
Suriye yönetiminden Lübnan sınırındaki saldırı-
larını derhal durdurmasını istedi.

4 Eylül 2012: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğ-
lu, Irak Ulusal Meclis Başkanı Usame Nuceyfi ile
görüştü. Görüşmede, Irak’taki son durum başta
olmak üzere Suriye ve Ortadoğu bölgesini ilgi-
lendiren konuların ele alındığı bildirildi.

4 Eylül 2012: Suriye Enformasyon Bakanı İmran 
ez-Zu’bi’nin, Suriye’de dökülen kandan Mısır’ı
da sorumlu tutmasıyla ilgili açıklama yapan
Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amr Rüşdi,
Suriye’nin Kahire’yi suçlamak yerine ülkedeki 
şiddeti durdurmaya odaklanması gerektiğini be-
lirtti.

4 Eylül 2012: Suriyeli muhalifler düzenledikle-
ri basın toplantısıyla Türkiye’den silah yardımı
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almadıklarını dile getirdi. Esad rejiminin kasıtlı
olarak gazetecileri öldürdüğünü vurgulayan mu-
halifler, “Biz uluslararası toplumdan siyasal, lo-
jistik ve basit bir kaç tane silah desteği vermesini 
bekliyoruz. Allah’a çok şükür savaşacak ordumuz
var.” şeklinde beklentilerini ifade etti.

4 Eylül 2012: Hamas, Batı Şeria’da gelecek ay 
yapılacak yerel seçimlerde parti listesinden her-
hangi bir grubu veya bağımsız hiçbir adayı des-
teklemeyeceğini açıkladı.

5 Eylül 2012: BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun,
Suriye’de hem iktidarı hem de muhalefeti çok sa-
yıda insan hakları ihlalinde bulunmakla suçladı.

5 Eylül 2012: Yemen’in başkenti Sana’da eski
Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’in dokunul-
mazlığının kaldırılması ve yargılanması amacıyla
protesto gösterisi düzenlendi.

5 Eylül 2012: Filistin makamları, Birleşmiş Mil-
letler (BM) Genel Kurulu’na, eylül ayı sonunda
üyelik talebini sunma kararı aldı.

5 Eylül 2012: Mısır Cumhurbaşkanı Muham-
med Mursi; Türkiye, İran ve Suudi Arabistan’la 
Suriye konulu bir toplantı yapacaklarını söyledi.

5 Eylül 2012: Çin, İran nükleer çalışmalar so-
rununun diplomasi ile barışçıl yollardan çözül-
mesinden yana olduğunu ve tek taraflı yaptırıma 
karşı çıktığını yineledi.

5 Eylül 2012: Irak’ın kuzeyindeki Bölgesel Kürt 
Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, Irak 
Hükümeti’nden IKBY’ye karşı ‘’mali baskı kartı-
nı’’ kullanmamasını istedi.

6 Eylül 2012: BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun,
Suriye konusunda harekete geçmekte başarısız
olduğu gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyi’ni
eleştirdi.

6 Eylül 2012: Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Mı-
sır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye Suriye
Ulusal Konseyi’ni(SUK) tanıması için çağrıda 
bulundu.

6 Eylül 2012: Irak ve Libya’nın iki ülke arasında-
ki diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması konu-
sunda anlaştığı bildirildi.

6 Eylül 2012: Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin, Suriye’de değişime ihtiyaç olduğunu, an-
cak bunun kansız olması gerektiğini söyledi. Pu-
tin, “Bizim görüşümüze göre, şu anda en önemli
konu şiddetin durması; iktidar, isyancı olarak
tanımlanan silahlı muhalefet ya da diğerlerinin
birlikte müzakere masasına oturtulması. Bura-
da ülkenin geleceğinin belirlenmesinde yer ala-
cak tarafların güvenliğinin sağlanması gerekiyor.
Bundan sonra ülkenin iç organizasyonu ile ilgili
bir kısım adımlar atılabilir.” dedi.

7 Eylül 2012: Filistin Başbakanı Selam Fayyad,
Filistin’deki ekonomik kriz ve protesto gösteri-
leri nedeniyle istifa edeceği söylentilerine ilişkin
yaptığı açıklamada, ‘’Filistin’de durum netleşene
kadar görevimi bırakmayacağım’’ dedi.

7 Eylül 2012: Katar’ın Mısır ekonomisine yö-
nelik destek planı çerçevesinde Mısır Merkez
Bankası’nda açacağı 2 milyar dolarlık mevduatın
tamamını gelecek üç ay içerisinde göndereceği
bildirildi.

7 Eylül 2012: NATO Genel Sekreteri Anders 
Fogh Rasmussen, NATO olarak Suriye’ye aske-
ri müdahalede bulunma niyetinde olmadıklarını
söyledi.

7 Eylül 2012: İran’da cumhurbaşkanlığı seçim-
lerinin 2013 yılında 14 Haziran tarihinde yapıla-
cağı açıklandı.

8 Eylül 2012: Lübnan Ordusu, Mikdad aşireti
tarafından kaçırılan 20 Suriye ve bir Türk vatan-
daşının kurtarılması için başkent Beyrut’un gü-
neyinde operasyon düzenledi.

9 Eylül 2012: Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Gü-
venlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine
Ashton, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın git-
mesi ve bu ülkedeki şiddetin sona ermesi gerek-
tiğini söyledi.

9 Eylül 2012: Mısır Başbakanı Hişam Kandil,
hükümetin ekim sonunda yeni anayasayı refe-
randuma sunmayı planladığını söyledi.

9 Eylül 2012: Irak’ta, hakkında idam kararı ve-
rilen Irak Sünni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ta-
rık El Haşimi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere
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İstanbul’dan Ankara’ya geldi. Dışişleri Bakanlığı
konutuna geçen Haşimi’yi, Dışişleri Bakanı Ah-
met Davutoğlu karşıladı.

10 Eylül 2012: Gazze’deki Hamas Yönetimi, İran 
Kültür Bakanlığı ile kültürel işbirliği anlaşması
imzaladı.

10 Eylül 2012: Hakkında Irak Yüksek Mahke-
mesi tarafından idam kararı verilen Irak Sünni
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi, bu
kararı tamamen reddettiğini ve asla kabul etme-
yeceğini söyledi. Ankara’da bir basın toplantısı
düzenleyen Haşimi, kararın siyasi olduğunu dü-
şündüğünü dile getirdi. Adil bir mahkeme olma-
sı halinde yarın Bağdat’a gitmeye hazır olduğunu 
ifade eden Haşimi, bunun için Birleşmiş Millet-
ler (BM)’e de başvuruda bulunduğunu aktardı.

10 Eylül 2012: Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi 
Hüseyin Avni Botsalı ve Suriye’deki çatışmaların 
ardından Türkiye’ye çağrılan Şam Büyükelçisi 
Ömer Önhon, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil 
el-Arabi’yi ziyaret etti.

10 Eylül 2012: Lübnan Başbakanı Necip Mikati, 
‘’Suriye’de bulunan 11 Lübnanlı rehinenin ser-
best bırakılması için Türkiye’nin önemli rol oy-
nadığını söyledi.

10 Eylül 2012: Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) 
siyasi danışmanı Bessam Dade, aldıkları ortak
karar doğrultusunda BM ve Arap Birliği Özel 
Temsilcisi El-Ahdar el-İbrahimi ile herhangi bir
temasta bulunmayacaklarını belirtti.

11 Eylül 2012: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı
Mihail Bogdanov, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar 
Esad’ın halkın başka bir ismi desteklemesi duru-
munda iktidardan ayrılacağını kendilerine iletti-
ğini söyledi.

11 Eylül 2012: Birleşmiş Milletler (BM) Genel 
Sekreteri Ban Ki-mun, geçen yıl Muammer Kad-
dafi rejimini deviren devrimin ardından yaklaşık
7 bin tutuklunun bulunduğu Libya’daki yöneti-
cilere, bu tutukluları yargılamaları ya da serbest 
bırakmaları çağrısında bulundu.

11 Eylül 2012: Irak’ın kuzeyindeki Bölgesel Kürt 
Hükümeti, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ta-

rık Haşimi hakkındaki idam kararının ülkedeki
mevcut sıkıntıları daha da derinleştirip çıkmaza
koyacağını açıkladı.

12 Eylül 2012: Venezuela Devlet Başkanı Hugo 
Chavez, Suriye’deki krizi çözmek için Bağlantısız
ülkelerden bir grup oluşturulması teklifini de-
ğerlendirdiğini söyledi.

12 Eylül 2012: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 
Lavrov, Suriye’de yaşanan trajediye kayıtsız tav-
rın kabul edilemez olduğunu söyledi.

12 Eylül 2012: Ürdün Kralı Abdullah, Suriye’de 
“olası bir parçalanmadan” endişe duyduğunu
söyledi.

12 Eylül 2012: Şam Alimleri Birliği Başkanı
Usame El Rifai, Türkiye ile Suriye halkları ara-
sında tarihi, kültürel ve akrabalık bağlarının bu-
lunduğunu ifade ederek Esad sonrası Suriye’nin
Türkiye gibi olmasını arzu ettiklerini söyledi.
Türkiye’yi ekonomik, kültürel ve hukuk alanında 
Türkiye’yi örnek almak istediklerini ifade eden El
Rifai, “Yeni Suriye’nin her alanda Türkiye gibi ol-
masını temenni ediyoruz.” dedi.

13 Eylül 2012: Arap Birliği Genel Sekreteri Ne-
bil Arabi, BM Suriye Temsilcisi el-Ahdar İbrahi-
mi ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Ham-
dan bin Casim, Suriye krizini ele almak üzere
merkezi Kahire’de bulunan Arap Birliği’nde bir 
araya geldi.

13 Eylül 2012: Mısır Cumhurbaşkanı Muham-
med Mursi, Kahire’deki yabancı elçiliklere izin
vermeyeceklerini söyledi. Mursi, “Mısır halkı bu
tür kanunsuz eylemleri reddediyor.” dedi. Mursi, 
Mısır’ın modern bir anayasal devlet olma yolun-
da ilerlediğini dile getirdi.

13 Eylül 2012: ABD Başkanı Barack Obama,
Mısır’ın ne müttefikleri ne de düşmanları oldu-
ğunu söyledi.

13 Eylül 2012: İngiltere Dışişleri Bakanı William
Hague, Suriye’ye askeri müdahaleyi uzak bir ih-
timal olarak görmediklerini belirtti.

14 Eylül 2012: Uluslararası Atom Enerjisi Ku-
rumu (UAEK) Başkanı Yukiya Amano, İran’ın
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kurumun mesajını anlaması ve işbirliği yapması 
gerektiğini söyledi.

14 Eylül 2012: Irak Başbakanı Nuri el-Maliki,
Suriye halkının birliğini sağlayacak ve ülkeyi iç 
savaşa sürüklemekten koruyacak çözüm önerile-
rine destek olacaklarını bildirdi.

15 Eylül 2012: Şam’da temaslarda bulunan Bir-
leşmiş Milletler (BM) ve Arap Birliği Suriye Özel
Temsilcisi El Ahdar El İbrahimi Suriye Devlet
Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

15 Eylül 2012: Muhaliflerin şiddet içeren görün-
tülerinin imajlarını zedelediğini düşünen Özgür
Suriye Ordusu (ÖSO), bünyesindekilerce işlene-
cek savaş suçlarını engellemek için askerî mah-
kemeler kurdu. Yönetim yapısını da değiştirerek
idareyi askerî kökenli olmayanların da bulundu-
ğu 3 kişilik bir komiteye devreden ÖSO, komite-
de Türkmen asıllı Abdülkadir Salih’e de yer verdi.

16 Eylül 2012: Birleşmiş Milletler ve Arap 
Birliği’nin yeni Suriye Özel Temsilcisi El-Ahdar 
el-İbrahimi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la
ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

16 Eylül 2012: Irak Başbakanı Nuri el-Maliki,
Hz. Muhammed’e hakaret içeren filmi bir “fitne”
olarak niteleyerek, “Bu oyunun arkasında Siyo-
nist örgütler var” dedi.

17 Eylül 2012: Türkiye, Arap Baharı ile birlikte 
rejim değişikliğine giden ülkelere yardımlarını 
sürdürüyor. Türkiye, daha önce Libya ve Tunus’a
yaptığı toplam 800 milyon dolarlık yardımdan
sonra bu kez de Mısır’a 2 milyar dolarlık finans-
man yardımında bulunacak.

17 Eylül 2012: Suriye’deki Esad rejimine siyasi
alanda verdiği açık desteğin yanı sıra askerî yar-
dım da yaptığı iddiaları yaygın olarak dile getiri-
len İran, ilk kez bu iddiayı resmen kabul etti.

17 Eylül 2012: ABD’nin BM Daimi Temsilcisi
Büyükelçi Susan Rice, Libya’nın Bingazi kentin-
deki ABD konsolosluğuna düzenlenen saldırının
planlı olmadığını söyledi.

18 Eylül 2012: Mısır’ın inisiyatifiyle oluşturulan
Suriye ‘Dörtlü’ Temas Grubu, dışişleri bakanları

düzeyindeki ilk resmî toplantısını dün Kahire’de
yaptı.

18 Eylül 2012: Türkiye, İran ve Mısır dışişleri 
bakanlarının katılımıyla Kahire’de düzenlenen
‘’Suriye toplantısı’’ sona erdi. Davutoğlu, ‘’Top-
lantının, Kahire’de yapılmış olması semboliktir.
Çünkü burada halkın istekleri doğrultusunda bir
değişim oldu ve halkın oylarıyla işbaşına gelen bir
yönetim var. Umarım, Suriye halkının da başına
kendi seçtiği bir yönetim gelir’’ diye konuştu.

18 Eylül 2012: İngiltere Dışişleri Bakanı Willi-
am Hague, Suriye’ye askeri müdahalenin ancak
ABD’nin tam desteği ile mümkün olabileceğini
söyledi.

19 Eylül 2012: İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber
Salihi, Suriye’de sürpriz bir şekilde değil de, aşa-
malı bir şekilde yapılacak değişime destek vere-
ceklerini belirtti.

19 Eylül 2012: Brezilya Dışişleri Bakanı Antonio
Patriota, ülkesinin Suriye’ye yönelik herhangi bir
askeri müdahaleyi desteklemediğini belirtti.

19 Eylül 2012: Suriye ordusu ile Özgür Suriye
Ordusu arasında Akçakale Sınır Kapısı’nın karşı-
sında yer alan Tel Abyad Sınır Kapısı’nda başla-
yan çatışma muhaliflerin galibiyeti ile sonuçlan-
dı. Sınırdaki Suriye bayrağını indiren muhalifler,
kendi bayraklarını göndere çekti.

19 Eylül 2012: Suriye Devlet Başkanı Beşar E-
sad, Suriye’deki savaşın ‘’sadece kendi ülkesini
değil İsrail karşıtı direniş eksenini de hedef aldı-
ğını’’ ileri sürdü.

20 Eylül 2012: Avustralya hükümeti Esad rejimi 
mağduru bin Suriyeliye kapılarını açtı.

20 Eylül 2012: Suriye’yi ziyaret eden İran Dışiş-
leri Bakanı Ali Ekber Salihi, Devlet Başkanı Be-
şar Esad ile yaptığı görüşmede ülkesinin deste-
ğini yineledi. Salihi, “Suriye yönetimine sınırsız
desteğimiz sürüyor.” dedi.

20 Eylül 2012: Hamas’ın, Suriye’deki bürosunu
daimi olarak kapattığı ve burada görev yapan
personelin Mısır’ın başkenti Kahire’ye nakledil-
diği bildirildi.

O  
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