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Değerli okuyucular,

Öncelikle Ortadoğu Analiz dergisi
olarak kaldığımız yerden yayın haya-
tımıza devam ettiğimizi belirtmek is-
tiyorum. Bu sayımızda, daha önceki
sayılarımızda olduğu gibi, Ortadoğu’yu
farklı yönleriyle güncel olaylar ekse-
ninde incelemeye devam ediyoruz.

84. sayımızın kapak konusu olarak
Ortadoğu’da gerçekleştirilen seçimlere
yer verdik. Ortadoğu’da 2018 yılında
gerçekleştirilmiş olan seçimlerin, şüp-
hesiz hem içerisinden geçtiğimiz sürece
hem de geleceğe dair önemli etkileri
olacaktır. Tunus, Mısır, Lübnan ve
Irak’ta farklı düzeylerde seçimler ger-
çekleştirildi. Fakat gerçekleştirilen se-
çimlere baktığımızda Ortadoğu’nun
demokratikleşme serüveninin hala
kat etmesi gereken uzun bir mesafe
olduğunu da gördük. Özellikle Mı-
sır’daki seçim koşulları, gerçek bir de-
mokrasi ortamından oldukça uzaktı.
Adı geçen dört ülkede gerçekleştirilmiş
olan seçimleri sahayı bilen uzmanların
ve araştırmacıların görüşlerini siz de-
ğerli okuyucularımızla buluşturduk.

Bölgesel gelişmeler bölümümüzde
ise daha geniş bir alana dair güncel
konuları sizlere aktaracağız. ORSAM’ın
temel iki çalışma sahası olan Irak ve
Suriye’nin yanı sıra, çalışma alanları
arasında Kuzey Afrika, Körfez Bölgesi
ve Kudüs-Nil Havzası da yer alacaktır.

Bu bölümde Suriye’de göz ardı edilen
ama en az IŞİD tehdidi kadar önemli
bir mesele olan Şii yabancı savaşçıları,
artan etkisiyle Suudi Arabistan’ın ve
Birleşik Arap Emirlikleri’nin dış poli-
tikada attıkları adımları ve Basra’da
yaşanan son olayları ele aldık. 

Savunma ve Güvenlik bölümünde
ise Afganistan’ın önemli aktörlerinden
olan ve Afganistan’ın son kırk yılına
damgasını vuran Hakkani Yapılan-
masını, Zeytin Dalı Harekâtı sonra-
sında ortaya çıkan süreci, PKK’nın
sözde lider kadrosuna yönelik ope-
rasyonları, Çin ile Ortadoğu bölgesi
arasındaki silah ticaretini ve ABD-
Türkiye hattında ortaya çıkan F-35
krizini İsrail perspektifinden ele al-
dık.

Ekonomi alanında ise Türkiye ve
Irak arasında özellikle Irak Kürt Böl-
gesel Yönetimi’nin bağımsızlık refe-
randumu kararı sonrasında güçlenen
Türkiye-Irak ikili ilişkilerini geliştirmek
için yaptığı yeni sınır kapısı politikasına
yer verdik.

Son olarakta Yeni Yemen Medya
Merkezi başkanı Salih el Gabri ile Ye-
men’deki güncel gelişmelere dair bir
söyleşi gerçekleştirdik.

Keyifli okumalar dileğiyle.
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KAPAK DOSYASI

ORTADOĞU BÜLTENİ

1 Temmuz 2018
• Kerkük’te, Bağdat Yolu semtinde, 12

Mayıs’ta yapılan genel seçimlerde
kullanılan oyların sandıklar içinde
muhafaza edildiği depoya bombalı
araçla saldırı düzenlendi.

2 Temmuz 2018
• Libya Ulusal Petrol Kurumu,

ülkenin doğusundaki Ez-Zuveytine
ve El-Harika petrol limanlarından
ihracatın durdurulduğunu
duyurdu.

3 Temmuz 2018
• Sana’nın doğusundaki Nehm

ilçesinde Yemen ordu güçlerinin
Husilere ait noktalara operasyon
düzenlediği ve Nehun Dağı, Ribah
Sıradağları ve Medfun köyü gibi
bazı stratejik noktalarda kontrolü
ele aldığı belirtildi.

4 Temmuz 2018
• Gazzeliler, Birleşmiş Milletler Filistinli

Mültecilere Yardım Ajansı’nın
(UNRWA) hizmetlerinde kısıtlamaya
gitmesini protesto etti.

• Irak’ta terör örgütü IŞİD’e karşı
Kerkük-Diyala kara yolu ve
çevresinde geniş çaplı operasyon
başlatıldığı açıklandı.

5 Temmuz 2018
• Suriye’nin güneybatısındaki Dera

ilinde iki haftadır artan gerilim
sonrası, rejimin saldırıları ve Rus
hava bombardımanı arttı.
Gerçekleştirilen 600 hava saldırısı,
Ürdün sınırında bulunan Tayyibe,
Neime, Sayda ve Üm Meyazin gibi
kasabaları hedef aldı.

6 Temmuz 2018
• Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü

Musab el-Muderris, biriken borçlar
sebebiyle İran’ın Irak’a bin
megavatlık elektrik akışını
durdurduğunu ve Meysan, Zikar
ve Basra illerinde elektrik
kesintilerinin süresinin daha da
uzadığını ifade etti.

8 Temmuz 2018
• Kuveyt’te kamuoyunda “Meclis

baskını” olarak bilinen davada, 6’sı
eski 8 milletvekilinin her birine
3,5 yıl hapis cezası verildi. Kasım
2011’e dayanan ve kamuoyunda
“Meclis baskını” olarak bilinen
davada Yargıtay, 6’sı eski olmak
üzere 8 milletvekili ile 5
vatandaşa 3,5 yıl hapis, 2 yıl hapis
cezası verilen 3 vatandaş için ise
“1 yıl süreyle suç işlemedikleri
takdirde cezanın infaz
edilmemesi” kararı verdi.

10 Temmuz 2018
• İsrail Başbakanlık konutuna gelen polisler 4000 numaralı telekomünikasyon

yolsuzluğu soruşturmasıyla ilgili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ifadesine
başvurdu. Aynı soruşturma kapsamında daha önce 3 kez ifadesine başvurulan
Netanyahu’nun, “Bezeq” medya şirketine kendisi lehine yayın yapması karşılığında,
şirkete mali imtiyaz sağladığı iddia ediliyor.

9 Temmuz 2018
• Suriye Dera’da askeri muhaliflerin

Rusya ile geçen hafta vardığı
ateşkes anlaşmasının ardından
Beşşar Esed rejimi ve destekçileri,
Ürdün sınır hattının büyük kısmını
ele geçirdi.

7 Temmuz 2018
• Afganistan Gor’da Çahar Sede ilçesi

kaymakamı, bombalı saldırı nedeniyle
yaşamını yitirdi.
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11 Temmuz 2018
• İran’la nükleer anlaşmaya taraf 4+1

ülkelerinin ticari işlemlerinde dolar
kullanmayacakları açıklandı.

13 Temmuz 2018
• Suudi Arabistan, Yemen’in doğu

kapısı olarak adlandırılan El-Mahra
kentinden askeri faaliyetlerden
rahatsız olan halkın gösterileri
nedeniyle ayrılmaya başladı.

14 Temmuz 2018
• Irak Hille’de işsizlik ve kamu

hizmetlerindeki yetersizlik sebebiyle
yapılan protestoda göstericiler,
kentteki parti binalarını bastı.
Göstericiler eski Başbakan Nuri el-
Maliki’nin liderliğini yaptığı,
Başbakan Haydar İbadi’nin de üyesi
olduğu İslami Davet Partisi ile Şii
tabanlı partilerden Fazilet Partisi’nin
binalarını bastı.

16 Temmuz 2018
• Irak'ın güneyinde hizmet yoksunluğu, yolsuzluk ve elektrik kesintileri nedeniyle patlak

veren gösterilerin ardından Necef Emniyet Müdürü Tuğgeneral Macid Hatim görevden
alındı. Hatim'inin yerine Tümgeneral Ala Garib atandı.

• Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, ülkede yaşanan ekonomik ve siyasi
istikrarsızlık sebebiyle Başbakan Yusuf Şahid’i meclisten güvenoyu almaya ya da istifa
etmeye çağırdı.

• YPG/PKK ve rejim bir aydır yürüttükleri müzakereleri sonuçlandırarak, Suriye’nin en
büyük barajı Tabka ve Fırat Nehri üzerindeki Tişrin’in işletme haklarının rejime
devredilmesinde uzlaştı.

21 Temmuz 2018
• Irak ordusunun sınır bölgelerinden

çekilmesiyle birlikte terör örgütü PKK
ve ona bağlı gruplara tekrar Sincar’da
konuşlanma fırsatı doğdu. Musul
vilayetindeki Arap Aşiretleri Sözcüsü
Mezahim Ahmed el-Huveyt, örgütün
Musul’da 3 sığınak yaptığını söyledi.

15 Temmuz 2018
• Irak’ın Basra, Kerbela ve Necef

illerinde, hizmet yoksunluğu ve
elektrik kesintileri nedeniyle
düzenlenen gösterileri kontrol altına
almak amacıyla sokağa çıkma yasağı
ilan edildi.

23 Temmuz 2018
• Irak’ın kuzeyinde yer alan Erbil’de

valilik binasını basan silahlı kişiler
etkisiz hale getirildi. Valilik binasına
ateş açarak giren silahlı 3 kişiden 1’inin
üzerindeki bombayı patlattığı, diğer
ikisinin de öldürüldüğü belirtildi.

25 Temmuz 2018
• Suriye’nin güneydoğusunda Beşşar

Esed rejiminin kontrolünde bulunan
Süveyde il merkezinde, iki yarı
noktada düzenlenen intihar
saldırılarında 150 kişi hayatını kaybetti.

27 Temmuz 2018
• ABD ve Ortadoğu ülkelerinin üst

düzey yetkilileri, Trump yönetiminin,
İran’ın bölgede genişlemesine karşı
içinde Mısır ve Ürdün’ün de
bulunduğu, Körfez ülkeleri arasında
yeni bir siyasi ve güvenlik ittifakı
kurma çalışması içinde bulunduğunu
açıkladı.

24 Temmuz 2018
• İsrail, hava sahasını 2 kilometre ihlal

ettiği iddiasıyla Esed rejimine ait bir
savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.

12 Temmuz 2018
• Irak Sadr Hareketi Siyasi Bürosu, eski

Başbakan Nuri el-Maliki liderliğindeki
Kanun Devleti Koalisyonu ile yeni
Hükûmet kurulmasının olası
olmadığını açıkladı.

• Yemen’de hükûmet güçleri, Batı Sahili
Cephesi operasyonuna katılmak
üzere Hudeyde’de 7 bin kişilik bir
tugayın oluşturulduğunu duyurdu.
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KAPAK DOSYASI

ORTADOĞU BÜLTENİ

1 Ağustos 2018
• İran Cumhurbaşkanı Hasan

Ruhani’nin yanıtlaması istemiyle 80
milletvekilinin imzasıyla verilen
ekonomik problemlerle ilgili soru
önergesi kabul edildi.

• Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ve
Hama ilinin kuzeyindeki Özgür
Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı üç
askeri muhalif grup, Ulusal Kurtuluş
Cephesi’ne katılarak birleşme kararı
aldı. Söz konusu muhalif askeri
grupların, “Suriye Kurtuluş Cephesi”,
“Ceyşül Ahrar” ve “Sukûru Şam”
oldukları öğrenildi.

6 Ağustos 2018
• Suudi Arabistan güvenlik

makamlarının, bazı insan hakları
aktivistlerini gözaltına almasının
ardından Kanada’dan yapılan
açıklamalar iki ülke arasında
diplomatik krize neden oldu. Suudi
Arabistan Dışişleri Bakanlığı’ndan
yapılan açıklamada, Kanada’nın Riyad
Büyükelçisi Dennis Horak’ın
istenmeyen kişi ilan edildiği ve ülkeyi
24 saat içinde terk etmesi gerektiği
belirtildi.

• ABD Hazine Bakanlığı, İran ile 2015
yılında yapılan nükleer anlaşmadan
sonra kaldırılan ekonomik
yaptırımların tekrar başlayacağını
duyurdu.

• İran Dışişleri Bakanı Muhammed
Cevad Zarif, ABD’nin devreye girecek
ilk aşama yaptırımlarının ülkenin sivil
havacılık sektörünü hedef almasına
tepki gösterdi.

7 Ağustos 2018
• İran’ın Meşhed, Şiraz, İsfahan ve Kum

kentlerinde devam eden ekonomik
kriz protestolarında bir kişinin silahlı
saldırı sonucu hayatını kaybetmesi,
sokaklarda tansiyonu yükseltti.

• Irak Başbakanı Haydar el-Abadi,
ülkede halkın önemli taleplerinden
biri olan yolsuzlukla mücadele
kapsamında birçok eski bakan ve
bürokratı Şeffaflık Kurumu’na sevk
etti.

8 Ağustos 2018
• Suudi Arabistan yaşanan

diplomatik krizin ardından
Kanada’dan arpa ve buğday
ithalatını durdurdu.

9 Ağustos 2018
• İsrail savaş uçaklarının, Gazze’de 150

noktayı bombalayarak 3 Filistinli’yi
şehit etmesinin ardından, bir saldırı
haberi daha geldi. İsrail, Gazze’de çok
katlı bir binayı hedef aldı. Saldırıda 18
kişinin yaralandığı belirtildi.

• Yemen’in Sa’da kentinde çocukları
taşıyan otobüse saldırı düzenlemesi
sonucunda 43 kişi öldü, 51 kişi ise
yaralandı. Uluslararası Kızılhaç Örgütü,
saldırıda ölenlerden 29’unun 15 yaşın
altında olduğunu açıkladı.

2 Ağustos 2018
• İran’ın Meşhed kentinde yaklaşık

yüz kişilik bir grup gösteri
düzenledi. İsfahan, Şiraz ve Kereç
kentlerinde de yüzlerce kişinin
pahalılık ve döviz kurlarındaki hızlı
artışı protesto ettiği ifade edildi. 

4 Ağustos 2018
• Irak’ta Bağdat’ın yanı sıra Basra,

Kerbela, Zikar, Divaniye, Musanna ve
Necef kentlerinde binlerce kişi
hükûmeti protesto etti. Bağdat’taki
Tahrir Meydanı’nda toplanan
göstericiler, parlamenter sistemin
kaldırılarak başkanlık sistemine
geçilmesi için gereken anayasal
düzenlemelerin yapılmasını istedi.
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10 Ağustos 2018
• Irak Bağımsız Yüksek Seçim

Kurumu’ndan yapılan açıklamaya
göre, Kerkük, Erbil, Süleymaniye,
Divaniyye, Musenna, Necef, Babil,
Duhok, Diyala, Kerbela, Basra,
Meysan ve Vasıt kentlerinde
elektronik sayımla elle sayımın
sonuçlarında herhangi bir değişiklik
olmadığı, diğer kentlerde ise ufak
değişikliklerin olduğu bildirildi.

16 Ağustos 2018
• Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkede

son aylarda tartışmalara yol açan
“banka mevduatı karşılığında
yabancılara Mısır vatandaşlığı”
verilmesini düzenleyen yasayı
onayladı.

• İsrail’in tehcir tehdidi altında
bulunan Afrikalı göçmenlerin, bir
yandan da maaşlarından kesilen
yüzde 20’lik vergiyle ekonomik kriz
yaşadığı ifade edildi.

• ABD'nin Ankara eski Büyükelçisi
James Jeffrey, ABD'nin Orta
Doğu'daki en önemli
pozisyonlarından, Suriye Özel
Temsilciliği ile görevlendirildi.
Jeffrey, Türkiye ve Irak'ta  da görev
yapmıştı.

20 Ağustos 2018
• Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi

Fatih Yıldız, Irak’ın Kerkük kent
valilik binasını ziyaret ederek,
Kerkük Valisi Rakan Said ile ortak
basın toplantısı düzenledi. Basın
toplantısında konuşan Vali Said,
‘’Türkiye Cumhuriyeti, hükûmet
ve millet olarak hiç bir zaman
Iraklıları yalnız bırakmadı.’’ dedi.

22 Ağustos 2018
• Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel

Başkanı Erşat Salihi, ülkedeki tüm
taraflara “Türkmenlere hükûmet
görüşmelerinde yer verilmesi”
çağrısında bulundu.

28 Ağustos 2018
• Irak’ta seçimin birincisi Muktada es-

Sadr’ın Sairun Koalisyonu, Başbakan
Haydar el-İbadi’nin Nasır koalisyonu,
Şii liderlerden Ammar el-Hekim’ın
Ulusal Hikmet ve eski
Başbakanlardan İyad Allavi’nin
Vataniyye koalisyonundan oluşan bir
heyet, Kürdistan Demokrat Partisi
(KDP) Genel Başkanı Mesud Barzani
ile bir araya gelerek oluşturulmak
istenen en büyük meclis
koalisyonunu görüştü.

29 Ağustos 2018
• Nida Tunus Partisi, Cumhurbaşkanı

Baci Kaid es-Sibsi’ye, askıya alınan
Kartaca 2 Anlaşması taraflarını “acil
toplaması” çağrısı yaptı. Anlaşmada
öngörülen “tüm maddelerin hayata
geçirilmesiyle” ülkenin içinde
bulunduğu siyasi krizden
çıkarılmasının amaçlandığı belirtildi.

31 Ağustos 2018
• Irak’ın Basra kentindeki Tahsiniye,

Abbasiye ve Kereme Ali
bölgelerinde 18 bin kişi içme
suyundan zehirlendi. Su
kaynaklarındaki kirliliği protesto
eden halk, yolları trafiğe kapatarak
sokakları savaş alanına çevirdi.

11 Ağustos 2018
• Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde

(IKBY) 4 siyasi parti, Irak’ta
milletvekili seçimlerine hile
karıştığı gerekçesiyle yapılan
“oyların elle sayımı” sonrasındaki
sonuçları reddetti.

14 Ağustos 2018
• Mısır’da Müslüman Kardeşler

Teşkilatı (İhvan), tarafından
yapılan yazılı açıklamada, “Ulusal
Diyalog Çağrısı” adı altında 10
maddelik bir girişim planını
kamuoyuyla paylaşıldı. Söz
konusu planın ülkeyi karanlık
tünelden çıkarmak amacı taşıdığı
ifade edildi.

17 Ağustos 2018



B üyük ölçüde Osmanlı coğ-
rafyası olan Ortadoğu ve
Kuzey Afrika, Osmanlı yı-
kılıp bölge Batılı güçler

tarafından parçalandıktan sonra bir
daha kendisini toparlayamamıştır.
Sykes-Picot Anlaşması’yla (1916) bu
coğrafya, tamamen paylaşılmış ve
Balfour Deklarasyonu’yla (1917) tam
merkezinde kurulacak İsrail devletinin
temelleri atılmıştır. Buna karşılık,
son Osmanlı parlamentosunun (Mec-
lis-i Meb‘ûsan) 28 Ocak 1920’de oy
birliğiyle karar verdiği ve 17 Şubat
1920’de kamuoyuna ilan ettiği Mi-
sak-ı Millî (1920), Osmanlı’dan ko-
parılan Arap halklarının kendi kade-

rine karar vermesi gerektiğini dile
getirmişti. Meclis-i Meb‘ûsan’ın bu
talebi, aradan 100 yıl geçmiş olmasına
rağmen, maalesef, hâlâ gerçekleşme-
miştir.

Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik
çıkan ve toprakları paylaşılan Osmanlı
Devleti, Millî Mücadeleyle Misak-i
Millî’nin ancak asgari şartlarını ger-
çekleştirebilmiştir. Lozan Anlaşma-
sı’yla da Ankara Hükûmeti, Osmanlı
mirası gereği söz hakkına sahip olduğu
Filistin, Irak, Mısır, Sudan gibi yerler
üzerindeki haklarından vaz geçiril-
miştir. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın
en yaygın nüfusunu oluşturan Arap-
lar, Batı ülkelerinin birbirini İkinci
Dünya Savaşı’nda harap etmelerinden
sonra ancak bağımsızlığına kavuşa-
bilmiştir. Ne var ki bu ülkeler doğ-
rudan sömürge olmaktan çıksalar
bile parçalanmış yapıdan ve Batı mü-
dahalelerinden günümüze kadar kur-
tulamamıştır.

İkinci Dünya Savaş’ı sonrasında
Batı desteğiyle Arap dünyasının kal-
binde kurulan İsrail devleti hem par-
çalı yapının sürdürülmesine yardımcı
olmuş hem de bölge devletlerini ye-
nilgiye uğratarak zayıf kalmalarını
sağlamıştır. Bu parçalanmış Arap top-
lumlarını birleştirme projesi olarak
Mısır’da darbeyle başa geçen Cemal
Abdünnâsır (1952), ilk dönemdeki
popülerleğine rağmen, Nazi ve Faşist
modelleri örnek aldığı için gerekli
demokrasi ve kalkınmayı gerçekleş-
tiremiştir. 1950’ler ve 1960’larda

Arap toplumlarının bağımsızlığına
ciddi destek veren Abdünnâsır’ın mi-
liyetçilik akımı, esas olarak, dış baskılar
ve kötü yönetimle İsrail’e de birkaç
kez yenilmesiyle gözden düşmüştür.
Benzer anlayışa dayanan Baas partileri
de Suriye ve Irak’ta ciddi bir başarı
sağlayamamıştır.

Ortadoğu’da Batı destekli kurulan
krallıklardan (Irak ve Libya’da olduğu
gibi) sonra iktidara gelen Nâsırcı-Ba-
asçı rejimler de başarısız olmuştur.
Petrol zengini ülkeler bile hem beşeri
kalkınma kriterleri açısından geride
kalmıştır hem de yoksulluk, yolsuzluk
ve siyasi baskı sorunlarıyla boğuş-
maktadır. Bugün krallıklar ve otoriter
cumhuriyetler, kendi halklarının rızası
ve desteğinden daha çok büyük güç-
lerin desteğiyle varlığını sürdürmek-
tedir. Kısacası, Arap dünyası hem
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bütün
dünyada hem de Soğuk Savaş son-
rasında Doğu Avrupa’da yaşanan de-
mokratikleşmeden nasibini alama-
mıştır.

Ciddi sorunların yaşandığı Arap
toplumlarında son dönemde yaşanan
uyanışın ilk ateşi Tunus’ta yakılmıştır.
2011 başında Tunus’ta başlayan gös-
terilerle 30 yıllık diktatörlük sona
ermiş; domino etkisiyle benzer ge-
lişmeler Mısır, Libya, Yemen’de de
yaşanmıştır. Bu gelişmeler, yani Arap
Baharı veya demokratikleşmesi ba-
şarılı olsaydı, Misak-ı Millî’de ifade
bulan “Arapların kendi kaderlerini
belirleyebilmesi” mümkün olacaktı.
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Fakat Arap Baharının başarılı olması,
yani Arapların bağımsızlaşması ve
güçlenmesi, Ortadoğu’daki dengeleri
kökünden değiştireceği için hem yerli
statüko güçleri hem de uluslararası
güçler bu demokratikleşme sürecini
sekteye uğrattı. Bu amaçla darbeler
(Mısır ve Yemen), iç savaş (Suriye ve
Libya) ve mezhep çatışması ve iç ka-
rışıklıklar (Irak) kışkırtıldı. Türkiye
ise kendi demokratikleşmesi ve ba-
ğımsızlaşmasıyla paralellik gördüğü
için Arap Baharına destek oldu.

Arap Baharı kendi dinamikleriyle
başlasa da yerel ve küresel güçler
onu rayından çıkarmayı veya geri çe-
virmeyi başarmıştır. Bu karışıklık ve
çatışma ortamından İsrail, çok ra-
hatlayarak çıkmış ve ABD de Trump’ın
başa gelmesiyle Filistin meselesini
kendi lehine çözmeye yönelmiştir.
Trump yönetimi, bir yandan Katar
ambargosuna yeşil ışık yakarak
Körfez’deki dengeleri değiştirirken,
diğer yandan İran’a yönelik ambar-
goları artırmaya ve Nükleer Anlaşmayı
iptal etmeye yönelmiştir. Ayrıca,
Suudi Arabistan’da ortaya çıkan yö-
netim değişikliğine ciddi destek ver-
miş ve Suriye’den Filistin meselesine
kadar birçok konuda Suudi Arabistan
ile ABD’nin Ortadoğu politikalarında
ciddi bir paralellik kurulmuştur.
Trump idaresi, Obama’nın Suriye’de
PYD-PKK’ya destek olma politikasını
devam ettirirken, Türkiye’ye de eko-

nomik baskı politikaları uy-
gulamaktadır.

Suriye’den Mısır’a, Yemen’den
Katar ambargosuna, Filistin mese-
lesinden Körfez Krizi’ne Ortadoğu’da
ortaya çıkan bu çatışma ve karışıklık
ortamı, Türkiye’yi de yakından ilgi-
lendirmektedir. Geçtiğimiz yıl içeri-
sinde Türkiye, IKYB’nin bağımsızlık
referandumuna direnerek Irak’ın par-
çalanmasına engel olmuştur. Bu sü-
reçten sonra merkezî Irak hükûmeti
ve Şiiler ile yakın bir diyalog ve işbirliği
süreci de başlamıştır. Aradan geçen
bir yıllık sürede ayrılma ihtimali ol-
mayan IKYB yönetimiyle normalleş-
me yoluna da gidilmiştir. Bugün Tür-
kiye, IŞİD sonrası yeniden yapılanma
çabaları ve İran-ABD mücadelesinin
çatışma alanı olması dolayısıyla
Irak’taki gelişmeleri yakından takip
etmektedir.

Geçen yıl, Katar ambargosuna engel
olan Türkiye, Suriye ve Filistin’deki
ABD planlarına da engel olmaya ça-
lışmaktadır. Katar kendi imkânları
ölçüsünde bölgede bağımsız politi-
kalar uyguladığı ve doğalgazdan elde
ettiği gelirleri daha etkili bir şekilde
kullanmaya çalıştığı için BAE-Suudi
Arabistan (artı Mısır ve Bahreyn)
ambargosuna maruz kalmıştır. Am-
bargodan kendi diplomatik ve eko-
nomik manevralarının yanında, Tür-
kiye ve İran’ın desteğiyle fazla etki-
lenmeden çıkabilmiştir. Katar am-
bargosu yüzünden Körfez İşbirliği
Konseyi (KİK) fiilen dağılmış du-
rumdadır. Diğer taraftan, İran destekli
Husiler ile Suudi Arabistan’ın Yemen

mücadelesi de bir yılan hi-
kayesine dön-

müş, iki taraf üstünlük sağlayamasa
da zaten fakir olan ülke, sivillerin
bombalandığı, açlık ve hastalıklarla
boğuşulan bir felaket alanına dönm-
üştür.

Aynı şekilde Türkiye, Doğu
Akdeniz’de Güney Kıbrıs, Mısır, İsrail
arasında ortaya çıkan işbirliği ve bir
emrivaki ihtimaline karşı da teyak-
kuzdadır. Ayrıca, Libya’da yaşanan
çatışmalar, Doğu Akdeniz’in güven-
liğini ve Türkiye’nin çıkarlarını ya-
kından ilgilendirmektedir. Ülke için-
deki bölgesel rekabetin, etnik ve
kabile çatışmalarıyla karışıklığa sü-
rüklendiği Libya hem doğal kaynakları
hem de Afrika’ya açılan kapı olması
sebebiyle oldukça önemlidir. Görece
daha sakin olan Tunus, Cezayir ve
Fas gibi Mağrip ülkelerindeki işsizlik,
yoksulluk ve demokrasi sorunları çö-
zülmüş değildir. Mağrip bölgesinin
istikrarı Türkiye için de oldukça önem-
lidir.

Normal şartlarda bile oldukça
önemli ve ilginç olan Ortadoğu ça-
lışmaları, bu kadar karmaşanın ve
değişimin yaşandığı ortamda çok
daha önemli hale gelmiştir. Bu bağ-
lamda, Türkiye’deki Ortadoğu çalış-
maları ise görece yeni ve yetersizdir.
Münhasıran Ortadoğu çalışmalarına
odaklanan ORSAM, yeni dönemde
hem ilgi alanını hem kadrosunu hem
de faaliyetlerini genişletmektedir.
Irak ve Suriye çalışmaları yanında,
Körfez, Filistin-Nil Bölgesi ve Kuzey
Afrika araştırmalarına da önem ver-
mektedir. Yerli ve yabancı uzmanların
katkısıyla hem Ortadoğu Analiz hem
de akademik çalışmalara yoğunlaşan
Ortadoğu Etüdleri dergilerimiz kal-
dığı yerden, ama daha aktif bir şekilde
devam edecektir. Bu sayımızda böl-
genin önemli gelişmeleri analiz edil-
mektedir.

Başarılı bir yeni dönem dileğiyle…
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I rak’taki bütün seçim göz-
lemcileri, 12 Mayıs 2018
parlamento seçimlerinin
2003 yılından bu yana ger-

çekleşen tüm seçimlerden farklı ve

aynı zamanda şüphe ve korku uyan-
dıran en tartışmalı seçim olduğu
konusunda hemfikirdir. Seçim so-
nuçlarıyla ilgili şüphelerin ve itiraz-
ların oluşturduğu kriz, seçim aşa-

malarına eşlik eden krizlerden ve
tartışmalardan ayrı değildi. Bu aşa-
malar: Seçim tarihini belirleme aşa-
ması, seçim kampanyaları aşaması,
oylama aşaması, sonuçların duyu-
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rulması aşaması ve duyurulmasın-
dan sonraki aşama.

Seçim tarihini belirleme aşama-
sında, 2017 yılının sonlarından bu
yana Irak’taki siyasi güçler arasında,
anayasa olarak kararlaştırılan tarihte
seçimlerin yapılması için ısrar eden-
ler ile uygun şartlar sağlanamaması
nedeniyle seçimlerin ertelenmesini
talep edenler arasındaki tartışma
tırmandı. Seçim tarihinin belirlen-
mesi konusu, gerek Cumhurbaş-
kanlığı, Bakanlar Kurulu, Parlamento
gerekse Irak medyası ve Irak sokak-
larında tartışılıyordu. Seçimlerin za-
manında yapılmasına karşı çıkan
gruplardan biri, IŞİD’in işgal ettiği
Sünni şehirlerde yaşayanların ye-
rinden edilmesi ve şehirlerin harap
edilmesi nedeniyle bu şehirlerin se-
çimlere hazır olmadığını iddia eden
ana akım Sünni partilerdi. Ana akım
Sünni partilerin, seçimlerin zama-
nında yapılmasından duydukları
endişe haklıydı. Zira özellikle IŞİD’in
Sünni bölgelerinde kontrolü ele ge-
çirdiği dönemde konumları olumsuz
yönde etkilenmiş ve popülerlikleri
azalmıştı. Bu bağlamda, Sünni böl-
gelerindeki kayda geçmemiş binlerce
ölü ve kaybın ya da kamplardaki
on binlerce göçmenin seçim sonuç-
larının manipüle edilmesi için büyük
bir fırsat yarattığını düşünüyorlar-
dı.

Demokratik Kürdistan Partisi
ve Kürdistan Yurtseverler Birliği
Partisi gibi Kürt siyasi güçleri de
seçimlerin iptal edilmesini talep edi-
yordu. Çünkü özellikle Kürdistan
bölgesinin Irak’tan ayrılması için
yapılan referandumun doğurduğu
şartlardan ve merkezî hükûmetin
Kerkük’te ve tartışmalı bölgelerde
Ekim 2017’de yeniden kontrolü sağ-

lamasından sonra Kürdistan bölge-
sindeki durumun seçimlerin ger-
çekleşmesi için uygun olmadığı gö-
rüşündeydiler. Fakat ana akım Kürt
partilerinin, ekonomik durumun
kötüye gitmesi ve son 3 yılda Kür-
distan bölgesindeki vatandaşların
maaşlarının ödenememesi sebebiyle
popülerliklerini kaybettikleri ve bu
sebeple seçimlerin zamanında ya-
pılmasından korktukları aşikârdı.

Bu iki gruba karşı özellikle içinde
silahlı grupları barındıran Şii siyasi
partiler gibi Şii siyasi güçlerin ço-
ğunluğu Mayıs 2018 seçimlerinin
yapılmasını destekliyordu. Çünkü
bu güçler, özellikle IŞİD’in kontro-
lündeki şehirler, Şii silahlı grupların
desteğiyle özgürlüğüne kavuştuktan
sonra, Sünni ve Kürt güçlerine kı-
yasla gücün ve popülerliğin zirve-
sinde olduklarını düşünüyorlardı.
Seçimlerin zamanından yapılmasını
isteyen bir diğer grup, yeni Sünni
partilerdi, bu siyasi güçleri seçimi
eski Sünni güçlerin üstesinden gel-
mek için bir fırsat olarak görüyor-
lardı. Demokratik Kürdistan Partisi
ve Kürdistan Yurtseverler Birliği
Partisi gibi Kürt partilerinin otori-
tesine karşı olan Goran (Değişim)
Hareketi de, söz konusu Kürt par-
tilerinin popülerliğini yitirmesiyle
kendi etkinliğinin genişlemesi için
bir fırsat olarak gördükleri için se-
çimin zamanında yapılmasını isti-
yordu. Sonuç olarak, Irak Parlamen-
tosu’nun seçimin zamanında yapıl-
ması kararını almasıyla seçimlerin
zamanında yapılmasını isteyenler
galip geldi. Seçimlerin zamanında
yapılmasına karşı çıkan siyasi güçler
bu seçimlerdeki hasarların telafi
edilmesi ve konumlarının korunması
için başka çözümler aramaya başladı.

Bu durum, seçim sonuçlarında or-
taya çıkan manipülasyonlar doğrul-
tusunda oluşan şüpheler ve suçla-
maların sebeplerinden biri olabilir.

Seçim kampanyaları aşamasında,
Şii siyasi güçler de dâhil olmak üzere
2003’ten bu yana Irak’ta etkin olan
tüm siyasi güçlere karşı yöneltilen
güçlü ve eşi benzeri görülmemiş
eleştiriler ve yolsuzluk iddiaları, ba-
sında ve sosyal medyada yayıldı. Bu
eleştirilerin en güçlüsü, Irak toplumu
içindeki konumu ve nüfuzu güçlü
olan Şii din adamı Ali el-Sistani’den
geldi. el-Sistani, 2003’ten bu yana
Irak’ta yönetime gelenleri yolsuzluk
ve kötü yönetimle suçladı ve Iraklı
seçmenlere aynı seçimi yapmama-
larını, yeni yüzler seçmelerini tavsiye
etti. Ayrıca seçim emellerine ulaşmak
için IŞİD’e karşı savaşta silahlı grup-
ları sömüren siyasileri seçmemelerini
önerdi. Bu eleştiriler ve basın ara-
cılığıyla yapılan saldırılar, ana akım
Şii siyasi güçleri büyük bir sıkıntı
içine düşürdü ve yaptıkları hesapları
karmaşık hale getirdi. Yeni partilerin
popülaritesi hızlı bir şekilde artarken,
seçimlerin zamanında yapılmasında
ısrarcı olan, gücün ve popülaritenin
zirvesinde olduklarını düşünen eski
Şii güçler, eleştiriler ve basından
gelen saldırılardan sonra seçimlerden
galip çıkacaklarından şüphe duymaya
başladılar. Bu bağlamda, söz konusu
Şii siyasi güçlerin, seçimlerin so-
nuçlarını etkilemek için sahip ol-
dukları silahlı gruplara başvuracakları
korkusu vardı. Bu gelişmeler de, se-
çim sonuçlarının güvenilirliği ko-
nusundaki şüphelerin nedenleri ara-
sında eklenebilir.

Oy verme aşamasında da, seçim
sonuçlarının güvenirliği üzerine şüp-
heleri artıran önemli gelişmeler ya-
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şandı. Seçim komisyonunun kul-
landığı Irak’ta ilk kez oyların he-
saplanması için kullanılan elektronik
cihazların birçoğu bozuldu. Cihaz-
ların çoğunun seçim gününden önce
test edilmediği, bilinmeyen yabancı
şirketlerden ithal edildiği, oylama
sonuçlarını hesaplayan kodların
(elektronik yazılım) şüpheleri artır-
dığı ve bu sistemin kolayca kırıla-
bildiği ortaya çıktı.

Ayrıca 2003’ten bu yana en dü-
şük katılım oranı bu seçimde şahit
olundu. Seçim Komisyonu katılımı
resmî olarak %44,5 olarak açıklasa
da, birçok gözlemci ve medya organı
gerçekte oranın %20’yi geçmediğini
duyurdu. En düşük katılım oranının
Orta ve Güney Irak’ta olması dikkat
çekicidir. Oysaki tüm seçimlerde bu
bölgeler en çok katılım oranına sa-
hipti.

Seçim sonuçlarıyla ilgili şüpheleri
artıran en önemli olaylardan biri
de Kerkük’te meydana gelen sürp-
rizdi: Kürt siyasi güçlerinin, Ekim
2018’de şehrin Merkezî Hükûmet
kontrolüne geçmesinden sonra Ker-
kük’teki gücünü ve etkisini büyük
ölçüde kaybetmişti. Bu bağlamda
Kerkük’teki Kürtlerin seçimlere ka-
tılımları önemli ölçüde azalırken,
Türkmenlerin ve Arapların katılım
oranı artmış olmalıydı. Ancak Ker-
kük’teki (elektronik) oyların sonuç-
ları herkesi şoka uğrattı, zira en
yüksek oyu, Kürdistan Yurtseverler
Birliği adayları aldı.

Bütün bu gelişmeler, hem oyla-
manın hem de seçim sonuçlarının
elektronik hesaplamasının güvenir-
liğine yönelik öfke ve protesto dal-
gası yarattı. Sadece Kerkük’teki Türk-
menler ve Araplar değil, Goran De-

ğişim Hareketi, Demokrasi ve Adalet
Topluluğu, İslam Cemaati, İslam
Birliği gibi Kürt partileri de egemen
Kürt partilerini, Kürdistan ve Ker-
kük’teki seçim sonuçlarını manipüle
etmekle suçladı. Demokratik Kür-
distan Partisi de, Kürdistan Yurt-
severler Birliği Partisi’ni, Kerkük ve
Süleymaniye’deki seçim sonuçlarını
manipüle etmekle suçladı. Türk-
menlerin yüksek oranla, Arapların
daha düşük bir oranla katılım gös-
terdiği Kerkük’te halk protestolarıyla
oyların elle sayılması talep edildi;
zira Seçim Komisyonunun yeni elek-
tronik sistemle sonuçların manipüle
ve tahrif ettiğini düşünüyorlardı.
Kerkük Valisi Rakan el-Cuburi de
düzenlediği basın toplantısında se-
çim sonuçlarını reddettiğini ve so-
nuçlara karşı çıktığını duyurdu.

Ayrıca 2003’ten bu yana en
düşük katılım oranı bu
seçimde yaşandı. Seçim
Komisyonu katılımı resmî
olarak %44,5 olarak açıklasa
da, birçok gözlemci ve
medya organı gerçekte
oranın %20’yi geçmediğini
duyurdu. En düşük katılım
oranının Orta ve Güney
Irak’ta olması dikkat
çekicidir. Oysaki tüm
seçimlerde bu bölgeler en
çok katılım oranına sahipti.

Sonuçların açıklanması aşama-
sında, Seçim Komisyonu kaotik per-
formansı da seçimlerin güvenirliğine
dair şüphelerin artmasına neden
oldu. Seçim Komisyonu seçimlerden

önce, yeni elektronik sistemle nihai
sonuçları, oylamadan 24 saat sonra
açıklayabileceğini, ancak durumun
bu zamanlamaya uymaması ve so-
nuçların gecikmesi halinde sebep-
lerini ilan edeceğini açıklamıştı. 14-
15 Mayıs gece yarısından sonra se-
çim komisyonu, 18 vilayetten sadece
10 vilayetin ilk sonuçlarını açıkladı.
Bu ilk sonuçlar, büyük tartışmalara
neden oldu. Çünkü Kerkük, Süley-
maniye, Dakuk, Ninova gibi vila-
yetleri kapsamadı. 16 Mayıs’ta Ko-
misyon üyesi Said Kakai, medya or-
ganları canlı yayınlanan bir basın
toplantısında, parlamento seçimle-
rinin ön sonuçları hakkında pek
çok şüphe ve ihlal olduğunu doğ-
ruladı ve şu ifadeleri kullandı: “Oy-
ların %25’nin elle sayılması önerildi,
ancak komisyon bazı siyasi baskılar
nedeniyle sayımı reddetti.” 17 Mayıs
günü seçim komisyonu başkanı Ri-
yad el-Bedran, yaptığı basın top-
lantısında komisyon üyesi Said Ka-
kai’nin de bahsettiği gibi sonuçlarda
şüphelerin ve ihlallerin olduğuna
değindi. El-Bedran “Kakai’nin bir
siyasi grup tarafından tehdit edil-
diğini ve üzerine baskı uygulandığını
anlıyoruz” şeklinde açıklama yaptı.
Seçim komisyonu, 18 Mayıs akşamı
Irak’taki bütün vilayetlerden çıkan
nihai sonuçları açıkladı, Mukteda
es-Sadr’a bağlı Sairun Koalisyonu
54 koltukla birinci sıraya, Bedr, Asa-
ib, Nuceba, Ketaib gibi Şii silahlı
gruplara bağlı el-Feth Koalisyonu
47 koltukla ikinci, Haydar el-Aba-
di’nin en-Nasr’ı 42 koltukla üçüncü
sıraya yerleşti. 

Nihai sonuçların duyurulmasın-
dan sonra, olaylar dramatik bir şe-
kilde arttı. Medyada ve sokaklarda
seçime ilişkin tartışmalar başladı
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ve yürütme, yasama, yargıya ve
Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Par-
lamento Başkanlığına itirazlar edildi.
1 Temmuz 2018’de görev süresi
sona erecek olan ve bu seçimlerde
parlamentoda koltuk kazanamayan
şimdiki Parlamento Başkanı Selim
el-Cuburi, parlamentodan oyların
elle sayılması ve sonuçların elek-
tronik olarak hesaplanmasını iptal
eden karar çıkartılması için siyasi
bir kampanya başlattı ve sonuçlara
karşı çıkan siyasi güçleri destekledi.
En önemlisi, Iyad Allavi, Türkmen
siyasi partileri ve Kürt partilerinin
liderliğindeki Ulusal Koalisyon (Go-
ran Değişim Hareketi, Demokrasi
ve Adalet Topluluğu, İslami Cemaat,
İslam Birliği) Kürdistan bölgesindeki
sonuçlara karşı çıktı. Cumhurbaşkanı
Fuad Masum, itirazların anayasal
yollarla yapılması gerektiğini söy-
leyerek sonuçların sorgulanmasına
ve gözden geçirilmesine karşı çıktı.
Fakat gözlemcilerin çoğunluğu, Ma-
sum’un Kürdistan Yurtseverler Birliği
Partisi’ne mensup olması nedeniyle
seçim sonuçlarının yeniden gözden
geçirilmesini reddeden bir tutum
sergilediğini dile getirmektedir. Ay-
rıca Sairun ve el-Feth’in seçim so-
nuçlarına itiraz etmesinin, elde edi-
len sonuçlara ileride zarar verilme-
sine izin vermeyeceği ve her iki lis-
tenin de silahlı gruplara sahip olduğu
konusunda uyardı. Başbakan Abadi,
Yüksek Yargı Konseyi Başkanının
huzurunda, son parlamento seçi-
mindeki ihlaller hakkındaki raporları
ve bilgileri incelemek üzere 24 Ma-
yıs’ta olağanüstü bir kabine toplantısı
düzenledi. Abadi bu oturum sonra-
sında, güvenlik birimleri, Dürüstlük
Komisyonu ve Mali Denetleme Di-
vanının raporlarının incelenmesi
için elektronik sistemler konusunda

uzman ekibin sunumuyla Mali De-
netleme Divanı Başkanı başkanlı-
ğında Dürüstlük Komisyonu Başkanı
ve üyeleri, Ulusal Güvenlik Birimi
Başkanı, Ulusal Güvenlik Müsteşarı,
Irak Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı,
Yüksek Seçim Güvenliği Komisyonu
Başkanının içinde bulunduğu bir
yüksek komisyon kurma kararı aldı. 

Mevcut Parlamento Başkanı Se-
lim el-Cuburi, seçim sonuçlarına
karşı çıkan siyasi güçlerle beraber,
seçim sonuçlarını tartışmak üzere
olağanüstü bir meclis toplantısı ger-
çekleştirmek için girişimlerde bu-
lundular. Nihayetinde, 6 Haziran’da
165 milletvekilinin katıldığı bir mec-
lis oturumunda başarılı oldular. Par-
lamento bu oturumda seçim süre-
cinin güvenilirliğini sağlamak için
ilgili tarafların gerekli tedbirleri al-
ması gerektiğini öngören 2018 yılı
seçim yasasıyla ilgili üçüncü deği-
şikliğini çıkardı. Buna göre oyların
sayımından kaynaklı %25 oranında
bir tutarsızlık tespit edilmesi halinde
oy sayımı tüm valilikler için yeniden
elle yapılmalıdır. Ayrıca bu kararla
seçimlerin manipülasyonuna dair
elde edilen kanıtlar sebebiyle Anbar,
Selahaddin, Ninova ve Diyala’daki
mülteci kamplarındaki seçim so-
nuçlarının ve şartlı oylamaların ip-
talini içeriyordu. Aynı gece, halkının
çoğunluğu Sairiun’u destekleyen
Sadr kentindeki camilerden birinde
onlarca sivilin ölümüne ve yaralan-
masına neden olan büyük bir pat-
lama yaşandı. 7 Haziran’da, Yüksek
Yargı Kurulu, Parlamento tarafından
çıkarılan yasa değişikliğini kabul
etti. Yüksek Yargı Kurulu, tüm vila-
yetlerde sonuçların elle yeniden sa-
yılması ve sıralanması işlemini de-
netlemek için - diğer bir manada

Seçim Komisyonunun dondurmak
için - seçim merkezlerine hakimler
tayin etme kararını çıkardı. Buna
karşılık Seçim Komisyonu, en yüksek
yargı otoritesi olan Federal Mah-
kemeye alınan kararlarla ilgili itiraz
başvurusunda bulundu. 8 Haziran’da
Sairun, Ulusal, Hikmet listelerine
karşı üçlü koalisyon yapıldığı ilan
edildi. 10 Haziran’da, Bağdat’ın Ru-
safa bölgesinde seçim sandıklarının
bulunduğu Seçim Komisyonunun
depolarında büyük bir yangın çıktı.
13 Haziran’da Sairun ve Sairun’la
koalisyon kuran güçler ile el-Feth
arasında bir sonraki hükûmeti ku-
racak en büyük parlamento bloğu-
nun kurulması amacıyla ikili cephe
kurulduğu ilan edildi. Ulusal’ın, Sai-
run’un el-Feth ile koalisyon kur-
duktan sonra Sairun ile koalisyon
kurmaktan çekildiğine dair haberler
çıktı.

Bu makalenin tezi, seçim sonuç-
larının manipüle edilmesi sorunu-
nun çözüme kavuşması için başla-
tılan siyasi hareketin, gelecek hü-
kûmetin oluşturulmasından daha
zor olduğunu göstermektir. Bütün
gözler Federal Mahkemenin bu krize
dair vereceği karar üzerindedir. Fe-
deral Mahkemenin, bu krizde yer
alan tarafların kabul ettiği, büyük
siyasi, güvenlik veya anayasal kriz-
lerin ortaya çıkmasını engelleyen
ve bir sonraki aşama olan hükûmet
kurma aşamasına geçmeyi mümkün
kılacak bir uzlaşma kararı vermesi
beklenmektedir. Tüm siyasi güçler,
Federal Mahkemenin seçim sonuç-
ları etrafında oluşan sorunu çözüme
kavuşturmasıyla, yeni krizlere şahit
olacak hükûmetin kurulması için
yapılacak müzakereleri beklemek-
tedir.
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L übnan’da 583 aday 15
seçim bölgesinde millet-
vekilliği için yarıştı.
Adayların %50’sinin ka-

zanacağı, dolayısıyla sandalyelerin
çoğunluğunun belli olduğu bir ya-
pıda, rekabet 38 sandalye için ger-
çekleşti. Anayasa’nın 42. maddesine
göre seçimlerin, vekillik süresinin
sona ermesini takip eden 60 gün
içerisinde, yani 20 Nisan 2017 ta-
rihinden itibaren yapılması gereki-
yordu.

Suriye’deki yerel hadiselerin ve
yeni bölgesel gelişmelerin dar çer-
çevede mezhebi akımları güçlendir-
diği bir ortamda ve yerel seçimler
ittifakındaki başarısızlık yansıma-
larının ardından, ittifaklarda karı-
şıklığa sebebiyet veren ve seçim böl-
gesine göre genel eğilimler bakı-
mından siyasi seçim birliğini koru-
yan birleştirici bir seçim kanunu
neyi değiştirir ki?

Nispi temsil sistemi açısından
değiştirilmiş bir formata

dayanarak, ilk defa
gerçekleştirilen par-
lamento seçimleri-
nin sonuçları, özel-

likle Beyrut’ta büyük
bir kayıp veren Başba-

KAPAK DOSYASI

LÜBNAN’DA PARLAMENTO SEÇİMLERİ:

ANLAŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESİ VE
UZLAŞMANIN DEVAMLILIĞI

Bugün baktığımızda
Lübnan’ın önünde iki
seçenek var:  Ya güçlü
liderlerin yönteminde zayıf
bir devlet ya da siyasi
partilerin kontrolünde güçlü
bir devlet. Dolayısıyla ortada
2009’daki seçimlerden farklı
olarak mevcut ittifaklarla
gerçekleşen 2018 seçimlerin
ardından çizilebilecek yeni
bir siyasi manzara var.

Dr. Imad Risk
Isticharia Strateji ve 

İletişim Çalışmaları Başkanı
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kan Saad el-Hariri’nin partisi Müs-
takbel Hareketi, Turuncu Hareket‘ini
kuran ve Ekim 2016’da cumhur-
başkanı seçilene kadar hareketi yö-
neten Mişel Avn’ın kızı ile evli olan
Dışişleri Bakanı Cibran Basil’in baş-
kanlık döneminde mensup olduğu
Hristiyan Özgür Yurtseverler Ha-
reketi ve yeni seçim kanununu çı-
karanların istedikleri şekilde şonuç-
lanmadı.

Bugün baktığımızda Lübnan’ın
önünde iki seçenek var: Ya güçlü li-
derlerin yönteminde zayıf bir devlet
ya da siyasi partilerin kontrolünde
güçlü bir devlet. Dolayısıyla ortada
2009’daki seçimlerden farklı olarak
mevcut ittifaklarla gerçekleşen 2018
seçimlerinin ardından çizilebilecek
yeni bir siyasi manzara var. 2018
seçimlerinden sonra seçim harca-
maları kararı bakımından rakamların
ve demografik realitenin vurguladığı
siyasi tablo 1.3 milyonun üzerinde.
En önemli soru ise 1989’da imzala-
nan Taif Anlaşması’nın çözümü
nasıl muhafaza edilecek ve Büyük
Lübnan Devleti’nin 1920’de kurul-
masının 100. yıl dönümünde nasıl
bir tablo olacak?

Mayıs 2018 seçimlerindeki ve-
rilere göre 21 yaşına gelen seçmen-
lerin sayısı 3.746.483 ve mezhepsel
dağılımı ise %63,8 Müslüman,
%35,62 Hristiyan idi. Fakat seç-
menlerin katılımı, siyasi partilerin
beklentilerini karşılamadı ve bu du-
rum, seçmenlerini bir araya topla-
yabilen Hizbullah ve Emel Hareketi
ittifakı hariç büyük siyasi güçlerin
seçim tablolarının sarsılmasına ne-
den oldu.

Rakamlara göre, 15. Lübnan se-
çimlerinin galipleri, Sünni ve Şii
mezheplerinin gücü sayesinde bu
sonucu elde etmişlerdir. Bu galibiyet,
bir seçim bölgesine dayanan nispi
seçim kanununa göre mümkün ol-
duğunca en yüksek sayıya ulaşmayı
talep eden profesyonel oylama sis-
teminin gölgesinde kalmıştır.

“Başkanlık uzlaşması”ndan sonra
olumsuz gelişmeler de yaşandı:
ABD’nin İran’a yönelik nükleer an-
laşmada pozisyon değiştirmesinin
ardından Lübnan’daki Hizbullah’a
yaptırımlar getirilmesi, Lübnan’da
Suriyeli mülteci krizinin devamı ve
devletin kötü giden genel durumu,
ekonomik durumun patlama nok-
tasına gelmesiyle bozulma ve yol-
suzluk arttı. Bu durum, Lübnan’ın
CEDAR ve Roma Konferansları’ndaki
uluslararası taahhütlere bağlılığına
rağmen Cumhurbaşkanı Avn’ın ikin-
ci dönemindeki başarısını tehdit
eder hale geldi. Birçok uzman ve
politikacı, Lübnan’ın nispi temsil
sistemine dayanmasını, ülkede en
önemli karar yapıcılarından birini
seçmeyi hedefleyerek daha fazla
etki yaratan bir sistemi benimse-
meye yönelik bir adım olarak gördü.
Lübnan Anayasası’na göre vekiller
cumhurbaşkanı seçiminden, yeni
hükûmetlere güvenoyu vermekten,
ulusal politikalar geliştirmekten, ge-
nel bütçeden, icra ve denetim rolüyle
de devleti sorgulamaktan mesul-
dür.

Ancak yeni seçim kanunundaki
nispi temsil sisteminin en önemli
ilkesi, üstünlük kazandırıcı oya ve
parlamentonun mezhepsel çevrele-

rin ayrımına dayanmasıdır. Ayrıca
bu durum, Suudi Arabistan’la 1971-
1990 yıllarında devam eden savaşı
bitiren Taif Anlaşması açısından da
bir açmaz oluşturmaktadır. Bu an-
laşmaya göre 5 şehire göre tasarlanan
seçim çevreleri 8 şehire bölünecekti;
fakat bu karar uygulamaya geçmedi.
Seçimin gidişatına ve siyasi güçlerin
esas aldığı kamuoyuna göre sonuçlar
bölgeler arasında eşit olmadı: Bir
bölgede 500 oya ulaşılırken, başka
bir bölgede 25.000 oya ulaşıldı. Bu
farklılığın nedeni seçim işleminin
gidişatı ve beraberindeki yasal ku-
surlardı. Dolayısıyla bu durum nispi
seçim sistemine zarar verdi. Seçim
sonuçları ailelerin hâkimiyeti açı-
sından asırlık bir uzantı meydana
getirdi. Yasadaki üstünlük sağlayıcı
oy, Lübnan’da 1975’teki iç savaş
sonrası dönemde iktidara gelen
siyasi tabakanın aynen kalması için
bir başlangıç sağladı.

Yurt dışındaki Lübnanlıların
oy kullanma işlemi 29 Nisan
Pazar günü sona erdi. 34
ülkedeki 200 noktada
kullanılan oylar tasnif
edilmeden, Lübnan’a
nakledildi ve oy sayımında
seçim bölgelerine eklenmek
üzere tek bir merkezde
bekledi.

Dışişleri Bakanı Cibran Basil, se-
çim gününü tarihi bir gün olarak
nitelendirdi. Çünkü Lübnan, gurbetçi
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oyundaki demokrasi coşkusuyla bir
şölen havasındaydı. Fakat Lübnan’ın
bu alandaki ilk deneyimi, ihlaller
yaşanmadan sona ermedi. Bu se-
çimlerde devlet yönetimleri birbi-
rinden ayrıldı. Gurbetçiler ve Dışişleri
Bakanlığı yurt dışındaki seçimleri
gerçekleştirdi. Seçimlerin Suudi Ara-
bistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap
Emirlikleri, Umman ve Mısır olmak
üzere altı Arap ülkesinde yapılması
mühimdi. Bu ülkelerde 12.669 ki-
şiden 8.284 kişi oy kullandı ve oy
kullanma oranı %65 oldu. Yine de
bu düşük bir oran. Zira yurt dışında
kendisini oy kullanmak için kay-
dettiren kişi, seçimlere katılma ko-
nusundaki isteğini uygulamada gös-
termiş oluyordu.

Yurt dışındaki Lübnanlıların oy
kullanma işlemi 29 Nisan Pazar
günü sona erdi. 34 ülkedeki 200
noktada kullanılan oylar tasnif edil-
meden, Lübnan’a nakledildi ve oy
sayımında seçim bölgelerine eklen-
mek üzere tek bir merkezde bekle-
di.

Reform içerikli ekonomik öne-
rilerin bulunmaması, Lübnan eko-
nomisi ve Lübnan Lirası’nın istikrarı
için gerçek bir tehdit oluşturmak-
tadır. Hiç şüphesiz bu durum, siyasi
güçlerin politik tehdit dilinin sü-
rekliliğine sebep olmaktadır. Bu da
seçim ittifaklarının kullandığı yön-
temleri meşrulaştırıp iktidardaki si-
yasi tabakayı güçlendirmekte ve çı-
karlarını gözetmeye devam etme-
lerini sağlamaktadır.

Bu bağlamda etkileme gücü, seç-
men için alternatiflerden daha

önemli oldu. Özellikle Amerika bas-
kısı, siyasi ve örgütsel çalışmalarda
daha organize ve profesyonel, aynı
zamanda beraberinde krizleri getiren
siyasi bir akıma bağlı olmaması kar-
şılığında, disiplinli kurumlara sahip
olan bir grup Lübnanlıyı hedef al-
maktadır. Çünkü mali ve siyasi kriz-
ler çizgi, amaç ve mesaj birliğinin
bozulmasına ve stratejik bir görüş
olmaksızın taktiksel çıkarlar hedef-
leyen kutupların oluşmasına neden
olmaktadır. Bu olaylardan dolayı;
sonuçların önemi, Lübnan’da ve
bölgede direniş için karşı tarafın
uyum sağlamasıyla bağlantılıdır.

Seçimlerin bitmesinin
ardından eski bir Lübnan
partisindeki liderler
arasında anlaşmazlıklar baş
gösterdi. Bu bölünme parti
hayatı ve Lübnan siyasetine
belki de ileride vuku
bulacak istenmeyen
durumlara yol açabilecektir.

Bu dengeler önümüzdeki dö-
nemde Lübnan’daki siyasi ve mez-
hepsel istikrarı muhafaza ederek
geçerliliği sonra erse de Taif Anlaş-
ması’nın etkilerini koruyacaktır.
Eğer Özgür Yurtseverler Hareketi
Başkanı Cibran Basil, seçimlerin
gerçekleştirilmesinden günler önce
başkan Nebih Berri’nin siyasi bir
geleceğinin olmadığını kabul etseydi,
açık bir şekilde onu meclis başkanlığı
için aday göstermeyeceğini söylerdi.

Ancak durum farklı  bir şekilde ge-
lişti. Hizbullah ve Emel Hareketi
birlikte, mecliste 28 milletvekili ile
Şii topluluğunu korumak adına tek
sloganla seçim mücadelesine girdi.
Müstakbel Hareketi ve Özgür Yurt-
severler Hareketi ise Baalbek, el-
Hermel, Biblos ve Beyrut’ta Şii san-
dalyelerini kazanmak için mücadele
etti.

Bununla birlikte, el-Hariri, önceki
senelerle kıyaslandığında parlamen-
toda daha zayıf bir güce sahip. Karşı
karşıya kaldığı kriz ise Beyrut’taki
seçim sonuçlarıdır. Bu sonuçlara
göre Hizbullah ve Emel Hareketi’nin
kazandığı 4 sandalyeye karşılık el-
Hariri 11 sandalyenin 5’ini kazandı.
Sünnilerin yaşadığı kayıp, Fuad
Mahzumi ve Adnan Trablusi’nin ya-
şadığı kayba benziyor. Kuzeydeki
en ilginç sonuç ise Sünnilerin güçlü
kalesi Trablus’tan çıktı: Müstakbel
Hareketi 3, eski Başbakan Necip
Mikati’nin liderliğindeki liste 4, eski
Başbakan Ömer Kirami’nin oğlu
Faysal Kirami ise 1 milletvekili ka-
zandı. Sayda’da ise, Müstakbel Ha-
reketi, Saad el-Hariri’nin halası ve
merhum başbakan Refik el-Hari-
ri’nin kız kardeşi Behia el-Hariri ile
birleşmenin dışında parlamento ile
ortak bir payda sağlayamadı. Hiz-
bullah tarafından desteklenen aday
Nasıri Oussama Saad ise parlamento
bünyesindeki son sandalyeyi aldı.

Bu nedenle Lübnan Parlamento
Başkanlık Seçimi, parlamento se-
çimlerini Nebih Berri’nin kazanma-
sıyla elde edilen denge ve istikrarı
değiştirmeyecek. Parlamento baş-
kanlığına adaylığına da Özgür Yurt-
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sever Hareketi Başkanı itiraz etme-
mişti ve 128 vekilin 111’i ile ço-
ğunluk sağlanarak seçim tamam-
landı. Peki bu durum hükûmetin
kurulmasına ve uzun vadede cum-
hurbaşkanlığına yansıyacak mıdır? 

Çoğu Özgür Yurtsever Hareketi
adayının direnişe zorluk çıkardığı
ve iç anlaşmazlıklar için terk ettiği
bölgelerde “bu seçimin sivil toplu-
mun ulusal bir tercihi olduğuna”
dikkat edilmelidir. Seçimlerin bit-
mesinin ardından eski bir Lübnan
partisindeki liderler arasında anlaş-
mazlıklar baş gösterdi. Bu bölünme
parti hayatı ve Lübnan siyasetine
belki de ileride vuku bulacak isten-
meyen durumlara yol açabilecektir.

Peki seçim sonuçlarını, seçimleri
denetleme kurulunun ve yanlı siyasi
otoritelerin yetersizliği ile seçim çı-
karlarına göre otoriteler ve bakanlık
hizmetleri arasında bir ayrım yap-
madan idare edebilmenin bir yolu
var mıdır? Vatandaşa hizmet için
çalışmak, 8 Mart’taki bölünme ve
ihlallerden güçlü bir geri dönüşe
imkân veren en önemli noktalardan
biridir. Lübnan’daki büyük şehirlerde
bölünme artmıştır. Şehirler, temsili
siyasi güçler ve mezhebi bir liderlikle
sınırlanamayan gruplar arasında
taksim edilmiş ve bu sorunlar tüm
Lübnan’da karşılaşılır olmuştur.

Özgür Yurtseverler Hareketi’nin
problemi, parlamento bilançosunu
ikiye katlayabilen Lübnan Hareket
Partisi’nin gölgesinde kalarak artık
Hristiyan temsiline muktedir ola-
maması şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Lübnan Hareket Partisi 2009’daki

seçimlerde 8 sandalyeye sahipken,
mevcut seçimlerdeki sandalye sayısı
16’ya yükselmiştir. Bunun yanı sıra
Hristiyanların yoğun olduğu böl-
gelerde ise  Malada Akımı 3 san-
dalyeyle önemli bir zafer kazanmıştır.
Falanjist Partisinin varlığı ise mil-
letvekili sayısının 5’ten 3’e düşmesine
rağmen Hıristiyan çevrelerinde öne-
mini korumaya devam etmektedir.

Hizbullah ve Emel Hareketi 29
sandalye (16 sandalye Emel Hare-
keti’nin, 13’ü ise Hizbullah’ın) elde
ederek mevcut durumlarını koru-
dular. Bu sonuçlarla Şii mezhebine
ait 27 sandalyeden 26’sını kazandılar
(Hizbullah Biblos’ta Şii vekil san-
dalyesi kazanamadı). Buna ilaveten
kuzeyde Faysal Kirami ve Marada
Akımı, güneyde Oussama Saad ve
Batı Bekaa-Rashaya’da ise Abdur-
rahim Murad gibi müttefikleri de
başarılar elde etti.

Sosyalist İlerleme Partisi liderinin
desteklediği ve Chouf bölgesindeki
Talal Arslan’ın birliği bozması istisna
olarak - sandalyelerin hepsine sahip
olan Timur Canbolat’ın başını çektiği
listenin kazanmasının ardından
Dürzi liderliğine atanmıştır. Dengeli
parlamento yapısını partisinin Bey-
rut ve Batı Bekaa gibi diğer bölge-
lerde kazandığı sandalyeler aracılı-
ğıyla muhafaza edebilmiştir.

Seçilmiş vekiller, Nebih Berri’nin
parlamento başkanı olmasında hem-
fikir oldular. Berri, 1990’dan bu
yana parlamentoya başkanlık et-
mekte ve mevcut Lübnan Cumhur-
başkanının hükûmet kurma teklifini
kabul etmesinden sonra Emel Ha-

reketi ve Kalkınma Bloğunu yönet-
mektedir. Bir sonraki hükûmetin
öncelikleri ise şöyle özetlenmiştir:

1- Suriyeli mülteci krizini çözme,
Suriye hükûmetiyle irtibat ha-
linde olma, bütün taraflara so-
runun çözümü için imkan tanı-
ma.

2- Toplumsal krizle ve fiyatların
yükselmesiyle vatandaşa baskı
uygulayan, ekonomik yapıyı bo-
zan ve kalkınma düzeyini düşü-
ren mali krizle mücadelenin ge-
rekliliği.

3- İsrail tehditlerini ortadan kal-
dırma, gaz ihaleleri konusunu
yeniden görüşme ve işgal edilmiş
Filistin ile güney sınırları soru-
nunu çözüme kavuşturma.

4- Önceki dosyaları sona erdirerek
yönetimsel reform yapma.

5- Terörle mücadele ve Lübnan or-
dusunu silahlandırma.

Lübnan’ın özellikle bugün Hiz-
bullah üzerinde iç baskıyı artıran
Körfez ülkeleriyle bölgesel ilişkilerini
düzenlemesi, birçok noktada uzlaş-
manın önünde bir engel midir? Lüb-
nan’daki siyasi ve bölgesel güçlerin
Hizbullah’a Amerikan yaptırımlarını
dayatma ve üzerindeki uluslararası
baskıların gerginliğini kaldırma ka-
rarından sonra tedbirli bir teamül
gerekir mi? Çünkü Hizbullah, Lüb-
nan’ın siyasi, toplumsal ve mali olu-
şumunun bir parçasıdır. Dolayısıyla
herhangi bir kısıtlama, Lübnan’daki
istikrar üzerinde baskı oluşturacak-
tır.



A rap Baharı olarak ad-
landırılan toplumsal is-
yanlar sonrasında Arap
toplumlarının yıllardır

beklediği demokratikleşmeye ka-
vuştuğuna dair bir inanç tüm dün-
yayı kaplamıştı. Protestocular mey-

danlarda sandıkların kurulmasını
ve demokratik değerler üzerinden
yeni bir toplum sözleşmesi ve de-
mokratik sistemin inşasını haykırı-
yordu. 

Fakat Arap Baharı’nı yaşayan
hemen hemen tüm ülkeler, çok

derin bir şiddetin ve çatışmaların
içine düşerek ya yeniden otoriter
sistemler inşa etmiştir ya da siyasi
bir istikrarsızlıkla boğuşmaktadır.
Yeniden kurulan otoriter sistemler
kendi meşruiyetlerini şekli olarak
da olsa sağlayabilmek için seçimler
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yapmayı tercih etmiştir. Mısır’da
2013’te gerçekleşen darbe sonra-
sında ilki 2014 ve ikincisi 2018’de
olmak üzere iki başkanlık seçimi
yaplmıştır. Bu seçimlerin sonuçları
elbette malumun ilanı olmuştur;
fakat seçmen davranışları açısından

sosyal ve siyasal bir analiz yapılabilir. 

Hirschman 1970 yılında yazdığı

bir eserinde demokratik geçişin çök-

mesi sonrasında seçmenlerin üç

farklı tepki vereceğinden bahset-

mektedir: 

(i) Oy vermeyi reddederek sistem
dışına çıkma; 

(ii) Oy vererek kurulan sisteme bağ-
lılığını gösterme; 

(iii) Sandıklarda oylarını yakarak
tepkilerini dile getirme.
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Bu minvalde Sisi’nin %95’ten
fazla oy aldığı 2014 yılındaki seçim
denemesinde, halkın çoğunluğu san-
dıkta oy kullanmayı reddederek inşa
edilen bu yeni otoriter sisteme tep-
kisini göstermiştir. Bununla beraber
sandıklarda, örneğin Süveyş vila-
yetinde, 2014 yılında oyların %9’u
geçersiz sayılmıştı. Bu yüksek rakam
aslında sandığa giden her on kişiden
birisinin tepkisini oy pusulasına
yansıttığını göstermektedir. 2018
yılı seçimlerinde ise kayıtlı seçmen
sayısı 60 milyondur - ki bu sayı
Mısır tarihi açısından bakıldığında
bir rekordur. Oy kullananların
%95’inin Sisi’yi ikinci kez devlet
başkanı seçtiği bu seçim sonuçları,
Sisi tarafından Mısır tarihinin en
nezih seçimi olarak gösterilmiştir.

Nasır’dan günümüze Mısır’da
yapılan tüm seçimler âdeta bir re-
ferandum mantığıyla yürütülmüştür.
2011’e kadar yapılan tüm seçimlerde
liderler gerek yönlendirme gerekse
manipüle ile kendi istedikleri so-
nuçların çıkmasını sağlamıştır.
2011’deki ayaklanmayla artık bu
tür manipülasyonlara Mısır siyase-
tinde yer olmadığı düşünülüyordu.
Bu sebeple Mübarek’in devrilme-
sinden sonra yapılan seçimler gerek
iç siyaset gerekse uluslararası göz-
lemciler tarafından yakinen takip
edilmiş ve hemen hemen bütün ta-
kipçiler yapılan bu seçimlerin nezih
ve adil olduğu konusunda hem fikir
olmuştur.

2013’te Mısır’ın ilk seçilmiş Cum-
hurbaşkanı Muhammed Mursi’ye
karşı darbe yapıldığında Mısır’da
yüzbinlerce insan meydanlara inmiş
ve yaşananları, halkın iradesini hiçe
sayma olarak değerlendirmiştir. Bu-
nunla beraber darbeciler hiçbir şe-

kilde geri adım atmadıkları gibi çok
büyük katliamlara imza atmıştır.
Sokaklardaki gösterilerin kanlı bir
şekilde bastırılmasından sonra dar-
beci yönetimin önünde iki şık bu-
lunmaktaydı: Mursi’yle birlikte baş-
layan demokratik geçiş sürecini de-
vam ettirmek veya otoriter bir an-
layışa geri dönmek. Bugün bakıldı-
ğında Mısırlı idarecilerin ikinci yolu
seçtiğini anlamak çokta zor olmasa
gerek...  Bu bağlamda 2014 yılında
yapılan göstermelik seçimlerde Si-
si’ye %97 oy çıkmış ve ülke yeni bir
otoriter döneme sürüklenmiştir:

Sisi’nin bu ilk dönemi içerisinde
geçmişten beri zaten sıkıntılı olan
ekonomik problemler daha da kes-
kinleşmiştir. Bugün 100 milyonu
aşkın nüfusun üçte biri fakirlik sı-
nırının çok altındadır. Sisi yönetimi
ekonomik sorunlarla baş edebilmek
için iki yol izlemektedir.

(a) Suudi Arabistan başta olmak
üzere Körfez ülkelerinden aldığı yar-
dımlarla desteklediği birtakım sek-
törler üzerinden ekonomik kalkın-
mayı başarmak.

(b) İMF gibi uluslararası kredi
kuruluşlarından aldıkları kredilerle
belli bir kalkınma düzeyi yakala-
mak.

Yapılan bu desteklerin hiçbirisi
işe yaramadığı gibi Sisi askerlerin
ekonomik imparatorluğuna da do-
kunamamış; buna karşılık halkı ya-
tıştırmak için sürekli sübvansiyonlar
vermiştir. Özellikle yiyecek ve enerji
alanlarında verilen sübvansiyonlar,
devlet bütçesine çok ciddi yükler
getirmektedir. 2017 yılı enflasyon
rakamlarının %30’un üstünde olması
da halkın yaşam şartlarını zorlaştıran

bir başka unsurdur. Bu bağlamda
1200 Mısır Poundu olan asgari ücret
2017 başında 175 avro iken, 2018
başında 70 avroya gerilemiştir.

Kendinden önceki otoriter dö-
nem olan Mübarek ile mukayese
edildiğinde Sisi döneminin siyasi
özgürlükler bağlamında daha kötü
olduğu tüm uluslararası kuruluşlar
tarafından dillendirilmektedir. Sisi
kendinden önceki dönemlerden
farklı olarak parlamentoda partilerle
değil, tamamı bağımsız vekillerle
çalışmaktadır. Bu kendisini bir kitle
veya gruba karşı değil, bireysel tem-
silcilere karşı daha güçlü kılmaktadır.
Bu durum en net şekilde Tiran ve
Sanafir adalarının Suudi Arabistan’a
20 milyar dolar karşılığında verilmesi
sürecinde ortaya çıkmıştır. Kendisine
yöneltilen eleştirilerin çok cılız ve
etkisiz kalmasında güçlü bir muhalif
grubun oluşamamasının rolü var-
dır.

2018 seçimleri yaklaşırken top-
lumda rekabetçi bir seçim yaşana-
cağına dair bir beklenti oluşmuştu.
Seçimlerden hemen önce siyasal
yapı içerisinde ön plana çıkan bazı
isimler bile olmuştu. Bu isimlerin
en başında, Mursi’ye karşı da baş-
kanlık yarışına giren Mübarek dö-
neminin son Başbakanı Ahmet Şefik
gelmektedir. Ahmet Şefik özellikle
Sisi’nin iktidarı almasından sonra
Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşa-
maya başlamıştır. Başkanlık için
aday olacağını Birleşik Arap Emir-
likleri’ndeyken deklare etmiştir. An-
cak Sisi'ye karşı aday olmaması ko-
nusunda BAE ve Sisi arasındaki uz-
laşmadan dolayı, BAE'de tutuldu-
ğunu bir online video ile açıklayınca
ülkesine dönebilmiştir. Adaylığını
açıklamasından sonra ailesi birkaç
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gün kendisinden haber alamadığını
duyurmuştur. Ortaya çıktığında ise
adaylıktan çekildiğini deklare et-
miştir. Bir diğer aday ise yine 2012
yılı cumhurbaşkanlığı ilk turunda
aday olan ve özellikle Tiran ve Sanafir
adalarının Suudi Arabistan’a dev-
redilmesi hususunda toplumsal po-
pülaritesi artan Halid Ali’dir. Halid
Ali ise diğer adayların yaşadığı baskıyı
gerekçe göstererek adaylıktan çe-
kilmiştir.

Başkan adaylarından bir diğer
isim Genelkurmay eski başkanı Sami
Anan ise Sisi ile aynı gün başkan
adaylığını deklare etmiştir. Buna
mukabil adaylığı deklare etmesinin
silahlı kuvvetlerin temayüllerine ve
disiplinine aykırı olduğu söylenerek
tutuklanmıştır. Mısır’da özellikle sa-
hip olduğu pozisyon itibarıyla ılımlı
muhalefetin güçlü seslerinden Ab-
dulmünim Ebü’l-Fütûh ise başkanlık
için en güçlü adaylardan birisi olarak
zikrediliyordu. Fakat kendisi henüz
adaylığını bile açıklayamadan İngil-
tere’de Sisi aleyhine verdiği bir demeç
bahane edilerek tutuklandı ve mal
varlığına el konuldu. Başkanlık için
ismi geçen bir diğer isim, Sayıştay
eski başkanı Hişam Cinina’dır. Özel-
likle Anan gibi Mısır’ın millî mese-
lelerde verdiği tavizlerden şikayetçi
olan Cinina, Anan’ın tutuklanma-
sından sonra aday olmayı planla-
maktaydı. Fakat kendisi önce so-
kakta bıçaklanarak darp edildi, daha
sonra da yaptığı açıklamalar nede-
niyle tutuklandı.

Mısır’da bu şartlar altında girilen
2018 seçimlerinin ülkenin demo-
kratikleşeme yönündeki geleceği
açısından çok fazla bir şey getirme-
yeceği aşikardı. Nitekim, Sisi’nin
tekrar seçilmesiyle aslında 1952 yı-

lında başlayan ordu-devlet mode-
linde yeni ve daha keskin bir sürecin
başladığı deklare edilmiştir. Seçimin
kendisinde herhangi bir anlam ol-
masa da seçimden önce yaşananlar
ülke içi muhalefet açısından neleri
yapabileceklerini ve yapamayacak-
larını göstermesi açısından önem-
lidir. Mısır’da Sisi’nin ilk döneminde
29 vilayetin 19’unun valisinin asker
kökenli olması ve ordunun birçok
ekonomik alana hâkim olmaya de-
vam etmesi, aslında ordunun politik
hayatın ve ekonomik hayatın içinde
ne kadar dominant olduğunu gös-
termektedir.

2018 yılı itibariyle
baktığımızda Sisi iki seçimi
geride bırakmıştır. Birinci
seçim döneminde
toplumun bir kesiminden
destek almasına karşın
sandıkta ciddi bir destek
yakalayamamıştır. Zira
katılım oranı çok düşük
kalmış ve halk sandıklara
gitmeyerek tepkisini
göstermiştir.

Mübarek’in 30 yıllık otoriter sis-
temi içerisinde özellikle 2000’li yıllar
sonrasında ciddi bir gevşeme dönemi
yaşanıyordu; hatta bazı siyaset bi-
limciler yaşanan bu dönemi “liberal
otokrasi” olarak isimlendirmişlerdir.
Sistem içerisinde tam bir otoriter
rejim var olsa da, toplumsal alan
içerisinde ciddi bir politik gevşeme
söz konusuydu. Özellikle sivil top-
lum, kontrollü olmasına karşın belli
sınırlar içerisinde toplumsal yapı

dahilinde faaliyetlerini devam et-
tirmekteydi. Müslüman Kardeşler
yasaklı bir örgüt olmasına karşın
cami ve hayır işlerinde faaliyetlerini
yürütebilmekteydi. Medya organları
belli birtakım hassas konulara de-
ğinmedikleri sürece bir hareket ala-
nına sahipti. Buna karşılık Arap Ba-
harı gibi bir tecrübenin ardından
gelen Sisi yönetimi Mübarek döne-
minin bu kazanımlarını devam et-
tirtmek bir yana, Arap Baharı’nı
dahi âdeta yaşanmamış görmektedir.
Sisi’nin bakış açısıyla, “Mübarek si-
yasal ve toplumsal alanda belli bir
özgürlük alanı açtı da ne oldu, top-
lumsal patlamaya engel olamadı”
kanaati hakimdir.

2018 yılı itibariyle baktığımızda
Sisi iki seçimi geride bırakmıştır.
Birinci seçim döneminde toplumun
bir kesiminden destek almasına kar-
şın sandıkta ciddi bir destek yaka-
layamamıştır. Zira katılım oranı çok
düşük kalmış ve halk sandıklara git-
meyerek tepkisini göstermiştir. İkinci
seçime gelene kadar halk üzerindeki
baskı yukarıda bahsettiğimiz şartlar
içerisinde geçmiş dönemlere göre
daha da artmıştır. Seçimlere giderken
bir önceki seçimde sahip olduğu sı-
nırlı desteği bile arkasında bulama-
mıştır. Bu durumu, özellikle boş ka-
lan sandıklar, geçersiz sayılan oylar
ve bütün çabalara rağmen sandığa
götürülemeyen seçmenlerden an-
layabiliyoruz. Sisi ve inşa ettiği sis-
tem, bölgesel ve küresel güçlerin
bölgedeki çıkarlarının istikrarlı bir
şekilde devam etmesi için yaşatıl-
maktadır. Halkın umutları ise bu
istikrara kurban edilmektedir.
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A rap Baharı’nın demokra-
tik dönüşüm umutlarını
taze tutan yegâne örneği
Tunus’ta Kartaca 2 An-

laşması’nın süresiz bir şekilde rafa
kaldırılmasının ardından derinleşen
siyasi kriz, siyasi elitlerin 2019’da
gerçekleşmesi beklenen seçim he-
saplarıyla birlikte giderek derinle-
şiyor. 

2014’te gerçekleşen parlamento
ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin
ardından sandıktan çıkan yeni siyasi
denklemin Tunus siyasetinin gele-
ceğini ve ülkedeki demokratik dö-

nüşümü nasıl etkileyeceği en önemli
konu başlıklarından biriydi. Bin Ali
sonrası döneme damga vuran siyasi
uzlaşma olgusu, 2014 seçimlerinden
çıkan seküler-siyasal İslamcı gerili-
minin aşılmasında bir kere daha
başarısını ispat etmişti. Seçimlerinin
ardından seküler Nida Tunus ile
Nahda liderliğindeki koalisyon hü-
kûmeti, seçim zamanı oluşan ideo-
lojik kutuplaşmanın aşılmasını sağ-
lamıştı. Ancak 2016 yılında Nida
Tunus’ta yaşanan iç karışıklıklar ve
istifalar neticesinde 2016’da mec-
listen güvenoyu alamayan hükûmet
düşmüştü. Siyasi kriz ise Cumhur-
başkanı Sibsî’nin davetiyle Kartaca
Sarayı’nda siyasi parti ve sivil toplum
kuruluşlarının bir araya gelip yeni
bir uzlaşı zemini bulmasıyla aşıla-
bilmişti. Bir ayı aşan görüşmelerin
ardından mecliste en çok sandalye
sayısına sahip Nida Tunus ve Nahda
Hareketi partilerinin de yer aldığı
8 parti Temmuz 2016’da Kartaca 2
Anlaşması’nı imzalamış ve Yusuf
Şahid liderliğinde ulusal uzlaşı hü-
kûmeti kurulmasını kararlaştırmıştı.
Kartaca 2 Anlaşması aynı zamanda
Tunus Genel İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu (UGGT), Tunus Ticaret
ve Zanaat Sendikası (UTICA) ve
Tunus Çiftçi ve Balıkçılar Birliği
(UTAP) tarafından da imzalanarak
arkasına Tunus ekonomisinin önem-
li aktörlerini almıştı. IMF ile de ma-
saya oturan ve Tunus ekonomisini

yeniden ayağa kaldırmayı hedef-
leyen yeni uzlaşı hükûmeti, 2018’de
gerçekleşen yerel seçimler ve
2019’da gerçekleşmesi beklenen
parlamento ve cumhurbaşkanlığı
seçimleri nedeniyle yeniden krize
sürüklendi.

Seçimlere Doğru Yeni
Siyasi Hesaplar

Yerel seçimlerde Nida Tunus
oy kaybına uğramakla birlikte siyasi
üstünlüğü korumaya devam ede-
bildi. Nahda Hareketi ise oylarını

arttırarak ülke siyasetinin köklü bir
aktörü olduğunu bir kez daha teyit
etmiş oldu. Ancak tüm taraflar için
en büyük sürpriz yerel seçimlerinin
en büyük galibinin bağımsız listeler
olmasıydı. Bağımsız adayların elde
ettiği bu büyük başarı, Nida Tunus
dışındaki diğer seküler parti ve ha-
reketlerin ülkede ciddi taban ve or-
ganizasyon yapısı eksiği olduğunu
gösterdi. Nida Tunus’un da parti
içi çekişmeler nedeniyle zayıflamaya
başladığı gözler önüne serilmiş oldu.
Biraz da bu nedenle 2019’da ger-
çekleşmesi planlanan parlamento
ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine
hazırlık öne çekilmiş oldu.

Bir yandan IMF ile görüşmeler
sonrası kabul edilen ve uygulanmaya
başlanan yeni ekonomi politikaları
Tunus sokaklarında tepki görürken,
diğer yandan Nida Tunus içerisin-
deki siyasi liderlik çatışması giderek
belirginleşti. Öncelikle IMF’nin talep
ettiği tedbirler doğrultusunda hü-
kûmetin uygulamaya geçtiği büyük
fiyat artışlarıyla birlikte daha da
zorlaşan ekonomik koşullar, sokak
isyanlarına ve şiddet içeren yağma
olaylarına neden oldu. Artan işsizlik
oranları, terör eylemlerinin büyük
darbe vurduğu turizm sektörünün
durma noktasına gelmesiyle birlikte
trajik bir seviyeye ulaşmış durumda.
Bu durum UGGT’nin, Başbakan Yu-
suf Şahid ve uzlaşı hükûmetine mu-
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halif bir konuma çekilmesine neden
olmuştur.

Bu duruma ek olarak Nida Tunus
içindeki siyasi liderlik çekişmesi de
mevcut gerilimi daha da derinleş-
tirmektedir. Cumhurbaşkanı el-Bâcî
Kâid es-Sibsî, cumhurbaşkanı se-
çilmesinin hemen ardından oğlu
Hafız Kâid es-Sibsî’yi lideri olduğu
Nida Tunus’un genel başkanlığına
getirmişti. Cumhurbaşkanı Sibsî’nin
bu siyasi manevrası en başından si-
yasi bütünlüğü çok sağlam olmayan
Nida Tunus’ta büyük bir gerilimi
ve rekabeti ortaya çıkarmıştı. Eski
yönetici elitlerinden ve seküler si-
yasetin pek çok cephesinden isimin
bir araya gelerek oluşturduğu Nida
Tunus’un hem bu nedenle hem de
parti için rekabet sebebiyle zor za-
manlar yaşayacağı 2014’ten beri
tahmin ediliyordu. Ancak siyasi ge-
rilim hattının mevcut uzlaşı hükû-
meti Başbakanı Yusuf Şahid ile Nida
Tunus Genel Başkanı Hafız Kâid
es-Sibsî eksenine oturması, mese-
lenin parti içi rekabeti aşarak hü-
kûmet sorununa dönüşmesine ne-
den oldu.

İki isim arasındaki gerilim karşı-
lıklı sert demeçleri aşarak Mayıs
ayında hükûmet krizine dönüşmüştü.
Kartaca 2 Anlaşması’nın ardından
imzacı bazı siyasi partiler, uzlaşı
hükûmetinden desteklerini çekmişti.
Benzer şekilde, bazı sivil toplum
örgütleri de uzlaşı hükûmetinin
ekonomi politikalarına açıktan mu-
halefet etmeye başlamıştı. Bunun
üzerine 2018 Mayıs’ında Kartaca 2
Anlaşması’nı oluşturan ulusal uzlaşı
koalisyonunu genişletmek amacıyla
siyasi partiler ve sivil toplum kuru-
luşları bir araya gelmişler, ancak
Başbakan Yusuf Şahid hükûmetine
“başbakanın da değişeceği köklü bir
kabine değişikliği ya da kısmi re-
vizyon” haritasını kabul ettireme-
dikleri için süreç başarısız olmuştu.
Bu görüşmeler açık bir şekilde baba

ve oğul Sibsî’ler tarafından, siyasi
rakipleri olarak gördükleri Başbakan
Yusuf Şahid’i elimine etmek adına
büyük bir fırsat olarak görüldü. An-
cak siyasi rekabetin partiyi aşarak
görüşmelerin ana hedeflerinden biri
haline gelmesi, tüm taraflar açısın-
dan daha derin sonuçlara neden
oldu.

Tunus Siyasetinde Yeni
Kırılma Hatları

Öncelikle Nida Tunus içinde baş-
layan bu çekişmede Tunus siyase-
tinin önemli tüm siyasi aktörleri
taraf haline geldi. Başbakan Şahid’in
de içinden geldiği Nida Tunus ve
UGTT, Şahid hükûmetinin gitme-
sinden yana tavır koyarken; Nahda
Hareketi, UTICA ve UTAP, hükû-
metin kalması gerektiğini savun-
muştu. Böylece Tunus ekonomisini
yönlendirme gücüne sahip tüm kilit
aktörler iki cepheye ayrılmış oldu.
Buna ilaveten Nahda Hareketi de
tercihini Başbakan Şahid’den yana
kullanarak en önemli rakip siyasi
partinin iç meselesinde söz sahibi
oldu.

Bu duruma ek olarak Nida Tu-
nus’ta bölünme de hızlandı. Nida
Tunus’tan ayrılan vekiller ile seküler
cephede bulanan 8 bloktan gelen
34 milletvekili “Ulusal Koalisyon”
isimli yeni bir grup kurdu. Ulusal
Koalisyon’un Sözcüsü Milletvekili
Mustafa bin Ahmed’in kuruluş açık-
lamasına göre, yeni oluşumdaki 34
vekili, meclisteki Özgür Yurtseverler
Birliği (12), Ulusal Blok (12), daha
önce kendini fesheden Afak Tunus
Hareketi’nin tüm vekilleri ve Nida
Tunus ile Tunus Projesi Hareke-
ti’nden istifa eden isimlerden oluş-
maktaydı. Yeni oluşumun “Başbakan
Yusuf Şahid hükûmetini ve Şahid’in
2019 cumhurbaşkanlığı adaylığını
desteklemek için kurulduğu” yö-
nündeki iddialar da Ulusal Koalis-

yon’un kurulmasıyla beraber gün-
deme geldi. Her ne kadar Bin Ahmed
bu iddiaları reddetse de, Nida Tu-
nus’tan 8 milletvekilinin de Ulusal
Koalisyona katılmasıyla birlikte kriz
Eylül 2018’de, Nida Tunus’un Baş-
bakan Yusuf Şahid’in parti üyeliğini
dondurarak dosyasını disiplin ku-
ruluna sevk etmesiyle tırmandı.

Kısa bir süre önce Cumhurbaş-
kanı Sibsî, bir televizyon kanalına
verdiği röportajında, “ülkede yaşanan
siyasi kriz çözülmezse Başbakan Şa-
hid’in istifa etmesi ya da hükûmetin
yeniden mecliste güvenoyu alması
gerektiğini” söylemişti. Mayıs ayın-
dan itibaren de Nida Tunus Genel
Başkanı oğul Sibsî, Başbakan Yusuf’a
yönelik istifa çağrılarını yinelemek-
teydi. Bu son manevrayla cephelerin
daha da netleşmesi ve bir güvenoyu
krizine dönüşmesi ihtimali kuvvet-
lenmiş oluyor.

Son olarak 2010 sonrası dönem-
de ilk defa Tunus’ta seçimlere yönelik
ciddi tehdit ihtimali ortaya çıkmış
durumda. Her ne kadar demokratik
dönüşüm ve siyasi uzlaşı adına
önemli bir örnek olmaya devam
etse de bu ihtimal hassas bir dengeye
sahip Tunus siyaseti için kaygı ve-
ricidir. Mayıs ayında Kartaca 2 An-
laşması sürecinin başarısız olmasının
ardından, Fransız medyası 2019 se-
çimlerinin erteleneceğini ve Sibsî’nin
oğlunun siyasi geleceğini garanti al-
tına almak adına zaman kazanmaya
çalışacağı haberlerini paylaşmıştı.
Bu ilk haber dalgasının ardından
Ağustos ayında ülkeyi ziyaret eden
ABD Kongresi heyetinin de seçim
tarihi konusunda uyarı yapması,
tartışmayı daha da alevlendirdi. Her
ne kadar Tunus Yüksek Seçim Ku-
rulu seçim çalışması hazırlıklarına
başladığını duyursa da yeni bütçede
seçim harcama kalemleri kesinleş-
meden bu yöndeki kaygılar hafifle-
meyecektir.
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I raklı seçmenler 12 Mayıs
2018’te ülkeyi IŞİD sonrası
dört yılda yönetecek parla-
mento ve hükûmeti belirle-

mek üzere sandık başına gitti. Se-
çimlerin ardından ilk kez kullanılan
elektronik kimlik tespit cihazları ve
elektronik sandıklar aracılığıyla se-
çime hile karıştırıldığı iddia edil-
miştir. Irak Parlamentosu ve Irak
Federal Yüksek Mahkemesi’nin ka-
rarına göre şikayetlerin olduğu san-
dıklarda kısmi elle sayım yapılmıştır.
Ancak bu sayım seçim sonuçlarını
çok düşük bir seviyede etkilemiştir. 

Yeniden sayıma göre Fetih Listesi
parlamentodaki sayısını bir vekil
arttırarak 49 sandalyeye ulaşmıştır.
Bu atmosfer içerisinde siyasi partiler
hükûmeti kurmakla görevlendirile-
cek en büyük parlamento blokunu
kurmak üzere görüşmelere başla-
mıştır.

Abadi Hükûmeti mesaisinin büyük
bir bölümünü IŞİD ile mücadeleye
ayırırken yeni kurulacak hükûmetin,
mesaisinin büyük bölümünü IŞİD’in
bıraktığı izleri silmeye ayırması bek-

lenmektedir. Ayrıca yeni kurulacak
hükûmet, IŞİD’den sonra kurulan
ilk hükûmet olması nedeniyle Irak’ın
yeniden imarında büyük bir role
sahip olacaktır. Bundan dolayı hü-
kûmeti kuracak aktörler, sadece gö-
rev yapacağı sürenin ötesinde Irak’ın
geleceği üzerinde ciddi bir söz hak-
kına sahip olacaktır. Ancak yeni hü-
kûmetin kurulma süreci kolay ol-
mayacağa benzemektedir.

Hükûmeti kurmaya aday iki büyük
blok kuruldu. Bu iki blokun ortak
yönü ise Şii ve Sünni siyasi partileri
bir araya getirmesidir. Bu bloklardan
birincisi Sairun (Yürüyüş), Nasr (Za-
fer), Teyyar el-Hikme el-Vatani (Ulu-
sal Hikmet Akımı) gibi Şii partiler
ile Vataniye, Kimliğimiz gibi Sünni
partiler ve Kürtlerin oluşturduğu
Newey Nwe’nin (Yeni Nesil Hare-
keti) birleşmesiyle ortaya çıkan Bina
ve Islah Bloku’dur. Diğer tarafta ise
Fetih, Kanun Devleti gibi Şii listelerin
Nasr, Kimliğimiz ve Vataniye liste-
lerinden ayrılan parlamenterlerle
oluşturduğu Bina Bloku yer almak-
tadır. Gayri resmî rakamlara göre
her iki blok da hükûmete güvenoyu
alabilecek sayıda sandalyeye sahip
değildir. Ayrıca tarafların en büyük
blokun tespit edilmesi için Federal
Yüksek Mahkeme’ye başvurulabi-
leceği dile getirilmektedir. Böyle bir
adımın atılması üzerine ise parla-
mentonun ilk oturumunu tamam-
laması için mahkemenin kararını
açıklanması beklenecektir. Seçim-
lerin üzerinden dört ay geçmesine
rağmen henüz parlamentonun ça-
lışamaması ise süreci bulanıklaştır-
maktadır.

Hükûmet Kurulma
Sürecindeki Gecikmenin
Sebepleri
Irak Parlamentosu’na yeni seçilen
parlamenterler Cumhurbaşkanı Fuat
Masum’un çağrısıyla 3 Eylül tari-
hinde toplandı. Irak Anayasası’na
göre ilk oturumda parlamento baş-
kanının seçilmesi gerekmektedir.
Taraflar arasında yaşanan gerginlik
dolayısıyla oturuma ara verildi. Par-
lamento, ertesi gün toplanmak üzere
çağrıldı. Ancak siyasi taraflar otu-
rumu boykot ederek katılmadı. Do-
layısıyla parlamentonun ilk gününde
parlamento başkanı seçilemedi. Par-
lamentonun ilk oturumuna 15 veya
17 Eylül tarihinde devam etmesi
beklenmektedir. Bu sürecin yavaş-
lamasının temel nedenlerinden birisi
Irak siyasetine büyük etki eden Ni-
nova, Basra vilayetlerinde yaşanan
sıkıntılar yatmaktadır. Ayrıca Irak
Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY)
düzenlediği ve Irak Anayasası’na
aykırı olan bağımsızlık referandumu
sonucunda federal hükûmetin “tar-
tışmalı bölgelere” müdahale etmesi,
Kürt siyasetinde şaşkınlığa yol açarak
kırılmalara neden olmuştur. 

Basra
8 Temmuz 2018 tarihinde Basra
vilayetinde kamu hizmetlerinin dü-
zenli olarak sağlanamaması ve artan
işsizlik oranına karşı federal hükû-
metin gerekli tedbirleri almadığı id-
diasıyla gösteriler düzenlenmiştir.
Gösterilerin dinamikleri zaman içe-
risinde değişim göstermiş ve so-
kaklar Basralıların bütün taleplerini
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dile getirmeye başladığı bir alana
dönüşmüştür. Bunun üzerine gü-
venlik güçleri göstericilere müdahale
etmiş ve can kayıpları yaşanmıştır.
Bu durum üzerine gösterilerin di-
namikleri tekrardan değişmiş ve gü-
venlik güçlerinin kullandığı şiddet
protesto edilmiştir. Sosyal temelli
kırılmadan önce 12 Mayıs seçim
sonuçları kırılmayı önceden haber
vermişti. Gayri resmî blok üye sa-
yılarına göre; Bina ve Islah Bloku
12 sandalyeye sahipken, Bina Bloku
11 sandalyeye sahiptir. Seçimlerden
sonra oluşan iki büyük blok Basra
siyasetini yönlendirebilecek düzeye
erişememiştir.

Ninova
Ninova vilayetinde ise IŞİD’in izleri
silinerek 2014 öncesi günlere dö-
nülememiştir. IŞİD yüzünden göç-
men durumuna düşen Musulluların
büyük bir kısmı henüz evine döne-
memiştir. Bunun altında yatan se-
bepler ise yerleşim yerlerinin, alt-
yapının zarar görmesi ve insanların
henüz IŞİD korkusunu üzerlerinden
atamamasıdır. Fiziki restorasyon
çalışmaları ise çok yavaş ilerlemek-
tedir. Ayrıca IŞİD öncesi dönemde
yerel ve federal ölçekte görev yapan
siyasilerin güç kaybettiği ve diğer
aktörlerin yeniden yükselişe çıktığı
görülmektedir. Bu durum ise Ninova
vilayetinin de Basra gibi Irak siya-
setindeki yerini doldurmasını en-
gellemektedir. Bina ve Islah Bloku,
İnşa blokuna göre daha çok üyeye
sahip olmasına rağmen iki taraf da
şehirdeki siyasi tarafları kontrol
edememektedir.

Kürtler
25 Eylül 2017 tarihinde IKBY’de
yapılan bağımsızlık referandumu
sonrasında federal hükûmetin “tar-
tışmalı bölgelere” müdahale etmesi
Iraklı Kürtlerin tepkisine sebep ol-
muştur. Referandum sonrasında ya-
şanan mali kriz ise Kürt siyasetinin
iki büyük partisi olan Kürdistan De-
mokratik Partisi (KDP) ve Kürdistan

Yurtseverler Birliği’ne (KYB) tepki-
lerin artmasına ve protesto göste-
rilerinin yapılmasına neden olmuş-
tur. Bu sürecin Goran (Değişim)
Hareketi ve Yeni Nesil Hareketi gibi
IKBY’deki yerleşik siyasi kurumları
eleştiren partilerin oyunun artma-
sına sebep olması beklenmekteydi.
Buna rağmen KDP 2014 parlamento
seçimlerine ulaştığı 25 sandalyeyi
korumuştur, KYB ise üç sandalye
kaybederek 18 parlamenter sayısına
ulaşmıştır. Goran ise beş sandalye
kaybederek Bağdat’a dört kişi gön-
dermiştir. Partilerin federal hükû-
metin kurulma sürecinde göstereceği
performans ve elde edecekleri ka-
zanımlar 30 Eylül 2018 tarihinde
IKBY’de yapılan parlamento seçim-
lerini etkilemiştir. Bu nedenle Kürt
partiler siyasi pazarlıklarını “tartış-
malı bölgelere” geri dönebilmek için
yapmaktadır. Ancak diğer Iraklı
siyasi aktörler ise bu talebe sıcak
bakmamaktadır. KDP ve KYB ara-
sında varılan anlaşmaya göre iki
parti “Kürt ulusal projesini” destek-
leyecek Iraklı gruplarla işbirliği ya-
parak hükûmetin kurulmasına des-
tek vereceğini açıklamaktadır. KDP
ve KYB’nin desteğini alacak blokun
hükûmeti kurması ise kolaylaşacak-
tır.

Yeni Hükûmet
Irak’ta gerçekleştirilen beş parla-
mento seçimleri de içerisinde ilkler
barındırmaktadır. Ancak 2018 se-
çimlerinden sonra hükûmeti kuracak
gruplar iki büyük ödülle karşılaşa-
caktır. Bu ödüllerden birincisi IŞİD’e
karşı kazanılan zaferi üstlenmektir.
Her iki blokta da IŞİD’e karşı savaş-
mış gruplar bulunmaktadır. Dola-
yısıyla hükûmeti kuracak gruplar
bu zaferi tamamen üstlenebilecektir.
Bir diğer ödül ise IŞİD sonrası dö-
nemde, Irak yeniden yapılandırılır-
ken, sistemi kendi istek ve görüşle-
rine göre düzenleyebilecek olmasıdır.
Bu yeniden yapılandırma, sosyal ve
devlet mekanizması olarak iki bo-
yutlu olacaktır. Bu boyutlu bir ye-

niden yapılandırma Irak’ın geleceğini
tamamıyla etkileyecektir. Bu durum
göz önüne alındığı takdirde yeni
hükûmeti kuracak aktörlerin kimler
olacağı daha fazla önem kazanmak-
tadır. 

Seçim sonuçlarının tasdik edilme-
sinden sonra iki büyük blok kurul-
masına rağmen hükûmet bu iki blok
haricinde farklı bloklar tarafından
da kurulabilir. Iraklı Şii Merci Aye-
tullah Sistani seçim öncesinde yap-
tığı çağrıyı yineleyerek başbakanlık
görevine daha önce siyasi görev üst-
lenmemiş yeni bir yüzün gelmesini
istemiştir. Ayrıca Ayetullah Sistani
hükûmetin bir an önce kurulmasını
umduğunu söylemiştir. Dolayısıyla
hükûmet, “Bina ve Islah” ve “Bina”
bloklarından ayrılacak siyasi kitle-
lerin destekleyeceği yeni bir yüz ta-
rafından kurulabilir. Siyasi kitlelerin
resmî olarak bir başbakan adayı gös-
termemesi de bu duruma bağlana-
bilir. Buna rağmen başbakan adayı-
nın 329 sandalyeli parlamentoda
165 oy ile güvenoyu alması gereke-
cektir. Dolayısıyla blokların geniş-
lemesi veya siyasi müzakerelerle
blokların dışarıdan destek alması
beklenmektedir. 22 Aralık 2018’de
Irak’ta vilayet meclisi seçimleri ya-
pılacağı için siyasi pazarlıklar vilayet
meclislerinin seçeceği vali ve diğer
görevliler için de sürebilir. Bu nedenle
KDP ve KYB’nin alacağı tutumun
önemi artmaktadır. Ancak iki büyük
Kürt partisinin hükûmete dâhil ol-
ması, parlamentoya giren bütün si-
yasi kitlelerin katılımıyla kurulan
ulusal birlik hükûmeti yerine ku-
rulması beklenen çoğunluk hükû-
meti beklentisiyle ters düşmektedir.
Abadi hükûmeti, 2014 parlamento
seçimlerinden sonra 8 Eylül 2014’te
yaklaşık 130 gün sonra kurulmuştur.
12 Mayıs seçimlerinin üzerinden
120 günden fazla geçtiği göz önüne
alınırsa yeni hükûmetin kurulma-
sının 2014 seçimlerinden daha uzun
süreceği söylenebilir.
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A BD’nin Irak’a müdaha-
lesi öncesi, sırası ve son-
rasında yaşanan geliş-
meler, Irak’ı Türkiye’nin

en önemli dış politika sorunlarından
biri haline dönüştürmüştür. Zira
Türkiye’nin sınır komşusu olan
Irak’ta ABD’nin müdahalesi ile bir-
likte köklü bir değişim yaşanmıştır.
ABD’nin müdahalesiyle devrilen
Saddam Hüseyin rejiminin ardından
Irak’ta oluşan yeni sisteme Türki-
ye’nin yaklaşımı ve belirlediği po-
zisyon, bölgesel algılamalar, ikili iliş-
kiler ve Irak iç siyasetinin etkisiyle
şekillenmiştir.  Irak’taki istikrarın
desteklenmesi, Irak’ın toprak bü-
tünlüğü ve siyasi birliğinin sağlan-
ması ve korunması, Irak’ta hiçbir
grubun siyaset dışında kalmaması,
Kerkük ve tartışmalı konularda uz-
laşıya dayalı bir çözüm üretilmesi,
Türkmenlerin siyasi, sosyal ve ka-
nuni haklarının temin edilmesi,
terör örgütü PKK’nın Irak’taki var-
lığının bitirilmesi, Irak’taki enerji
kaynaklarının uluslararası pazarlara
ulaştırılması, enerji arz güvenliği,
Irak’taki yeniden yapılanma üze-

rinden ekonomik ilişkilerin gelişti-
rilmesi gibi konular Türkiye’nin Irak
politikasının temel parametreleri
haline gelmiştir. Ancak ikili ilişkiler
baz alındığında 2003 sonrası Tür-
kiye-Irak ilişkileri dönemsel olarak
inişli ve çıkışlı bir seyir izlemiştir.
Bu durum iki ülkenin tehdit
ve çıkar algılamalarının yanı
sıra bölgesel ve uluslararası
politik dinamiklerin etki-
sine de maruz kalmıştır.
Bu nedenle iki ülkenin
ilişkilerinde olağan bir dal-
galanmadan bahsetmek
mümkündür. 

Bu anlamıyla 2017 yılına
kadar Türkiye-Irak ilişkileri
zamansal olarak beş ayrı dö-
nemde ele alınabilir. 2017 yı-
lının ikinci yarısından sonra
Türkiye-Irak ilişkilerinin sey-
rinde yeniden bir dönüşüm ya-
şamıştır.

• Düşük yoğunluklu politik dö-
nem: 2003-2005

• Merkez ağırlıklı politik
dönem: 2005-2009
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• Yerel ağırlıklı politik dönem: 2010-
2014

• Dalgalı-durağan dönem:
2014-2016

• Merkezi siyasete geçiş dönemi :
2017 ve sonrası

Görüleceği üzere Türkiye’nin dö-
nemsel olarak Irak politikasının yö-
nünü değiştirdiği görülmektedir.
Zira Irak’taki hemen her gelişme
Türkiye’nin doğrudan ya da dolaylı
bir biçimde etkilemiş ve etkilemeye
devam etmektedir. Bu kapsamda
Türkiye’yi bir biçimde yerel, ulusal,
bölgesel ya da küresel aktörler ve
fırsatları kullanarak Irak’taki politik
oyuna dahil olmaya çalıştığını söy-
lemek yerinde olacaktır. Nitekim
düşük yoğunluklu politik dönem
olarak adlandırabilinecek 2003-2005
yılları arası hariç Türkiye’nin Irak’ta
etkinlik kurmaya çalıştığı görülmek-
tedir. Dalgalı durağan dönem olarak
karşımıza çıkan 2014-2016 yılları
arasında dahi Türkiye’nin IŞİD’le
mücadele kapsamında ABD öncü-
lüğünde oluşturulan Uluslararası

Koalisyon Gücü’ne aktif des-
tek vermiş ve bu vasıta

ile Irak siyasetinin içe-

risinde kalmıştır. Bu nedenle Tür-
kiye’nin Irak politikasındaki dalga-
lanmayı, Irak’taki siyasi dinamizm
içerisinde kalma çabası olarak
yorumlamak mümkün-
dür. Bu noktada Tür-
kiye’nin Irak poli-
tikasındaki dö-
nemleri kısaca
açıklamak ve
sonrasında iliş-
kilerin geleceğine
odaklanmak ye-
rinde olacaktır.

Düşük yoğun-
luklu politik dönemi
Türkiye’nin Irak’ta gö-
rece sınırlı bir
etkiye
sa-

Ekim-Kasım 2018 Cilt: 9 Sayı: 84 29



hip olduğu dönem olarak ifade et-
mek mümkündür. ABD’nin Türkiye
toprakları üzerinden Irak’a geçmesini
öngören ve 1 Mart Tezkeresi olarak
anılan tezkerenin TBMM Genel Ku-
rulu’nda kabul edilmemesiyle bir-
likte, Türkiye’nin ABD’nin işgali
sonrası Irak’taki etkisi sınırlanmış
ve 2005’e kadar Irak’la ilişkiler düşük
bir profilde kalmıştır.

Ancak 2005’te Irak’taki seçim
ve anayasa yazım sürecinde, Saddam
Hüseyin rejiminin devrilmesiyle si-
yaset dışı kalan, Sünnilerin yeniden
siyasi sürece entegre edilmesi ko-
nusunda Türkiye’nin aktif olması
ve bölgesel gelişmeler Türkiye’yi
tekrar denklemin içine sokmuştur.
Bu süreç içerisinde PKK’nın tekrar
eylem yapmaya başlaması, Irak’ın
kuzeyinden lojistik destek sağlaya-
rak, burayı bir üs gibi kullanarak
eylemlerini gerçekleştirmesi ve
Irak’taki Kürt siyasetinin yürütücü
gücü olan KDP ve KYB’nin, Türki-
ye’nin Irak politikası ile çelişir bir
siyasi tutum izlemesi nedeniyle Tür-
kiye daha çok Irak merkezi hükûmeti
ile iyi ilişkiler geliştirmiştir.

2009’a kadar oldukça üst sevi-
yeye çıkan Türkiye-Irak ilişkileri, iki
ülke arasında 2008’de “Yüksek Dü-
zeyli Stratejik İşbirliği Konseyi”nin
kurulması ve 2009 yazında güven-
likten enerjiye, eğitimden ulaştır-
maya, bayındırlıktan sağlığa 48 mu-
tabakat muhtırasının imzalanma-
sıyla zirve yapmıştır.

Ancak 2010 itibariyle yeni bir
seçim sürecine giren Irak’ta, Türki-
ye’nin yakın ilişkileri olan grupların
bir araya gelerek İyad Allavi baş-
kanlığında oluşturdukları Irakiye
Listesi’nin 7 Mart 2010’da yapılan
seçimlerden birinci parti olarak çık-
ması, ikinci bir dönem daha başba-
kanlığı hedefleyen, İran’a yakınlığıyla

bilinen Nuri El-Maliki’yi rahatsız
etmiştir. Böylece Türkiye ve Irak
merkezi hükûmeti arasındaki ilişkiler
gerginleşmeye başlamıştır. Irak’taki
Şii grupların bir araya gelerek oluş-
turduğu Ulusal İttifak’ın yeniden
Nuri El-Maliki’yi başbakan olarak
seçtirmesinden sonra kötüleşmeye
başlayan ilişkiler, 2011’de Suriye’de
patlak veren olaylar sonrası Türkiye
ve Irak’ın farklı pozisyonlar almasıyla
da giderek gerginleşmiştir.

Türkiye 2010’dan sonra Irak’ta
yerel ağırlıklı bir siyaset izlemeye
ve bu yönde etki üretme çabasına
girmiştir. Bu süreçte özellikle IKBY
ile iyi ilişkiler kurmuş ve genel dış
politika konseptini ekonomi ve gü-
venlik ağırlıklı temellendirmiştir.
Bu süreçte IKBY ile enerji ve ticaret
alanında yapılan anlaşmalar nede-
niyle Irak merkezi hükûmeti ile iliş-
kiler de neredeyse kopma noktasına
gelmiştir. Ancak Türkiye’nin IKBY
ile geliştirdiği ilişkilerin arka pla-
nında, merkezi hükûmetten gittikçe
uzaklaşan ve bağımsız bir dış politika
gündemi oluşturan IKBY’yi, kontrol
ederek, Türkiye’ye zarar verebilecek
hamleler yapmasının önüne geçil-
mesi yönünde bir düşünce olduğunu
söylemek mümkündür.

Irak’ta 2014 seçimleri sonrasında
Haydar El-Abadi’nin yeni hükûmeti
kurmasının ardından Irak merkezi
hükûmeti ile ilişkilerin düzelmesi
konusunda yeni umutlar belirmiş
olsa da, Irak’ta IŞİD’in ortaya çıkması
sonrası yaşanan süreç, ilişkilerdeki
gerginliğin azaltılmasının önüne
geçmiştir. Hatta bu gerginlik Başika
kriziyle bir üst seviyeye taşınarak,
Türkiye ve Irak’ı askeri olarak karşı
karşıya getirme riskini de ortaya çı-
karmıştır. Buna rağmen Türkiye,
Irak’la ilişkiler konusunda ılımlı bir
tutum sergileyerek başta Başika me-

selesi olmak üzere problemli konu-
ların diyalog yoluyla çözülmesi yö-
nünde bir politika benimsemiştir.

Türkiye’nin Irak’la ilişkilerindeki
yumuşama eğilimi, doğrudan An-
kara’nın dış politika konseptinin
değişimiyle başlamıştır. Türkiye,
2016’nın Haziran ayı içerisinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın onayı ile yedi aydır kriz
yaşadığı Rusya ve beş yıldır diplo-
matik ilişki içinde olmadığı İsrail’le
barışmak için eş zamanlı bir girişim
başlatarak, dış politikadaki dönü-
şümün sinyallerini vermiştir. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan ve dönemin
Başbakanı Binali Yıldırım’ın bu ge-
lişmeleri “dış politikada normalleş-
me” ve “dostları artıran, düşmanları
azaltan bir dış politika” olarak ifade
etmesi, dış politikadaki dönüşümün
diğer sorunlu ülke ve alanlara da
yansıyacağının işareti olmuştur. Ha-
lep’teki tahliye süreci ve daha son-
rasında Moskova’da bir araya gelen
Rusya, Türkiye ve İran’ın, Suriye’deki
ateşkes ve siyasi süreç üzerinde an-
laşması, Türkiye’ye politik hamle
alanı açmıştır. 

Dönemin Başbakanı Binali Yıl-
dırım’ın, 2017’nin ilk yurt dışı zi-
yaretini Irak’a yapması, Türkiye’nin
Irak’a verdiği önemi gösterir nitelikte
olmuştur. Irak içerisindeki gelişmeler
de Irak’ın özellikle IŞİD sonrası sü-
reçte Türkiye’nin desteğine ihtiyacı
olacağını ortaya çıkmıştır. IŞİD’e ve
terörizme karşı ortak mücadele edil-
mesi gerekliliğinin yanı sıra, IŞİD
sonrası süreçte Irak’taki sosyal ve
siyasal dengenin sağlanması, Sün-
nilerin siyasi sürece entegre edilmesi,
IŞİD’den alınan bölgelerin rehabili-
tasyonu, mülteci sorunu gibi ko-
nularda Türkiye’nin etkin olabileceği
anlaşılmıştır. Nitekim önce Kerkük
bazlı IKBY ve Kürt partilerin tek
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taraflı attığı adımlara sert bir biçimde
karşı çıkan Türkiye, bu tutumunu
IKBY’de 25 Eylül 2017’de yapılan
bağımsızlık referandumu süreciyle
birlikte sertleştirmiştir. Irak merkezi
hükûmeti ile sıkı ve çabuk bir işbir-
liğine giden Türkiye, referandum
öncesi Habur Sınır Kapısı bölgesinde
askeri tatbikata başlamıştır. Daha
sonra bu tatbikat, Iraklı kuvvetlerin
de katılımıyla, Türkiye-Irak ortak
tatbikatına dönüşmüştür. Ayrıca
Türkiye, Irak Merkezi Hükûmeti’nin
IKBY’nin anayasal sınırları (Erbil,
Süleymaniye, Duhok) dışında bu-
lunan ve ihtilaflı bölgeler olarak
ifade edilen bölgelere yönelik ope-
rasyonunu açık bir biçimde destek-
lemiştir. Buna ek olarak Türkiye,
IKBY’ye yönelik Türk firmalarının
uçuşlarını durdururken, Erbil ve Sü-
leymaniye’ye yönelik uçuşlara hava
sahasını kapatmıştır.

25 Ekim 2017 tarihinde Irak
Başbakanı Haydar El-Abadi Türki-
ye’ye bir ziyarette bulunmuş ve bu
ziyarette iki ülke arasındaki ilişkilerin
artarak gelişeceği net bir biçimde
ortaya konmuştur. Bu gelişim Tür-
kiye ve Irak arasındaki ticaret hac-
mine de yansımış, 2014-2016 ara-
sında düşüş eğilimi gösteren ticaret
hacmi, 2017 yılında tekrar yükseliş
trendine geçmiştir. Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, 21 Ocak 2018’de
Irak ziyaretinde bulunmuş ve ikili
işbirliğinin gelişmesi için kararlılık
bir kez daha vurgulanmıştır. Türkiye,
Irak’a ilişkin olumlu tavrını 12-14
Şubat 2018 tarihlerinde Kuveyt’te
düzenlenen Irak’ın Yeniden Yapı-
landırılması’na İlişkin Uluslararası
Konferans’ta da göstermiş ve Irak’ın
yeniden yapılandırma sürecinde
Irak’a vereceği 5 milyar dolarlık
kredi ile en büyük yardımı sunan
ülke olmuştur. 14 Ağustos 2018’de

yine Irak Başbakanı Haydar El-Abadi
Türkiye ziyaretinde bulunarak, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile bir araya gelmiş, özellikle Türkiye
ile Irak arasında yeni sınır kapısının
açılması, ekonomik ilişkilerin geliş-
tirilmesi, terörle mücadelede aktif
işbirliği, Türkiye’nin Musul ve Basra
Başkonsolosluklarının yeniden açıl-
ması konusunda mutabakata varıl-
mıştır.   

Irak’taki iç siyasi dengenin
sağlanması da Türkiye
açısından oldukça
önemlidir. Özellikle Bağdat
ve Erbil arasındaki denge ve
uzlaşının sağlanması,
Türkiye’nin de elini
rahatlatacak ve Türkiye ile
IKBY ilişkilerinin de
normalleşmesini
beraberinde getirecektir. 

Bu anlamıyla önümüzdeki sü-
reçte Türkiye ve Irak arasındaki iliş-
kilerin yükselen seyrinin devam et-
mesi beklenmektedir. Özellikle te-
rörle mücadele konusunda işbirli-
ğinin genişletilmesi söz konusudur.
Bu noktada Başika üssü konusunda
da uzlaşma sağlandığı gibi, IŞİD’le
mücadelede önemli bir ilerleme kay-
deden Irak merkezi hükûmetinin
aynı yönde PKK’ya karşı da adımlar
atması en büyük beklentidir. Diğer
taraftan Türkiye ve Irak arasında
açılacak yeni sınır kapısıyla ekono-
mik ilişkilerde de büyüme sağlana-
caktır. Bu büyüme petrol ve doğalgaz
konularında yapılacak anlaşmalarla
da desteklenebilir. Bu kapsamda
Türkiye ve Irak arasındaki petrol
akışını sağlayan Kerkük-Ceyhan Pet-

rol Boru Hattı’nın kapasitesinin ge-
liştirilmesi ve paralel bir hat daha
açılması gündeme gelebilir. Ayrıca
yeniden açılacak olan Musul ve
Basra Başkonsoloslukları ile Türki-
ye-Irak arasındaki diplomatik, siyasi,
ekonomik ve pek çok alandaki iliş-
kileri geliştirecektir.

Diğer taraftan Irak’taki iç siyasi
dengenin sağlanması da Türkiye
açısından oldukça önemlidir. Özel-
likle Bağdat ve Erbil arasındaki
denge ve uzlaşının sağlanması, Tür-
kiye’nin de elini rahatlatacak ve
Türkiye ile IKBY ilişkilerinin de nor-
malleşmesini beraberinde getire-
cektir. Türkiye, Irak Anayasası çer-
çevesinde, Irak’taki her alanda iliş-
kilerini geliştirme konusundaki po-
zisyonunu net bir biçimde ortaya
koymaktadır. Türkiye açısından te-
mel faktör Irak’taki istikrarın sağ-
lanmasıdır. IKBY’nin Bağdat’la uz-
laşıya gitmesi durumunda Türki-
ye’nin de Erbil’le ilişkilerini nor-
malleştireceği görülmektedir. Zira
Ankara ve Erbil arasında iç içe geçmiş
ilişkiler mevcuttur. Nitekim IKBY
Başbakanı Neçirvan Barzani’nin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın 9 Temmuz 2018’de Cum-
hurbaşkanlığı göreve başlama töre-
nine ve 18 Ağustos 2018’deki AK
Parti’nin 6. Kongresi’ne davet edil-
mesi ve katılması, Ankara-Erbil iliş-
kilerinin normalleşmesindeki önemli
adımlardan biri olmuştur. Ancak
Türkiye açısından Irak politikasında
Erbil ve Bağdat’ın birbirinin alter-
natifi değil, birbirinin tamamlayıcısı
olarak görülmektedir. Bu nedenle
IKBY’nin idari, siyasi, askeri ve coğ-
rafi olarak anayasal sınırlara çekil-
mesiyle birlikte Bağdat ve Erbil ara-
sındaki dengenin de korunması,
Irak’ın istikrarı ve Türkiye’nin Irak
politikası açısından önemli olacak-
tır.
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S uriye’de iç savaşın uzama-
sının en önemli sonuçla-
rından biri merkezi otori-
tenin zayıflaması ve ulusal

ordunun yerel/yabancı milis güçlere
bağımlı hale gelmesidir. Suriye’de
yabancı savaşçılardan oluşan rejim
yanlısı milis güçler ilk kez 2012
yılının ortaları ile beraber görülmeye
başlamıştır. İlk dönem yabancı Şii
milis gruplar 2007 yılında Irak mer-
kezi hükûmetinin Sadr Hareketi’ne
bağlı Mehdi Ordusu’na yönelik ope-
rasyonları sonrasında Suriye’ye kaçan
ve bu ülkede mülteci olarak yasayan

Mehdi Ordusu eski askerlerinden
oluşmuştur. Diğer kesim İran dini
lideri Ali Hamaney’in takipçisi olan
ve Velayet-i Fakih düşüncesine bağlı
gönüllü Iraklı Şii savaşçılardır. Bu
süreci takiben 2013 yılında Lübnan
Hizbullah’ı ve Irak’ın en önde gelen
Şii milis güçleri Asaib Ehlul Hak,
Irak Hizbullah’ı ve Seyid Şüheda Ta-
burları’na bağlı savaşçılar Suriye’ye
gelmeye başlamıştır. Suriye rejiminin
ayakta kalmasında en önemli faktö-
rün Lübnanlı Hizbullah örgütünün
2013 yılında iç savaşa katılımı olduğu
konusunda yaygın bir kanaat söz
konusudur. Aynı şekilde Iraklı Şii
milis güçler de kritik bölgelerdeki
savunma savaşlarında rol oynamıştır.
Hizbullah, Lübnan sınırının, Şam ve
Humus’un kontrolüne katkı sunarken
Iraklı Şii milisler Şam ve çevresi,
Halep ve çevresi ile İdlib’te Nubul
ve Zahra gibi yerleşimlerin savunul-
masında kritik rol üstlenmiştir. 

Suriye’de yabancı Şii savaşçıların
çoğunluğunu Irak ve Lübnanlılar
oluşturmakla birlikte dünyanın birçok
bölge ve ülkesinden savaşçı Esad re-
jimi saflarında savaşmak üzere Su-
riye’ye akın etmiştir. Bunlar arasında

en önemlileri Fatimiyun Tugayı adı
altında örgütlenen Şii Afganlar ve
Pakistanlı Şiilerin kurduğu Zeyne-
biyun Tugayı’dır. Bunun yanı sıra
Suudi Arabistan, Yemen, Hindistan,
Somali ve Fildişi Sahili gibi Afrika
ülkelerinde yaşayan Şii nüfus ara-
sından gönüllüler Suriye’de rejim
yanlısı Şii milis güçler bünyesinde
mücadele vermektedir. 2018 yılı son
çeyreği itibarı ile Suriye’de rejim güç-
leri safında savaşan 60 bin civarında
yabancı milis güç olduğu tahmin
edilmektedir. Bu unsurlar savaş alan-
larında Suriye ordusu ile koordineli
hareket etmekte ve birçok bölgede
kontrolü elinde bulundurmaktadır.

Suriye rejimini destekleyen ya-
bancı savaşçıların büyük çoğunluğu
İran’ın yönlendirmesi, koordinesi,
desteği ile hareket etmektedir. İran
Ortadoğu’da yürüttüğü güç müca-
delesini genelde “vekiller” üzerinden
yürütmektedir. İran bölgedeki devlet
dışı aktörler ile ortak kimlik ya da
çıkar temelinde kurduğu patronaj
ilişkisi üzerinden askeri mücadelelere
dahil olmaktadır. Böylece çatışmayı
kendi içine taşımamakta, maliyeti
azaltarak uzun süre sürdürülebilir
bir savaş imkanı elde etmekte, doğ-
rudan kayıpları en aza indirmekte,
uluslararası hukukun bağlayıcılığın-
dan muaf olmaktadır. İran doğrudan
kendisine bağlı bu milis güçler saye-
sinde merkezi otoriteler üzerinde
de etki kurmaktadır. İran bu aktörlere
savaşçı bulma, askeri eğitim sağlama,
ateş gücü temin etme, finansal yar-
dım, askeri danışmanlık gibi destekler
sunmaktadır. Lübnan’da Hizbullah,
Irak’ta Haşdi Şaabi ve son olarak Su-
riye iç savaşında Şii milisler ile ku-
rulan ilişkiler bunun örnekleridir. İç
savaş ile birlikte Suriye’nin zayıflaması
ve buna paralel askeri alanda Şii mil-
islerin güçlenmesi Esad rejiminin
giderek daha fazla İran’a bağımlı hale
gelmesi ve Suriye’nin belli bölgelerinin
İran etki alanına dönüşmesine yol
açmıştır.
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İRAN DESTEKLİ
Şİİ MİLİSLER

SURİYE’DE İÇ SAVAŞ
SONRASI YENİ SORUN:

ABD her ne kadar IŞİD ile
mücadele argümanı
üzerinden Suriye’deki varlığını
meşrulatırsa da terör
örgütünün aşırı zayıfladığı bir
ortamda ABD’nin Suriye’deki
varlık sebebinin yeni gerekçesi
İran etkisini sınırlandırmak.

Oytun Orhan  

Suriye Çalışmaları
Koordinatörü, ORSAM



Suriye ordusu 2018 yılı başından
itibaren Rusya ve İran desteği ile as-
keri alanda önemli ilerleme kaydet-
miştir. Çoğu muhalif bölgesinin Şam
kontrolüne geçmesi ile birlikte yavaş
yavaş Suriye iç savaşının son aşa-
masına geçilmektedir. Bu süreçte Su-
riye’de dikkatler giderek İran’ın milis
güçler üzerinden kurduğu etki alanına
dönmektedir. Hatta ABD ve İsrail’in
Suriye politikalarının birinci önceli-
ğinin “İran etkisini sınırlandırmak”
olduğu söylenebilir. ABD Suriye iç
savaşına ilk aşamalarda Esad rejimini
zayıflatmak/devirmek yönünde ver-
diği çabalar ile müdahil olmuştur.
Ancak IŞİD’in ortaya çıkışı ve güç-
lenmesi ile ABD’nin Suriye politika-
sının önceliği terör örgütü ile müca-
dele haline gelmiştir. ABD IŞİD ile
savaşta yerel müttefik olarak PKK’nın
Suriye kolu YPG ile hareket etmiştir.
Bu süreçte ABD ordusunun açıkla-
malarına göre 2 bin ama bazı tah-
minlere göre 4-5 bin civarında ABD
askeri Fırat’ın doğusundaki çeşitli
ABD üslerine yerleşmiştir. IŞİD ile
mücadelenin sonucunda örgüt Irak-
Suriye sınırında küçük bir alana hap-
sedilmiş ve büyük ölçüde kontrol al-
tına alınmıştır. Ancak bu savaşın en
önemli sonucu IŞİD’in bıraktığı boş-
luğun YPG tarafından doldurulması
ve Suriye’nin kuzey ve doğusunu
içeren geniş bir alanda ABD nüfuz
alanının ortaya çıkması olmuştur. 

IŞİD ile mücadelenin büyük oran-
da sonlanması ve ABD Başkanı
Trump’ın “Suriye’den çekileceğiz”
açıklaması ile ABD’nin Suriye’deki
askeri varlığı sorgulanmaya başlan-
mıştır. Trump’ın “çekilme” açıkla-
masına karşın sahada atılan adımlar
bunun tersi yönde gelişmektedir.
ABD bu süreçte Suriye’deki askeri
varlığını bir miktar daha artırmış,
sahadaki askeri yetkililer Suriye’den
çekilmenin yakın dönemde gündem-
de olmadığını açıklamıştır. Son olarak
ABD’nin talebi ile YPG bölgelerinin
yeniden inşasına destek olmak için

S. Arabistan ve Birleşik Arap Emir-
likleri (BAE) sırasıyla 100 ve 50 mil-
yon dolar bağışlayacaklarını açıkla-
mıştır. Dolayısıyla Trump’ın “çeki-
leceğiz” açıklamasının temelinde Or-
tadoğu’daki müttefiklerinden mali
destek almak istemesinin yattığı an-
laşılmıştır. S. Arabistan ve BAE’nin
YPG bölgelerine verdiği desteğin
arka planında ABD’nin Suriye’den
geri çekilmesini önlemek yattığı söy-
lenebilir. Zira bu ülkelerin bölgedeki
en büyük kaygısı İran’dır ve ABD’nin
Suriye’den geri çekilmesi durumunda
doğacak boşluğun hızlıca İran ve Şii
milisler tarafından doldurulacağına
inanmaktadırlar. 

Rusya, Suriye'de
profesyonel bir ulusal ordu
isterken, İran aynen Irak’ta
olduğu gibi milis yapılar
üzerine inşa edilecek bir
güvenlik yapılanması
kurulmasını tercih
etmektedir. 

ABD her ne kadar IŞİD ile mü-
cadele argümanı üzerinden Suri-
ye’deki varlığını meşrulatırsa da terör
örgütünün aşırı zayıfladığı bir or-
tamda ABD’nin Suriye’deki varlık
sebebinin yeni bahanesi İran etkisini
sınırlandırmak. ABD’nin yeni gü-
venlik stratejisi belgesi de ABD’nin
yeni dönemdeki önceliğinin İran et-
kisini sınırlandırmak olduğunu ortaya
koymaktadır. Böyle bir ortamda İran
tarafından doldurulması muhtemel
bir alanın ABD tarafından boşaltıl-
ması çok mümkün gözükmemekte-
dir. 

İran destekli milisler meselesi İs-
rail’in de Suriye’deki önceliği konu-
mundadır. İsrail nispeten düşük profil
izlediği Suriye krizine sadece Hiz-
bullah söz konusu olduğunda doğ-

rudan müdahil olmuştur. İsrail iç
savaş boyunca defalarca Hizbullah’a
ait konvoyları, silah depolarını hedef
almıştır. İsrail Suriye’deki operas-
yonlarını sıkıntısız bir şekilde ger-
çekleştirebilmek için Suriye hava sa-
hasını kontrol eden Rusya ile yakın
koordinasyon geliştirmiştir. Sırf bu
nedenle İsrail Başbakanı Netanyahu
defalarca Moskova’ya giderek Putin
ile görüşmeler gerçekleştirmiştir. 

Bu noktada esas ilginç nokta ise
İran’ın Suriye’de yakın işbirliği içinde
olduğu Rusya’nın İsrail’e Suriye hava
sahasını açıyor olmasıdır. Hatta
Trump ile Putin arasında Helsinki’de
gerçekleşen görüşme sonrasında Rus-
ya ve ABD’nin Suriye’de İran destekli
güçlerin çıkarılması konusunda an-
laştığı haberleri de basına yansımıştır.
Rusya her ne kadar İran ile Suriye
konusunda işbirliği yapıyor olsa da
iki ülkenin iç savaş sonrası Suriye’ye
ilişkin bakışlarının farklı olduğu an-
laşılmaktadır. Rusya, Suriye’de pro-
fesyonel bir ulusal ordu isterken İran
aynen Irak’ta olduğu gibi milis yapılar
üzerine inşa edilecek bir güvenlik
yapılanması kurulmasını tercih et-
mektedir. Ayrıca Rusya ve İran ara-
sında ortak tehditlerin zayıflamasına
paralel “Suriye üzerinde kim daha
etkili olacak?” temelinde bir rekabetin
başladığı görülmektedir. 

Suriye rejimi açısından bakıldı-
ğında muhalifler ile savaşın devam
ettiği bir ortamda İran’ın verdiği sa-
vaşçı desteği kritik önemdedir. Ancak
hiçbir otorite bir dış güce aşırı bağımlı
kalmak istemez. Ancak Esad rejimi
iç savaşı kazansa dahi dış aktörlerin
etkisine aşırı açık bir Suriye ortaya
çıkacaktır. İç savaş sırasında bedel
ödeyen İran ve desteklediği güçler
de muhtemelen hiçbir beklenti içinde
olmaksızın Suriye’den çekilmeyecek-
tir. Bu açıdan Esad rejiminin gelecekte
en fazla İran etkisi ile mücadele
etmek durumunda kalacağını söy-
lemek mümkündür.
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S uudi Arabistan’ın dış po-
litikası tarih, kültür, din,
ideoloji, jeopolitik müla-
hazalar gibi düşünsel fak-

törler ile doğal kaynaklar, coğrafi
konum, demografik yapı, küresel
güç dengesi gibi maddi faktörler
arasındaki etkileşim sonucunda şe-
killenmiştir. Bu faktörler Suudi Ara-
bistan’ın bölgesel siyaset kadar dünya

siyasetini de etkileyen bir aktör
haline gelmesini sağlamıştır.

Monarşik rejimin yapısı Suudi
dış politikasını belirleyen önemli
faktörlerden biridir. Kuruluş aşa-
masından itibaren Suudi ailesi ile
Abdülvehhâb ailesi arasında gelişti-
rilen karşılıklı bağımlılık ilişkisi bu
yapının en belirgin özelliğidir. Çöldeki
kabilelerden kentli bir halk oluştu-
rulması bu sayede mümkün olabil-
miştir. Bu yapı Suudi Arabistan’ın
toplumsal, siyasi yapısı ve uluslararası
ilişkileri üzerinde belirleyici rol oy-
namıştır. Suudi Arabistan, dış politika
uygulamalarının halkın ezici çoğun-
luğu gözünde meşrulaştırılması nok-
tasındaki sıkıntıları bu yapı sayesinde
daha kolay aşabilmiştir. İlk bakışta
bir avantaj gibi görünen bu durum,
aslında diplomatik manevralarda
Suudi elitin elini zayıflatmış ve
önemli konularda müttefiklerine iti-
raz etme şansını azaltmıştır. Öte
yandan, Selman’ın 2015’te tahta
çıkması ve ardından Muhammed
Bin Selman’ın Veliaht Prens olarak
atanması ile birlikte, Suudi Arabistan
bir değişim dönemine girmiştir. Ku-
rucu Kral Abdülaziz’den sonraki ilk
kuşağın hayatını kaybetmesi ya da
iyice yaşlanması tahta çıkma kural-
larının değiştirilmesini zorunlu hale
getirmiştir. Yeni uygulamalar bir ge-

leneğe ve teamüle dönüşene kadar
Suudi siyasetinde ve dış politikasında
sarsıntıların ve krizlerin yaşanmaya
devam etmesi kuvvetle muhtemeldir.  

Suudi rejiminin siyasi meşruiyet
noktasında temel dayanağı ve Suudi
toplumunun inşasında kullandığı
temel harç Vehhabilik olmuştur. Se-
lefi-Vehhabi akide Suudi Arabistan
siyasetinin temel ideolojisi olarak
kullanılmıştır. Selefi-Vehhabi kimliğin
Suudi dış politikasını da etkilediğini
söylemeliyiz. Suudi Arabistan Selefi
eğilimli kesimleri ya da Taliban gibi
akide olarak Selefilerle birlikte ça-
lışma potansiyeline sahip İslami
grupları birer diaspora olarak kul-
lanmış, İhvan-ı Müslimin çizgisindeki
Rabıta-i Alemi İslami örgütünü de
bu uğurda istihdam etmiştir. Bu sa-
yede Suudi Arabistan sadece komü-
nizmle mücadelede Batılı müttefik-
lerine destek olmakla kalmamış, İs-
lam ülkelerinde Selefi-Vehhabi eği-
limlerin güçlenmesini sağlayarak bu
ülkelerin toplumsal dokularının ken-
disinin ve müttefiklerinin çıkarları
için daha elverişli hale gelmesinde
de önemli rol oynamıştır. Ne var ki,
Selefiliğin dış politikada bu şekilde
kullanılması Suudi Arabistan açı-
sından, 1990’lı yıllardan itibaren
ama özellikle 11 Eylül olaylarını iz-
leyen “terörle mücadele” döneminde
küresel düzeyde yaşanan gelişmeler
Suudi Arabistan’ı zor durumda bı-
rakmıştır. El-Kaide liderliğinin Suudi
kökenleri, 11 Eylül saldırılarını ger-
çekleştirenlerin büyük bölümünün
Suudi vatandaşı olması, IŞİD gibi
terör örgütlerinin Selefi-Vehhabi
ideolojiden esinlenen söylemleri Se-
lefi-Vehhabi ideolojinin sorgulan-
masına neden olmaktadır. Nitekim
son dönemde Suudi Arabistan, aşı-
rılıkçı akımların Suudi toplumundan
temizleneceğine ve ılımlı İslam’ın
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SUUDİ ARABİSTAN
DIŞ POLİTİKASINDA

YENİ DÖNEM
Suudi Arabistan dış politikası
son dönemde bir kavşak
noktasına gelmiş
bulunmaktadır.  Aslında
Suudi Arabistan’ın iç ve dış
siyasette karşılaştığı yeni
sorunların çözümü için ciddi
yapısal dönüşümler
gerçekleştirmeye ihtiyacı
vardır.

Dr. Hilmi Özev  

Uzman, ORSAM

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi 



teşvik edileceğine dair açıklamalar
yapmaktadır. Bu noktada da, Suudi
toplumunda yeni bir denge sağlanana
dek bir takım huzursuzlukların or-
taya çıkması ve bu durumun Suudi
dış politikasını etkilemesi beklene-
bilir. Petrol gelirlerinin paylaşımı ile
ilgili uygulamalar devam ettiği sürece,
bu anlamda radikal bir kırılma bek-
lenilmemelidir. Ancak, geometrik
bir şekilde artan ülke nüfusu ve
gençler arasında işsizliğin artması,
“Arap Baharı” adı verilen olayların
Suudi iç ve dış politikası üzerinde
oluşturduğu baskılar, iletişim im-
kanlarının, özellikle sosyal medyanın
gelişmesi karşısında Suudi devletinin
bu yeni gelişmelere ayak uydurma
konusundaki isteksizliği sorunları
derinleştirmektedir. Önümüzdeki
dönemde Suudi iç siyasetinde yaşa-
nacak muhtemel gelişmelerin dış
politikayı da derinden etkilemesi
beklenilmelidir. 

Suudi Arabistan önemli İslam
ülkelerinden biridir. Hatta Mekke
ve Medine’ye ev sahipliği yaptığı
için Suudi Arabistan kendini İslam
dünyasının merkezi ve en önemli
İslam ülkesi olarak görmektedir.
Suudi yönetimi bu imkanı İslam Iş
birliği Teşkilatı (İİT) üzerinden ya
da diğer araçlarla çoğu zaman Suudi
Arabistan’ın elini güçlendiren bir
araç olarak kullanmıştır. Ne var ki,
İslam dünyasının liderliği rolü Filistin
ve Kudüs sorunu gibi meselelerde
ülke üzerine ağır sorumlulukların
yüklenmesine de neden olmuştur.
Son dönemde, İran’a karşı pozisyon
alırken İsrail ile birlikte davranması
ülkenin bu konuda yaşadığı açmazın
en somut tezahürlerinden biri ol-
muştur. Özellikle İslam dünyasında
krallığın meşruiyetine dair ciddi soru
işaretleri uyandıran bu durum önü-
müzdeki dönemlerde Suudi Arabis-
tan dış politikasının önemli sorun-

larından biri olma özelliğini koru-
yacaktır. 

Suudi Dış politikasını belirleyen
bir diğer parametre Arap milliyetçiliği
karşıtlığı olmuştur. Suudiler Nasır
döneminde gelişen ve tüm Arap
dünyasını etkisi altına alan Arap
milliyetçiliğini rejimin bekasına dö-
nük en temel tehditlerden biri olarak
görmüşlerdir. Öyle ki, 1960’lı yıllarda
Nasır yönetimi ile ciddi sorunlar ya-
şayan İhvan-ı Müslimin üyeleri kral-
lığa kabul edilerek eğitim başta olmak
üzere pek çok alanda istihdam edil-
mişlerdir. Ne var ki, Suudi yönetimi
uzun vadede rejime tehdit oluştu-
rabileceğini düşündüğü örgüt üye-
lerinin Suudi toplumsal dokusunu
derinden etkilemesini bir şekilde
engellemiştir.  

Dolayısıyla, Suudi dış politikasını
belirleyen bir diğer parametre İhvan’ı
Müslimin karşıtlığıdır. İhvan-ı Müs-
limin’in Mısır başta olmak üzere,
Arap dünyasının büyük bölümünde
siyasi taleplerle etkili olması Suudi
rejiminin örgütü bir beka sorunu
olarak görmesine neden olmuştur.
Soğuk Savaş döneminde Komünizm-
le ve Arap milliyetçiliği ile mücade-
lede zaman zaman örgütün kulla-
nılması yoluna gidilse de, Suudi Ara-
bistan örgüte karşı genel olarak hep
tepkili kalmış ve onun faaliyetlerini
engellemeye çalışmıştır. Bunun son
örneği Mısır’a karşı uygulanan po-
litikalar olmuştur. İhvan-ı Müsli-
min’in Mısır siyasetinde baskın hale
gelmesi ihtimali Suudi Arabistan’ın
Batılı ülkelerin ve İsrail’in telkinlerini
kabul etmesini ve burada gerçekleşen
askeri darbeyi desteklemesini ko-
laylaştırmıştır. Daha çarpıcı bir örnek
ise, Katar ile yaşanan krizdir. Suudi
Arabistan gözünde bu ülkeyi düş-
mana dönüştüren temel neden, Arap
dünyasındaki, önde gelen muhalif,
çoğu örgüt üyesi, muhalif kişileri

himaye etmesi ve El Cezire yayın
organının mevcut rejimleri sorgu-
layan yayınlar yapmasıdır. İhvan-ı
Müslimin’in bölge siyasetinden izole
edilmesi sadece Suudi Arabistan’ın
değil, ABD ve İsrail’in de temel ama-
cıdır. Ne var ki, İhvan-ı Müslimin
sadece belli bir siyasi ideolojinin
temsilcisi değildir, aynı zamanda tı-
kanan Ortadoğu siyasetinde halk-
ların nefes almak için müracaat ettiği
bir muhalefet hareketidir. Ortado-
ğu’da siyaset normalleştirilmeden
bu hareketin sınırlandırılması, yeni
muhalif hareketlerin doğmasına ve
yine Suudi rejimini tehdit etmesine
neden olabilir. Bu bağlamda, Katar
mevcut politikalarından vazgeçse
bile, Suudi Arabistan rejimi kalıcı
ve rasyonel çözümler geliştirmedikçe
mevcut sorunlar daha farklı ve belki
de çözümü çok daha zor şekilde ye-
niden baş gösterecektir.  

Suudi Arabistan dış politikasını
belirleyen temel unsurlardan biri de
İran düşmanlığı ya da iki ülke ara-
sındaki derin rekabettir. 1979 İran
Devrimi’ne kadar her ikisi de petrole
dayalı ekonomiye sahip ve OPEC’te
işbirliği yapan monarşiler olarak,
Suudi Arabistan ve İran iki doğal
müttefik konumundaydılar. İngil-
tere’nin bölgeden çekilmesinden
sonra Körfez’in hegemonu rolünü
üstlenmeye çalışan İran, Körfez’in
öte yakasında bir kıskançlık ve re-
kabet duygusu uyandırsa da, işbirliği
ve dostluk görüntüsü devrime kadar
devam etmiştir. Şiiliğin devrim ve
sonrasında İran siyasetinde etkili
olması iki ülke ilişkilerinin kötüleş-
mesine neden olmuştur. Vehhabi
ideolojideki tarihsel Şii düşmanlığı
yanında İran’ın Arap dünyasındaki
Şiileri kullanarak etkili olma çabaları,
petrol üretim bölgelerinde kayda
değer Şii nüfusa sahip olan Suudi
Arabistan’ı tedirgin etmiştir. 1990’lı
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yıllarda petrol fiyatlarının aşırı düş-
mesi ve Hatemi’nin açılım politikaları
sayesinde iki ülke arasında bir ya-
kınlaşma görülmüşse de, Irak’ı işgal
eden ABD’nin burada İran ile işbir-
liğine gitmesi ilişkilerin yeniden kö-
tüleşmesine neden olmuştur. Hali-
hazırda İran’ın yayılmacı politikala-
rının ve bölgede yürüttüğü temsil
savaşlarının engellenmesi Suudi Ara-
bistan dış politikasının en temel
amaçlarından biri durumundadır.
Öyle ki, bu durum Suriye ve Yemen
başta olmak üzere, bölgedeki iç sa-
vaşların çoğunda kötüleşmenin te-
mel nedenlerinden biri konumun-
dadır. ABD-İran ve İran-İsrail ara-
sındaki sorunlar çözümlenmedikçe
İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin
normalleşmesi ve iki ülkenin kendi
çıkarlarını esas alan rasyonel politi-
kalar geliştirmeleri mümkün gözük-
memektedir.  

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız
düşünsel unsurların Suudi siyase-
tinde karşılık bulması ve somut po-
litika önerilerine dönüşmesi ise baş-
langıçta dış yardımlar, 1938 yılından
itibaren ise mütemadiyen gelişen
petrol gelirleri aracılığıyla mümkün
olmuştur. Suudi petrol politikaları
temel olarak OPEC bünyesinde gö-
rünür hale gelmiş ve şekillenmiştir
ama bu noktada da ABD’den gelen
açık ya da örtülü telkinler belirleyici
olmuştur. Aslında Suudi Arabistan’ın
petrol politikaları konusunda Batılı
ülkelerin eli her daim güçlü olmuştur.
Çünkü petrol çağından önce dahi
Suudi Arabistan Batılı ülkelerin nüfuz
alanı durumundaydı. Dolayısıyla,
bu ülkedeki petrol arama ve çıkarma
faaliyetleri münhasıran Batılı ülkeler
tarafından gerçekleştirilmiştir. İkinci
olarak, Çin ve Hindistan gibi Asya
ülkelerinin güçlü ekonomik aktörlere
dönüşmesine kadar olan dönemde
Suudi Arabistan’da üretilen petrolün

yegane müşterisi Batılı ülkeler du-
rumundaydı. Yani Soğuk Savaş dö-
neminde Suudi Arabistan’ın SSCB
ve uyduları ile bu bağlamda ilişkilerini
geliştirme şansı oldukça düşüktü.
Asya ülkelerinin küresel güç para-
metrelerinde yerini almasıyla birlikte
Suudi Arabistan’ın önünde yeni
ufuklar açılmışsa da, Trump döne-
miyle birlikte Batılı ülkelerle yapılan
silah ithalatı, finansal ve savunma
işbirliği anlaşmaları mevcut koşullar
değişmedikçe Suudi Arabistan üze-
rindeki Batı etkisinin bir süre daha
devam edeceğini göstermektedir. 

Son olarak, petrol gelirlerinin
Suudi iç ve dış siyaseti üzerindeki
etkilerinden söz etmeliyiz. Başından
itibaren dış yardıma dayalı bir rantiye
devlet olan Suudi Arabistan petrolün
üretilip ihraç edilmeye başlandığı
1938 yılından sonra, ama özellikle
derin petrol krizlerinin yaşandığı
1970’li yıllardan itibaren, tipik bir
petrole dayalı rantiye devlet haline
gelmiş ve ülkenin  iç politikası kadar
dış politikası da petrol gelirleri ile
finanse edilmiş ve şekillenmiştir.
Petrol gelirleri sayesinde Suudiler
içeride halk kitlerinin meşruiyet al-
gısını yönetebilmiştir. Dış politikada
ise petrol gelirleri dikkatlerin bu ül-
keye yönelmesini sağlamıştır. Ön-
celikle, Suudi Arabistan bu sayede
Batılı ülkeler için önemli bir pazar
ve yatırım alanı haline gelmiştir.
Öte yandan, Suudi Arabistan petrol
gelirleri sayesinde Afrika ve Asya’da
pek çok yoksul ülkeyi kendi safına
çekebilmiştir. Dahası Suudi Arabistan
Mısır, Türkiye ve Pakistan gibi önemli
bölge ülkelerini yaptığı dış yardım-
larla yönlendirebileceği aktörler ola-
rak düşünmüştür ve Mısır örneğinde
görüldüğü üzere bu noktada en azın-
dan kısa vadede sonuç aldığı za-
manlar olmuştur. Ne var ki, bu ko-
nuda atılan adımlar söz konusu ül-

kelerde orta ve uzun ve vadede Suudi
nefretine ya da en azından Suudilere
karşı çekinceli davranışlara neden
olmuştur.

Son olarak, Suudi Arabistan’ın
coğrafi konumu ve doğal kaynakları
küresel güç dengelerini değiştirebi-
lecek kadar önemli görülmüştür ve
bu nedenle başlangıçta İngiltere, iz-
leyen dönemde de ABD bu ülke üze-
rinde nevi şahsına münhasır bir
kapasite inşa etmiştir. Bu nedenle,
Suudi Arabistan iç politikası kadar
dış politikasında da ABD etkisi ilk
anda düşünülebilecek olandan daha
derindir. Sudilerin müttefiklerine
karşı besledikleri tüm kuşkulara rağ-
men, ABD ile ilişkilerin tarihi, stra-
tejik, sosyolojik ve siyasi derinliği o
denli fazladır ki, krallık elitinin
ABD’ye rağmen beka sorununu çö-
zebileceğine dair yeni bir vizyon ge-
liştirmesi neredeyse imkansızdır. Bu
itibarla, Suudi Arabistan’da mevcut
güç yapısında radikal değişiklikler
ya da kırılmalar yaşanmadıkça, ül-
kenin Batı karşısında görece daha
özerk, kendi çıkarları açısından daha
rasyonel politikalar yürütmesini bek-
lemek kolay değildir. Dolayısıyla,
Suudi Arabistan’ın dış politikasını
incelerken yukarıda sıraladığımız
tüm diğer faktörleri özelde ABD, ge-
nelde Batı etkisini göz önünde bu-
lundurarak yeniden değerlendirmek
gerekir.

Sonuç olarak, Suudi Arabistan
dış politikası son dönemde bir kavşak
noktasına gelmiş bulunmaktadır.
Aslında Suudi Arabistan’ın iç ve dış
siyasette karşılaştığı yeni sorunların
çözümü için ciddi yapısal dönüşümler
gerçekleştirmeye ihtiyacı vardır. Ne
var ki, Suudi Arabistan bunun yerine
orduyu güçlendirme ve mevcut itti-
fak ilişkilerini gözden geçirme gibi
günübirlik önlemlerle sorunları öte-
lemeye çalışmaktadır. 
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İsrail Suriye’deki gelişmelere
nadiren karışmıştır. 7 sene
boyunca gözlemci kalıp, arada
rejime ve Hizbullah’a ait
tehlikeli gördüğü yer, kişi ve
silahlara ani ve etkili vuruşlar
ötesinde bir adım atmamıştır.

Said el-Haj  

Araştırmacı

G eçen şubat ayında
Suriye’de ender görülen
bir olay yaşandı. Suriye
rejiminin hava savun-

ma sistemi İsrail’e ait bir F-16 savaş
uçağını düşürdü. İsrail bu olayın ar-
kasında İran’ın durduğunu düşüne-
rek, Suriye içinde rejime, İran’a ve
Lübnan Hizbullah’ına ait bir çok he-
defi vurdu.

Onlarca yıldır benzeri yaşanma-
yan bu olayın anlamı ve arka planı
ile ilgili çok yorum yapıldı. Kimilerine
göre İsrail ile İran savaş eşiğindeydi.
Bu olayın hemen sonrasında,
BMGK’ya katılan İsrail Başbakanı
Benjamin Netanyahu F-16 uçağının
bir parçasını göstererek İran’ın Su-
riye’de kalıcı üsler kurmasına izin
vermeyeceğini belirtti. Aşırı sağcı

bakanı Avigdor Liberman ise “hav-
lamanın zamanı bitip, ısırmanın za-
manı geldi” diye uyardı.

Zamanlamanın anlamı

Sorulması gereken soru şudur:
Suriye iç savaşının sürdüğü 7 yıl bo-
yunca iki taraf arasında dolaylı ya
da dolaysız bir çatışma yaşanmazken,
neden şimdi böyle bir olay yaşandı
ve neden özellikle İsrail savaşa çok
yakın göründü?

Böyle durumlarda büyük fotoğ-
rafa bakmak akılcı ve daha faydalı
bir davranış olur. Bütün tarafların
karşısına anlaştığı IŞİD terör örgütü,
Suriye ve Irak’ta bitmek üzeredir.
Neredeyse bütün taraflar Beşşar
Esad’ın - geçici de olsa - başkan kal-
masını kabul ediyor ve siyasi çözüm
konusunda anlaştı. Başka bir deyişle
taraflar, stratejik büyük hedefler elde
edildiğinden, daha küçük ve ayrıntılı
hedefler için mücadele ediyor. Bu
da, daha önce şahit olmadığımız du-
ruşlar, kararlar ve çatışmalar göre-
bileceğimizin bir işaretidir.



İsrail ve İran’ın hesapları

2011’den beri İsrail Suriye’deki
gelişmelere hep memnuniyetle bak-
mıştır. Çünkü hem Şam rejimi hem
de Suriye devleti zayıflayacaktı, diğer
yandan İran ve Hizbullah çıkış yo-
lunu bilemedikleri bir savaşa sürü-
neceklerdi, Türkiye bile kendi derdi
ve milli güvenliği ile meşgul ola-
caktı.

İsrail Şubat 2013’ten itibaren
sınırlara yakın Suriye topraklarına
ve halkına yönelik “iyi komşuluk”
projesini başlattı. 2017 yılında ifşa
ettiği bu projenin hedefi, güvenlik
nedenleriyle Suriyelilerle normal
ilişkiler kurmak ve “insani yardımlar”
vasıtasıyla İsrail’e karşı saldırgan ol-
mayan bir yaklaşım oluşturmaktır.
Böylece İsrail, yıllar boyunca hem
yüzlerce yaralı Suriyeliyi tedavi etti
hem de sınırına yakın bazı silahlı
gruplara yardım etti.

Bu mutlak kar hesabından dolayı
da, İsrail Suriye’deki gelişmelere na-
diren karışmıştır. 7 sene boyunca
gözlemci kalıp, arada rejime ve Hiz-
bullah’a ait tehdit oluşturan hedefleri
vurmuştur. Bunu da İran ya da rejim
safını tutan ve Suriye’de güçlü po-
zisyonda olan Rusya ile anlaşarak
gerçekleştirmeyi ilginç bir şekilde
başarmıştır.

İran ise, baştan beri kendine bir
hedef belirleyip onu gerçekleştirmek
için bütün imkânlarını seferber et-
miştir. Esad rejiminin çökmemesi
için hem Devrim Muhafızlarını as-
kerî danışmanlar adı altında hem
de Hizbullah’ı ve Şii milisleri Suri-
ye’ye gönderdi.

Rusya’nın Eylül 2015’te Suri-
ye’deki askerî müdahalesine kadar

İran Suriye’deki süreci yönetmeye
çalıştı ve rejim cephesini organize
etti. Bir yandan rejimin düşmesine
karşı savaşırken, diğer yandan da
jeopolitik çıkarlarını korumaya odak-
landı ve İran, Irak, Suriye, Lübnan
kesintisiz hattını oluşturup Akdeniz’e
ulaşmayı başarmış gibi göründü.

Eylül 2015’ten itibaren Rusya
kendini oyun kuran olarak ispatlasa
ve İsrail Suriye’ye defalarca saldırsa
da, Şubat ayına kadar ne İran ne de
Şam rejimi bir karşılık vermiş değildi.
Hem İran hem de İsrail direk çatış-
mayı istemedi ya da uygun zamanın
gelmediğine inanıyordu. Bu dönem
boyunca her iki taraf, gizli ya da
açık siyasi ve askerî mesajlarla ye-
tindiler.

İran ise, baştan beri kendine
bir hedef belirleyip onu
gerçekleştirmek için bütün
imkânlarını seferber
etmiştir. Esad rejiminin
çökmemesi için hem
Devrim Muhafızlarını askerî
danışmanlar adı altında
hem de Hizbullah’ı ve Şii
milisleri Suriye’ye gönderdi.

Senaryolar

Yıllardır, Hertzlia gibi İsrail millî
güvenlik toplantıları, İran’ı ve Hiz-
bullah’ı birincil tehdit olarak görm-
üştür ama her iki taraf dolaysız ve
geleneksel bir çatışma yerine, vekalet
savaşını tercih etmiştir. Bu vekalet
savaşında da Lübnan Hizbullah’ı
İran adına burada çok önemli rol
üstlenmiştir.

Suriye savaşının başlangıcından
itibaren ilk defa İran İsrail’in içine
bir İHA gönderip İsrail de ilk defa
açık bir şekilde Suriye içindeki İran
hedeflerini vurduğunu açıkladı. Böy-
lelikle İsrail, Suriye içindeki rejim,
İran ve Hizbullah hedeflerini vur-
mayı neredeyse rutin haline getir-
meye başladı. Bazen bu saldırıları
açık bir şekilde üstlenirken, bazen
de üstlenmekten kaçındı, ama me-
sajın ulaştığından emin olmak için
gereken adımları attı.

1973’ten beri ateşkes ilan edilen
işgal altındaki Golan tepeleri de son
zamanlarda daha sıcak görünmek-
tedir. Hizbullah bir “direniş cephesi”
kurmaya çalışırken, İsrail de sürekli
vurmaktadır. Münih Güvenlik Zir-
vesinde Netanyahu artık “sadece
vekilleri değil, İran’ın kendisine karşı
da hareket” edebileceklerini açıkla-
mıştır.

Kuşkusuz Trump’ın İran’a karşı
kullandığı söylem ve tavır İsrail’i
cesaretlendiriyor, ki son haftalarda
hem Tahran’a karşı olan söylemi
daha hiddetli hal almıştır hem de
yaptırım kararları ardı ardına gel-
miştir. ABD’nin Türkiye’ye karşı,
hem Münbiç anlaşması nezdinde
hem Ankara’ya yeni bir büyükelçi
ataması hem de F35 uçakların teslim
edilmesi noktasındaki, yumuşaması
da bir açıdan İran’a karşı yeni stra-
tejisinin bir parçası olarak okuna-
bilir.

Şüphesiz zor durumda kalan ve
itibarı zedelenen İran da sonuna
kadar sessiz kalmayabilir. Çünkü iç
cephesinde özellikle Devrim Mu-
hafızları tarafından intikam sesleri
ve çağrıları gelmektedir. Ancak bütün
bu gelişmeler iki taraf arasında bir
savaşın başlamasına yeterli değil-
dir.

40 Ekim-Kasım 2018 Cilt: 9 Sayı: 84

BÖLGESEL GELİŞMELER



Rusya’nın Eylül 2015’te
Suriye’deki askerî
müdahalesine kadar İran
Suriye’deki süreci
yönetmeye çalıştı ve rejim
cephesini organize etti.

Birincisi, hiçbir taraf herhangi
bir savaşın insani, siyasi, askeri ve
ekonomik maliyetini kaldıramayacak
durumdadır. İkincisi, özellikle Su-
riye’de, başta ABD ve Rusya olmak
üzere birçok ülkenin askerinin bu-
lunması, savaşa çok tehlikeli ve sonu
bilinmeyen uluslararası boyutlar ka-

zandırabilir ki, büyük güçler buna
müsaade etmeyecektir. Üçüncüsü,
Trump yönetimi İran’a karşı eko-
nomik ve diplomatik yaptırım yo-
lunu seçmiştir ve bunun sonucunu
görmeden ikinci ve daha ileri bir
adımı atmayı mantıklı bulmayabilir.
Dördüncüsü, son yıllarda özellikle
İsrail ile Körfez ülkeleri ile arasındaki
ilişkiler ivme kazanmaya başlamıştır
ve böyle bir savaş da kuşkusuz bu
ilişkilerin önüne bir çok engel ko-
yacaktır. Beşincisi, böyle bir senaryo
çizilse bile, Türkiye gibi etkili-güçlü
bir bölgesel güç, net ve açık bir şe-
kilde böyle bir savaşı destekleme-
yecektir. Türkiye şimdiye kadar
İran’a karşı yaptırım kararlarını hep
eleştirmiş ve sorunları diyalog yo-
luyla çözmeyi desteklemiştir. Altın-

cısı ve en önemlisi, bir çok sebeple
günümüzün gerçeği geleneksel değil,
vekalet savaşlarıdır ve Suriye buna
çok anlamlı bir örnek teşkil etmek-
tedir. Her iki taraf da bu gerçeği
yıllardır benimsemiş durumda olup,
açık bir şekilde de uygulamaktadır.

Vekalet savaşı gerçeğinde hareket
edilecek olursa, vekalet savaşının
patlayabileceği üç yer sayılabilir, Su-
riye’nin güneyi, Lübnan’ın güneyi
ve İsrail’in en zayıf halka olarak gör-
düğü ve İran’ın ekseninde saydığı
Gazze şerididir. Böyle bir çatışma
veya saldırı çok yakın olmayabilir,
fakat bir çok stratejist ve özellikle
İsrailli kaynaklar bazı şartların be-
lirginleşmesiyle birlikte başlayacağını
düşünmektedir.
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Ortadoğu bölgesinde Suudi
Arabistan’dan sonra en büyük
ikinci ekonomi olan BAE,
ekonomik gücünü siyasi
nüfuza ve bunu da somut
kazanımlara dönüştürme
yolunda kesin adımlar atıyor.

Gökhan Ereli  

Araştırma Asistanı, ORSAM



B irleşik Arap Emirlikle-
ri’nin (BAE) dış politi-
kası, en genel anlamda
Batı çıkarlarını sürdür-

mede,  ülkenin ekonomik gücüne
ve siyasi elitlerinin tercihlerine da-
yanarak bölgesel nüfuz oluşturma
amacına matuftur. BAE’nin bu ça-
balarının amacına ulaşmasında, ABD
ve İngiliz etkisinin olduğunu da
unutmamak gerekiyor. BAE aynı
zamanda, Suudi Arabistan, İsrail ve
Mısır’ı yanına almaya, Bahreyn’i bu
gruba dâhil etmeye, üst düzey zi-
yaretler ve lobicilik yoluyla ABD’nin
Ortadoğu politikasını gerçekleştir-
meye çalışırken, Çin ve Hindistan
ile ticari ve kültürel ilişkilerini ar-
tırmaya da çalışıyor.

Arka Plan

Son dönemlerde Suudi Arabistan
ile BAE arasında artan ilişkilerin
seyrini ve iki ülkenin ortak pozisyon
alma gereksinimini, bir yılı aşkın
süredir devam eden Körfez Krizi’nin
etkilerini dikkate almadan anlamak
zor olacaktır. Kendilerini “Terörizm
Karşıtı Arap Dörtlüsü” olarak lanse
eden Suudi Arabistan, BAE, Mısır
ve Bahreyn, 2017 Haziran ayında
Katar’ı çeşitli suçlarla itham ederek,
bu ülke ile diplomatik ve ekonomik
ilişkilerini kesmişlerdi. Söz konusu
ülkeler arasından siyasi ve ekonomik
gücü ağır basanlar Suudi Arabistan
ve BAE’dir. Özellikle bu iki ülkenin
siyasi elitlerinin kişisel çevrelerinin
ve bu elitlerin tercihlerinin bir so-
nucu olarak görülebilecek dış politika
yönelimleri, son yılda gözle görülür
biçimde kendisini hissettiren, iddialı
ve otonomi arayışında olan bir kalıba
bürünmüştür.

Bu argümanı, BAE perspektifin-

den incelediğimizde, dış politikada
en etkili isimlerin Abu Dabi Veliaht
Prensi, BAE Ordusu’nun Başkomu-
tan Yardımcısı Muhammed bin Za-
yid ve kardeşi, BAE Dışişleri ve
Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdullah
bin Zayid olduğu söylenebilir. Özel-
likle, Muhammed bin Zayid’in Suudi
Arabistan Veliaht Prensi Muhammed
bin Salman ile bölgesel olarak pek
çok konuda yakın ilişki içerisinde
olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebepten,
BAE’nin dış politika yönelimlerinin
belirlemesinde Muhammed bin Za-
yid’in kişisel bağlantılarının önemli
olduğu söylenmelidir.

Suudi Arabistan ve BAE’nin,
İsrail’i de yanlarına alarak
ABD’nin bölgeye yönelik dış
politikasına şekil verme
çabaları aracılılığıyla yeni bir
Ortadoğu düzeni kurma
hevesinde oldukları
belirtilmelidir.

Birleşik Arap
Emirlikleri’nin Amaçları 

Ortadoğu bölgesinde Suudi Ara-
bistan’dan sonra en büyük ikinci
ekonomi olan BAE, ekonomik gü-
cünü siyasi nüfuza ve bunu da somut
kazanımlara dönüştürme yolunda
kesin adımlar atıyor. Temelde, Körfez
bölgesinde Suudi Arabistan ve
BAE’nin son zamanlarda birbirlerine
daha uyumlu politikalar izlemesi,
bölgede İran yayılmacılığının ve nü-
fuzunun durdurulması ve geri çev-
rilmesi amacına matuftur. Özellikle,
bu iki ülkenin dış politikaları ile
ABD ve İsrail’in bölgeye yönelik dış

politika yönelimlerinin uyumlu hale
gelmesinin en temel sebebi de aynı
nedene dayanmaktadır. Fakat, me-
sele sadece İran karşıtlığı üzerinden
anlaşılmamalı, Suudi Arabistan ve
BAE’nin, İsrail’i de yanlarına alarak
ABD’nin bölgeye yönelik dış politi-
kasına şekil verme çabaları aracılı-
lığıyla yeni bir Ortadoğu düzeni
kurma hevesinde oldukları belirtil-
melidir.

Son günlerde, bu konuya dair
raporlar da artmaya devam ediyor.
Söz konusu raporlarda Muhammed
bin Zayid’in, Trump ve ekibine Rus-
ya’nın “Ukrayna Krizi sebebiyle ma-
ruz kaldığı yaptırımların kaldırılması
karşılığında Suriye’deki İran nüfu-
zunun kırılması konusuna sıcak ba-
kabileceği”ni ilettiği belirtiliyor. Ay-
rıca, BAE ve Suudi Arabistan, Rus-
ya’ya İran’dan daha güvenilir bir or-
tak olabileceklerini göstermek adına
milyonlarca dolarlık yatırım yapıp
Moskova’da, Abu Dabi’de, Riyad’da
ve Seyşeller’de üst düzey işbirliği
toplantıları gerçekleştiriyor. Bu gö-
rüşmelerin içeriği ve sunabilecekleri
yol haritaları tam anlamıyla açıklığa
kavuşturulamasa da, Suud ve BAE
siyasi elitlerinin bölgesel düzene
dair kendi vizyonlarını hayata ge-
çirme amaçlarını açıkça yansıttığı
görülebilir. İki ülke yakın zamanda
daha sıkı bir işbirliği olanağına sahip
olmak amacıyla Körfez İşbirliği Kon-
seyi’nden bağımsız bir yapı olan
Suudi-Emirlikler İşbirliği Konseyi’ni
(Suudi-Emirati Coordination Coun-
cil) oluşturdu. Bunu, Temmuz ayında
Suudi-Kuveyt İşbirliği Konseyi’nin
kurulması izledi. Ayrıca, Arap Dört-
lüsü ülkelerinin ilişkilerinin sıklaş-
ması bağlamında Bahreyn’in eko-
nomik reformlarına, BAE, Suudi
Arabistan ve Kuveyt’in destek sağ-
layacağı duyuruldu.
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Bölgesel İşbirliğini
Zayıflatan Emareler

Son zamanlarda KİK’in bölgesel
olarak etkin olamadığını ve dağılma
emareleri gösterdiğini görüyoruz.
Şöyle ki, Haziran 2017’de patlak ve-
ren Körfez Krizi sonrası, Suudi Ara-
bistan ve BAE ikilisinin Katar ile
ilişkileri Temmuz 2018 itibariyle
düzelmeye yakın görünmüyor. Suudi
Arabistan ve BAE’nin Katar planının,
hem Türkiye ve İran gibi bölge ül-
kelerinin Katar’a destek vermeleri
hem de Donald Trump’ın Katar’a
yönelik retoriğini yumuşatması ve
Mısır’a olan koşulsuz desteğini azalt-
ması sebebiyle başarıya ulaşamadığı
görülüyor.

Son günlerde Katar, BAE’de ya-
şayan vatandaşlarına ayrımcılık ya-
pıldığı gerekçesiyle meseleyi Ulus-
lararası Adalet Divanı’na taşıdı.
Katar kendi vatandaşlarına yapılan
muamelenin hukuksuzluğundan ya-
kınırken, BAE bu suçlamayı kabul
etmemektedir. Fakat Uluslararası
Adalet Divanı, Temmuz ayı içeri-
sinde, BAE’nin abluka bağlamındaki
uygulamalarında Katar vatandaşla-
rının haklarını ihlal ettiğine hükmetti
ve bağlayıcılığı olan bazı önlemlerin
alınmasını kararlaştırdı.

Bunun yanında, Katar’a Arap
Dörtlüsü tarafından uygulanan siyasi
ve ekonomik abluka, Suudi Arabis-
tan’ın “Salwa Kanal Projesi” çerçe-
vesinde bir ileri aşamaya daha ge-
çiyor. Suudi Arabistan, bu projeyle
Katar’ın Arap Yarımadası’yla tek
kara bağlantısını kanala dönüştü-
rerek, Katar’ı tamamen bir adaya
dönüştürmeyi ve coğrafi olarak izole
etmeyi amaçlıyor. Fakat projenin
hayata geçirilip geçirilemeyeceği ya
da Suudiler tarafından bir koz olarak

kullanılmak istenip istenmediği he-
nüz doğrulanabilmiş değil. Uygu-
landığı takdirde Katar’ın coğrafi ola-
rak da izole hale gelip çeşitli gelir-
lerden yoksun kalacağını hesaba ka-
tarsak, BAE’nin de bölgedeki po-
zisyonunun güçleneceğini tahmin
edebiliriz.

BAE’nin bölgedeki
faaliyetlerine bakıldığında;
Yemen iç savaşındaki rolü,
Libya’da Halife Hafter’in
desteklenmesi, Suriye iç
savaşındaki rolü, İsrail-
Filistin sorununa yönelik
Trump yönetiminin
açıklayacağı stratejide
Mahmud Abbas’ın
kaygılarının görmezden
gelinmesi meseleleri öne
çıkmaktadır. Fakat BAE,
Ortadoğu dışındaki ülkelere
de odaklanan çok yönlü bir
dış politika stratejisi
izlemektedir. 

KİK’in dağılma emarelerinden
bir diğeri de, hâlâ devam eden kriz-
deki Kuveyt ve Umman’ın pozis-
yonlarıdır. Kuveyt, krizinin ilk aşa-
malarında arabulucu pozisyonunda
olarak krizin bir çözüme ulaşması
bağlamında diplomasi yürütmüştür.
Umman’ın ise, krize yönelik bir
taraf tutmaktan sakındığı gerçeği
göz ardı edilmemelidir. Fakat, Suudi
Arabistan ve BAE ikilisinin yanında
olmayarak Katar’ı üstü örtülü şekilde
destekleyen bir pozisyonda olduğu
söylenebilir. Görüldüğü gibi, Suudi
Arabistan ve BAE liderliğinde Katar’a

karşı başlatılan siyasi ve ekonomik
ablukanın, KİK için yıkıcı etkileri
olduğunu görmek zor değil.

Birleşik Arap
Emirlikleri’nin Çok
Yönlü Politikaları

BAE’nin bölgedeki faaliyetlerine
bakıldığında; Yemen iç savaşındaki
rolü, Libya’da Halife Hafter’in des-
teklenmesi, Suriye iç savaşındaki
rolü, İsrail-Filistin sorununa yönelik
Trump yönetiminin açıklayacağı
stratejide Mahmud Abbas’ın kay-
gılarının görmezden gelinmesi me-
seleleri öne çıkmaktadır. Fakat BAE,
Ortadoğu dışındaki ülkelere de odak-
lanan çok yönlü bir dış politika stra-
tejisi izlemektedir. 

BAE dış politikasının yönelim-
lerinin belirlenmesinde, üst düzey
siyasilerin resmî ziyaretleri de önemli
birer veri olduğu söylenmelidir. Bu-
radan hareketle BAE dış politikasının
yalnızca bir ittifaka veyahut bir dev-
lete endeksli olarak yürütülmediğini,
üst düzey politikacıların son gün-
lerdeki ziyaretlerinden anlaşılabilir.
Haziran ve Temmuz aylarında Mu-
hammed bin Zayid ve Abdullah Bin
Zayid’in temaslarda bulunduğu ül-
keler arasında Birleşik Devletler,
Çin, Rusya, Hindistan, Kazakistan,
Etiyopya, Zimbabwe, Kıbrıs, Güney
Afrika gibi ülkeler yer almaktadır.
Burada özellikle Asya ülkeleri olan
Çin, Rusya ve Hindistan ziyaretleri
önem arz etmektedir.

BAE’li siyasilerin Asya çıkarması
dâhilinde, Suudi-BAE ortak tutumu
da perçinlenmeye devam ediyor.
2017 OPEC verilerine göre 97,8
milyar varil kanıtlanmış petrol re-
zervi ve %8,1 dünya petrol rezervi
payıyla BAE, petrol ihracatından
elde ettiği gelirleri etkin bir dış po-
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litika aracı olarak kullanıyor. Bu
gelir diğer ülkelere yönelik ticari ya-
tırımlarda, özellikle Batılı toplum-
lardaki kamuoyunu etkilemek adına
düşünce kuruluşlarının finansma-
nında ve lobicilik faaliyetlerinde
kullanılıyor. 

Bu bağlamda, Haziran ayında
Suudi petrol devi ARAMCO ile Abu
Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC)
arasında imzalanan anlaşmayla ta-
raflar arasında uzun vadeli stratejik
ortaklık için önemli bir adım atıldı.
ARAMCO ve ADNOC, Hindistan’ın
Maharaşta eyaletindeki Mumbai
şehrinin 215 mil güneyindeki Rat-
nagari bölgesinde, günlük 1,2 milyon
varil ham petrol kapasitesine sahip
rafineri kompleksinin geliştirilmesi
için Ratnagiri Rafineri ve Petrokimya
Limited Şirketi ile stratejik bir an-
laşma imzaladı. Söz konusu anlaşma,
Özellikle 2015 sonrası gelişen BAE-
Hindistan ikili ilişkilerinin de bir
meyvesi olarak görülüyor. İki ülke
arasındaki ticari ilişkiler ivme ka-
zanırken, yenilenebilir enerji, siber
suçların önlenmesi, enerji güvenli-
ğinin sağlanması konularında da
işbirliği yapılmaktadır. Ayrıca Hin-
distan, BAE’nin en büyük ticari or-
tağı; BAE ise Hindistan’ın - Çin ve
ABD’den sonra - en büyük üçüncü
ticari ortağı konumunda bulunu-
yor.

Bunun dışında, BAE ticari ola-
naklarının çeşitliliği ve iş olanakla-
rının yüksek olması sebebiyle, iş
arayan Hindistan vatandaşları açı-
sından hedef ülkelerden birisi olarak
görülüyor. BAE’nin 10 milyona yak-
laşan nüfusunun yaklaşık %25’i
Hindistan vatandaşlarıdır. 2015 yı-
lında üst düzey bir devlet ziyareti
sonrasında gelişmeye devam eden
ikili ilişkiler, 2018 Temmuz ayının

ilk haftasında Abdullah bin Zayid’in
ülkeyi ziyaret etmesiyle ivme ka-
zandı. Abdullah bin Zayid Haziran
ayında, Hindistan’ın Gujarat, Ma-
haraştra, Telangala, Tamil Nadu ve
Karnataka eyaletlerinde çeşitli te-
maslarda bulundu. Bu açıdan ba-
kıldığında, ekonomik ve kültürel
ilişkilerdeki ivme, diplomatik iliş-
kilere de yansıdı. Bu bağlamda Ab-
dullah bin Zayid, Haydarabat’ta bir
BAE Konsolosluğu açma isteklerini
de Hint yetkililere bildirdi.

Gelişen BAE-Hindistan ilişkileri
ile paralel olarak BAE-Çin ilişkileri
de ivme kazanıyor. BAE ve Çin, son
günlerde ikili ticaret ilişkilerinde
olumlu bir gelişme gösterdiler. Mu-
hammed bin Zayid 2009, 2012 ve
2015 yıllarında, Çin’i, Başkan Xi
Jinping’in isteği üzerine ziyaret et-
mişti, 2018 Temmuz ayında da Xi
Jinping, BAE’ye üç günlük resmî
bir ziyaret gerçekleştirdi ve iki ül-
kenin hem tarihten gelen işbirliğinin
devamına hem de ikili ilişkilerin ar-
tan hacmine vurgu yaptı. Çin, BAE’de
enerji, telekomünikasyon, taşıma-
cılık, emlak ve finans konularında
yatırımlar yapmaya devam ediyor.
Ayrıca yakın zamanda BAE, Asya
Altyapı Yatırım Bankası’na üye olarak
kabul edildi.

Türkiye-BAE İlişkileri
Son yıllarda Türkiye-BAE ilişkileri

inişli çıkışlı bir seyir izliyor. İki ülke
ilişkilerinin sorunlu bir döneme gir-
mesinde, bölgesel düzeydeki poli-
tikalarının birbirine karşıt olmasının
etkili olduğu söylenebilir. BAE, Tür-
kiye’nin Mısır, Libya ve Tunus’a yö-
nelik Arap Baharı sonrası politika-
larının tam tersine politikalar uy-
gulamaya ve bu politikaları gerçek-
leştirebilecek bölgesel aktörlere fi-
nansman sağlamaya devam ediyor.

İkili ilişkilerdeki en önemli sorun-
lardan biri, Müslüman Kardeşler’in
farklı değerlendirilmesidir. BAE’ye
göre Müslüman Kardeşler, siyasi
süreçlerden dışlanması gereken İs-
lamcı bir örgüt iken, Türkiye’ye göre
ise bölgenin önemli aktörlerinden
biridir. Müslüman Kardeşler’in Mı-
sır’da devrilmesinde ve daha sonra
General el-Sisi’nin Müslüman Kar-
deşler’e baskıcı uygulamalarında
BAE’nin payı büyüktür. Tabii ki bu
da, Müslüman Kardeşler’i önemli
bir aktör olarak gören ve el-Sisi’nin
darbesine karşı kesin tavır alan Tür-
kiye ile BAE’yi bölgesel düzlemde
karşı karşıya getiriyor.

Bunun dışında, son dönemdeki
krizde Türkiye’nin hem askerî hem
de maddi bakımdan Katar’ın yanında
olması BAE ile arasının daha fazla
gerilmesine sebebiyet verdi. Bunun
yanında BAE, son dönemlerde Katar
aleyhine yaptığı sosyal medya pro-
pagandalarının yanına Türkiye kar-
şıtı olanları da ekledi. Fakat Türki-
ye-BAE ilişkileri, ortak müttefik
olan Suudi Arabistan’ın olası bir
arabuluculuk girişimiyle gergin dö-
nemleri geride bırakabilir.

Görüldüğü gibi, BAE ekonomik
gücünü siyasi ve bölgesel nüfuza
dönüştürebilmek adına çok yönlü
bir dış politika izlemektedir. Ortak
çıkarların temini için bölgedeki ül-
kelerle sağlam ittifaklar kurmaktan
çekinmeyen BAE, sadece tek bir it-
tifaka ve ülkeye bağlı olmamak adı-
na, ekonomik ve siyasi bağlantılarını
güçlendirmeye çalışmaktadır. BAE
dış politikasında, petrol ihracından
ve uluslararası bankacılık girişim-
lerinden elde edilen gelirler de önem-
li dış politika araçları olmaya yakın
gelecekte de devam edecek.
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O rtadoğu, kutsal dinlerin
beşiği, medeniyetlerin kay-
nağı ve en büyük petrol

rezervlerinin yatağıdır. Ayrıca, dünya
ticaret yolları üzerindeki en önemli
kara, deniz ve hava geçitlerini ve li-
manlarını kontrol eden bir konuma
sahiptir. Tehlikelerin her tarafını ku-
şattığı bölge, uluslararası güçlerin
çatışma sahnesine dönmüş durum-
dadır. Ortadoğu ülkelerine hiçbir
şey katmayan bu çatışmalar, taraf-
ların bölgedeki çıkarlarını korumayı
hedeflemektedir. Bu tabloda büyük
güçler, İkinci Dünya Savaşı’ndan
sonra bölgedeki çıkarlarını korumak
amacıyla kurdukları Ortadoğu re-
jimlerinin ömrü bittikten sonra, böl-
gedeki çatışmalara doğrudan katılarak
kendi çıkarlarını maksimize etmeye
çalışmaktadır.

Ortadoğu, sürekli yenilenen çatış-
maların, çekişmelerin ve felaketlerin
acısını çekmektedir. Bu problemler
günümüzde de devam etmektedir.
Özellikle ulusal projeler ve gelecek
vizyonları neredeyse yok sayılmak-
tadır. Ortadoğu halkları, güçlerini,
yeteneklerini ve verimliliklerini bir
araya getirerek doğru bir denklem
oluşturabilirse, özgürlüklerini garanti
altına almanın yanı sıra servetlerini
ve bağımsızlıklarını da koruyabilir-
ler.

Uluslararası güçler toplumu parça-
lamakta; kurumlarını ve kurucu un-
surlarının yanı sıra halkın bilincini
ve kimliğini yok etmeye çalışmak-
tadır. Dini ve kültürel kurumlarını
kuşatarak belirledikleri küçük bir
alan dışında bütün çalışmalarını za-

yıflatmaktadır. Toplumu, kendini
değiştirmek ve geliştirmek için üst-
leneceği görevi yerine getirmekten
aciz bırakmaktadır. Ayrıca, kendi
kontrolü altındaki kurumları, kişileri
ve toplumu kontrol etmek için kul-
lanarak hedefsiz ve kimliksiz bir top-
lum oluşturmaktadır.

Birçok araştırma merkezi ve kurumu,
dünyadaki en tehlikeli nokta olarak
Suriye’yi belirlemiştir. Yaralı Orta-
doğu’nun durumunu gösteren canlı
bir örnek. Bir anlamda Suriye, tüm
farklılıkların ve yaklaşımların çözül-
düğü uluslararası projeler arasındaki
savaş alanıdır. “Yüzyılın Anlaşması”
olarak adlandırılan taslak, Güney Fi-
listin sınırındaki çıkar paylaşımla-
rından Doğu Avrupa ve Yakın Do-
ğu’nun sorunları gibi tartışmalı ko-
nulara kadar uzanıyor. Anlaşmaz-
lıkların çözümünde hiçbir tarafa
saygı göstermeyen bu yaklaşım, ciddi

bir anlaşmazlık söz konusu oldu-
ğunda öfke ve memnuniyetsizlik
göstermenin bir yolu olarak düşman
tarafın nüfuz alanını hedeflemek-
tedir.

Genel olarak Arap toplulukları içinde
ve özel olarak Suriye’de, kişilerin öz-
gürlüğünü, haklarını savunan ve bu
toplulukların iyiliğini ve istikrarını
sağlayan projeler, vizyonlar benim-
seyen ulusal liderler bulunmamak-
tadır. Dolayısıyla liderlik özelliği ol-
mayan kişiler ortaya çıkarak ken-
dinden büyük rol oynamaya çalış-
maktadır. Ve sadece çıkarının peşinde
olan güçlü uluslararası toplumun
karşısına zayıf gücüyle çıkarak ba-
şaramayacağı savaşlara katılmaktadır.
Bu toplumlar, iyiliğini ve istikrarını
garanti altına alan ve üyelerinin hak
ve özgürlüklerini savunan projeleri
ve vizyonları taşıyan ulusal liderler-
den yoksundur. 

Yukarıda bahsedilen sözler, bölgesel
ülkeler arasında yalnızca Türkiye
için geçerli değildir. Çünkü Türki-
ye’nin dava ruhu taşıyan bir yönetimi
vardır. Türkiye, bütün dış düşman-
ların planlarına karşı gelen ve böl-
genin yaşadığı durum ve tarihsel
koşullarından yararlanmak isteyen-
lere karşı bölgenin güvenliğini sağ-
lamakta büyük rol oynayan tek li-
derdir. Uluslararası güçlerin dengesini
bozmadan bölgedeki halkların çıkar-
larını ve isteklerini güvence altına
alacak şekilde hareket etmektedir.

Fakat Türkiye, üzerindeki yük ve so-
rumluluğa rağmen iç ve dış nedenlerle
yavaş hareket etmektedir. Bölgesel
bir güç ve çevresiyle ortak tarihî ve

Türkiye ve Ortadoğu’daki Dönüşümler:

İTTİFAKLAR İÇİN YENİ HARİTA
Ortadoğu halkları, güçlerini,
yeteneklerini ve
verimliliklerini bir araya
getirerek doğru bir denklem
oluşturabilirse, özgürlüklerini
garanti altına almanın yanı
sıra servetlerini ve
bağımsızlıklarını da
koruyabilirler.
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kültürel bağı olan Türkiye’nin hare-
ketindeki bu yavaşlık, taktiksel ve
stratejik seviyede ciddi etkilere sahip
olabilir; hatta Türkiye’nin önündeki
bu fırsat kaybolabilir.

Türkiye’nin bölgede hayati konularda
temkinli hareket etmesi Suriye me-
selesinde açık bir şekilde görülmek-
tedir. Çünkü Suriye krizi bir iç mesele
olmaktan öte Türkiye’nin ulusal gü-
venliğine, hatta uluslararası güvenliği
tehdit eden bir konuya dönüşmüştür.
Uzun süren kaos ve güvenlik boşluğu,
terör örgütlerinin ortaya çıkmasına
bir ortam hazırlamıştır. Bu nedenle
Türkiye, Suriye sınırları içinde ve
dışında operasyonlar yürütmeye baş-
lamıştır. Ayrıca, Türkiye’de uzun za-
mandır faaliyet gösteren terör ör-
gütleri bölücü hareketler için önemli
lojistik destek oluşturmuştur ve bö-
lücü planları beslemiştir.

30 Ocak 2018’de Rusya tarafından
düzenlenen Soçi Konferansı veya
Suriye Ulusal Diyalog Konferansı,
Suriye’de siyasi çözüm konusunda
bütün tarafların sınırlarını göstermesi
bakımından önemlidir. Soçi Konfe-
ransı’na muhaliflerin katılımı sınırlı
düzeyde olmuş ve Türkiye muhalif-
lerin garantörlüğünü üstlenmiştir.
Muhaliflerin katılımının düşük se-
viyede kalması muhaliflerin vizyo-
nunun gerçek manada yansımasını
engellemiştir. Bu yüzden, Soçi’de bü-
yük ölçüde Suriye meselesi bağla-
mında uluslararası güçlerin önceden
kararlaştırdığı sonuçlar üzerinde an-
laşılmıştır. Bu durum, Suriye’nin ge-
leceğine büyük etki edecektir.

Suriye devrimini sadece Türkiye des-
teklemesine rağmen, etkisi sadece
kamuoyun öfkesine muhatap olan
bir grup İslamcı lider üzerinde yo-
ğunlaşmıştır. Suriye muhalefetinin
konferansı boykot etme isteği üzerine
bu grup konferansa katılmıştır. Bun-
ların amacı Soçi Konferansı’na karşı
gelmektir ve katılmamaktır. Çünkü
duyguların ve sloganların peşinden

gidererek gerçek sahnenin farkına
varamamaktadırlar.

Aynı zamanda Türkiye’de bulunan
mültecilerin, kriz bittikten sonra ül-
kelerine döneceklerini unutmamak
gerekiyor. Bu mültecilerin Türkiye
toplumu içinde ekonomik, kültürel,
hukuki ve dil acısından karşılaştıkları
sıkıntılar ve zorluklar nedeniyle is-
tikrarsız bir durum oluşmaktadır.
Dolayısıyla farklı alanlardaki ulus-
lararası kurumlar mültecilerle doğ-
rudan irtibata geçerek ihtiyaçlarını
temin etmekte ya da medya üzerin-
den Arapça propaganda yaparak mül-
tecileri istismar etmeye çalışmaktadır.
Bu kurumlar mülteciler arasında
öfke ve memnuniyetsizlik yaratarak
mültecilerin Türkiye toplumunu için-
de entegre olmaması için çaba gös-
termektedir. Aynı zamanda Suriye
mültecilerini Türkiye içinde kapalı
bir topluma dönüştürerek daha sonra
Türkiye devletine karşı istikrarsızlık
ve huzursuzluk yaratmak için kul-
lanmaya çalışmaktadır.

Türkiye hükûmetinin önündeki en
önemli zorluklarından biri, güvenlik
koşulları nedeniyle Türkiye’de geçici
olarak bulunan Arap liderlerinden
faydalanmaktır. Bu liderler ulusal
boyuta sahip olmakla beraber ülke-
lerinin meseleleri ve bölgenin so-
runları hakkında yüksek bir bilince
sahiptirler. Stratejik ve politik dü-
şünceleri oluşturmak için ortak ça-
lışma mekanizmaları ve kurumları
oluşturmak gerekir. Türkiye’nin bu
yönde stratejik ittifaklar ve çıkarlar
haritası içinde uzun vadeli politikalar
ortaya koyması ve hem Ortadoğu’da-
ki bütün çatışmaların ve uluslararası
projelerin ortasında herkes için bir
pusula özelliğinde olacak projeler ve
değerler geliştirmesi hem de Orta-
doğu’da hızlı gelişmelere uyum sağ-
layabilmesi gerekmektedir. Bölgedeki
ülkelerin, toplulukların ve liderlerin
daha geniş kapsamlı rol oynamaları
için güçlenmeleri gerekir. Bu, gerçek

liderlerin karar merkezlerine geliş-
lerini sağlayacaktır. Türk hükûmetiyle
Suriyeli ulusal liderler arasında gü-
vene ve gerçeklere dayalı ortaklık
kurulması gerekmektedir. Çünkü
bazı ülkeler kendi çıkarlarını garantiye
almak için bölgede bazı liderleri kendi
yanına çekerek, silah ve diğer des-
tekleri sağlayarak bölgede yerleştir-
meye çalışmaktadır. Dolayısıyla, Tür-
kiye ile bu ulusal liderlerin ilişkisinin
güçlü olması, bu tarz liderlerin ortaya
çıkmasını engelleyebilir.

Diğer sıkıntılardan bir tanesi de Tür-
kiye’de bulunan Suriyelilerin Türk
toplumuna olumlu yönde entegre
olmaları için yardımcı olunmasıdır.
Eğer bu noktada başarılı olunursa,
iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri
hâlihazırda ve gelecekte daha da güç-
lenir. Aynı zamanda, “tek ülke iki
halk bir ülkede” görüşü ortaya ko-
nabilir. Bunun için Suriyelilerin so-
runlarını çözmeye yönelik adımlar
atılması, yaşam koşullarının iyileş-
tirilmesi, Suriyelileri Türkiye’deki et-
kili uluslararası güçlerin insafına bı-
rakmamaları ve Suriyelilere kendi
dillerinde bölgede yaşayan gelişme-
lerin gerçek yüzünü anlatılması ge-
rekmektedir. Çünkü bölgede özgür-
lüğe ve güvenliğe karşı olan bazı
Arap ve uluslararası medya kurumları,
Suriyelileri şüphe altında bırakıp,
izole edip, belirsizlik yaratmaya ça-
lışmaktadır.

Ortadoğu’nun geri kalan kaynakları
ve çıkarları hâlâ korunabilmektedir.
Bölgelerin halkları için müreffeh, iyi
ve güvenli bir gelecek yaratılabilir.
Böylece, ülkeleri iyi yönetimler, bi-
linçli ve uygar bireyler, serbest ve
üretken toplumlar tarafından idare
edilecektir; yakın ya da uzak gelecekte
gerçekleşmesi, bedelin basit veya bü-
yük olması fark etmez. Allah’ın vaadi
haktır; O iktidarı yeri imar eden iyi
kullarına ve adaletli davrananlara
devreder.
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ABD-İRAN
GERGİNLİĞİ BİR

NÜKLEER
KRİZDEN Mİ

İBARET?

Tırmanan ABD-İran gerginliğini ele
alırken krizin tarafları arasında
asimetrik bir ilişki olduğunu
hatırlamakta fayda var. ABD
açısından İran “sorunu” kendi küresel
hegemonyası önünde bir engelden
ibaretken, İran cenahında ABD ile
girilen kriz kapsamlı ulusal, bölgesel
ve küresel sonuçlar doğurmaktadır.
Ülkedeki kronik sosyo-ekonomik
problemlere çözüm bulmaya çalışan
İranlı yetkililerin işi, karşı karşıya
kaldıkları yaptırımların etkisiyle daha
da zorlaşmaktadır. ABD’nin İran’a
karşı tek taraflı ya da BM çatısı altında
uyguladığı ve neredeyse rejimle yaşıt
olan yaptırımlar, ülkeyi ekonomik
alanda sıkıştırmakla kalmamış
toplumun önemli kesiminin
dillendirdiği siyasi açılımlara ket
vuran amillerden birisi olmuştur.

Dr. Serhan Afacan

İç Politika Koordinatörü, İRAM



D iğer yandan söz konusu
yaptırımlar, doğal kay-
nak zengini İran’ın -
enerji piyasalarındaki

vaziyetini de zaafa uğratarak - ulus-
lararası ekonomide özgül ağırlığıyla
mütenasip bir konum edinmesini
engellediği gibi dış politika angaj-
manlarında da istikrarsızlığa neden
olmuştur. Yaptırımların ülkeyi karşı
karşıya bıraktığı bu sonuçlar dikkate
alındığında, İran’ın ABD’den gelecek
kapsamlı ve kararlı yeni bir yaptırım
paketine uzun süre dayanamayacağı
aşikârdır. Yeterince aşikâr olmayansa
ABD’nin bu yaptırımlar konusundaki
“temel” motivasyonudur. Gerçekten
de genel anlamda ABD özeldeyse
mevcut Trump yönetimi, İran’ın
nükleer programını mı hedef almak-
tadır? Faraza İran, 2016 tarihli nük-
leer anlaşmanın nükleer çalışmalarına
getirdiği on yıl tahdidinin kaldırıl-
masını, hatta ülkedeki tüm askerî
üslerin uluslararası denetime açıl-
masını kabul etse, ABD-İran gergin-
liği dinecek midir? Gelişmeler her
iki sorunun cevabının da olumsuz
olduğunu tescil etmiştir. 

Köhne bir Olgu Olarak
Nükleer Kriz

Nükleer programlarına en yoğun
şekilde sarıldıkları dönemde bile
İranlı yetkililer her vesileyle amaç-
larının nükleer silah olmadığını söy-
leyegelmiştir. Yetkili uluslararası göz-
lemciler de - özellikle nükleer anlaşma
imzalandıktan sonra - İran’ın bu
alanda anlaşma kapsamını aşacak
bir hamlede bulunmadığında hem-
fikirdir. İsrail Başbakanı Netanyahu
ve ABD Başkanı Trump ise ısrarla
bunun aksini iddia etmektedir. Krizin
kökleriyse daha derinlerdedir. Ne
İran rejimine karşı temelden has-

mane bir tutuma sahip bu iki lider
için esas mesele nükleer silahtır ne
de İran’ın bölgede tetiklediği yegâne
kriz nükleer silahlanmadır. ABD-
SSCB döneminden kalma bir kriz
konusu olan nükleer silahlanma,
İran’ı aşan bir konudur. Zira İran
somut olarak nükleer silah edinme
noktasına gelirse, hasımlarının sert
reaksiyonuyla karşılaşmakla kalma-
yacak yakın ilişkide olduğu ülkelerin
çoğundan da hüsnükabul görmeye-
cektir. Ayrıca, ekonomisi enerji ih-
racatına bağlı olan İran’ın nükleer
silah uğruna yalnızlaşmasının vahim
olacağını en iyi İranlı yetkililer bil-
mektedir. Bu bağlamda sıkça işaret
edilen Kuzey Kore örneği ise İran’ın
arkasında Çin gibi bir güç olmaması
bir yana konulsa dahi tamamen ge-
çersizdir. Çin’in eteklerindeki bir
Uzakdoğu yarımadası olan Kuzey
Kore ile Asya’nın stratejik bir böl-
gesinde yer alan, yedi ülkeyle karadan
bağlı olan ve Hazar Denizi’ne ve
Basra Körfezi’ne kıyısı olan İran ara-
sında kurulacak benzerliklerin doğal
bir sınırı vardır. Dolayısıyla, İran bir
gün nükleer silah edinme kapasitesine
ulaşabilse dahi bunun maliyetlerini
yüklenmek istemeyecektir. Peki öy-
leyse İran neden mütemadiyen bir
uluslararası mesele olmaktadır?

Güvensizleştiren
Güvenlik

ABD tarafından nükleer silah
enstrümanının bir koz olarak kulla-
nılması kadar İran’ın ABD tehdidini
sürekli bir biçimde güvenlik politi-
kalarına bahane olarak göstermesi
de köhne bir yaklaşımdır. İran İslam
Cumhuriyeti’nin kuruluşundan gü-
nümüze kadar İranlı yetkililer sürekli
olarak ABD tehdidi altında oldukla-
rını dile getirmişlerdir. İran’ın

ABD’den algıladığı tehditleri bertaraf
etmek için kullandığı yöntemler ise
zaman zaman kendisini ve bölgeyi
daha da güvensizleştirmiştir. Nitekim
İran, son yıllarda, güvenliğini sağlama
söylemiyle bölgede attığı adımlarla
aksi yöndeki sonuçlara katkıda bu-
lunmuştur.

Arap Baharı’nın özellikle Suriye’ye
sirayet etmesinin ardından bölge
politikasını tamamen güvenlikçi bir
eksene yerleştiren İran, bunun belirli
alanlardaki meyvelerini toplamıştır.
Esed rejiminin yıkılmasını engelle-
mek, Lübnan Hizbullahı’nın gücünün
artmasını sağlamak ve hatta Ye-
men’de Husilere verilen destekle
Suudi Arabistan’ı kısmen de olsa
çevrelemek bunlar arasında sayılabilir.
Elbette bunlara - Haziran 2017’de
İran Parlamentosu’na düzenlenen
saldırı dışında - İran’ın kendi sınırları
içinde IŞİD saldırılarına neredeyse
hiç hedefi olmaması da eklenmelidir.
Ne var ki, İran bunları yaparken
Irak’ta Nuri el-Maliki yönetiminin
mezhepçi politikalarına ses çıkar-
mamış, Esed’in şenaatlerine tepkisiz
kalmış ve Suriye’nin kuzeyinde Tür-
kiye’yi hedef alan PKK-PYD yapı-
lanması konusunda en hafif tabirle
ikircikli bir tavır takınmıştır. Obama
yönetimi döneminde bu gelişmelere
müdahale etmeyen ABD’nin Trump
başkanlığında bu alanlarda giriştiği
hamleler de sorunları derinleştir-
miştir. ABD Başkanının Mayıs ayında
nükleer anlaşmadan çekilmesinin
ardından ABD Dışişleri Bakanı Pom-
peo’dan gelen açıklamalar da bu ül-
kenin Ortadoğu’daki güvensizliği
kasıtlı olarak derinleştirmeye çalış-
tığını ortaya koymuştur.

ABD’nin Pompeo’nun ağzından
yeni bir anlaşma zemini oluşması
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için İran’a empoze ettiği 12 koşulun
bazıları, her ülke tarafından doğal
egemenlik haklarına ters görülecektir.
Ayrıca İran’ın füze programına son
vermesi ve bölgede temasta olduğu
yapılarla ilişkisini kesmesi gibi çağrılar
İran’ın güvenlik anlayışı ile taban
tabana zıttır. Bunlara ABD’nin Dev-
rim Muhafızları Ordusu’nun terörle
eşitlemesi de eklenmelidir. Bir an-
lamda ABD bu irrasyonel tavrıyla
İran’ı takip ettiği politikaları sür-
dürmeye itmekte ve bu yolla İran’ın
enerjisinin tükenmesini, yaptırım-
larla ekonomik direncinin kırılmasını
ve İran’dan tehdit algılayan bölge
ülkelerinin daha güçlü şekilde ABD
eksenine yerleşmesini amaçlamak-
tadır. Bunlara daha geniş düzlemde
ABD’nin Çin’in nüfuzunun önüne
geçme amacı da eklenebilir. 

İran Ne Yapacak?

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ru-
hani haziran ayının son günlerinde
İran Parlamentosu’nda yaptığı ko-
nuşmada, ABD ile mevcut zeminde
müzakereye girmeyeceklerini ve öne
sürülen koşulları kabul etmeyecek-
lerini tekrarladı. Eski cumhurbaş-
kanlarından reformist Muhammed
Hatemi de bu koşulları kabul etme-
nin onur kırıcı olacağını savundu.
Devrim Rehberi Ali Hameney de bu
açıklamalardan önce yetkililere nük-
leer anlaşmanın çerçevesini aşmadan
nükleer projeye hız verilmesi talimatı
vermişti. Halihazırda İran, bir yandan
nükleer anlaşmayı ABD dışındaki
Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Al-
manya’dan oluşan taraflarla sürdür-
meye çalışırken, diğer yandan da bu
çabanın umulan ekonomik hatta si-
yasi sonuçları sağlayamayacağı rea-
litesini artan şekilde görmektedir.
Zira, eğer ABD 90 ve 180 günlük

vadelerde devreye sokacağını ilan
ettiği “tarihte görülmüş en güçlü
yaptırımlar”ı uygularsa İran’ı oldukça
zor bir süreç bekleyecektir. Bu yap-
tırımlar kapsamında İran’ın uçakla-
rına, gemilerine, şirketlerine, para
birimine ve uluslararası para trans-
ferlerine ciddi kısıtlamalar getirildiği
hatırlanırsa zorluğun derecesi anla-
şılacaktır. 

ABD’nin yine haziran ayının son
günlerinde İran’dan petrol ithal eden
ülkelere alışverişlerini tamamen kes-
meleri çağrısında bulunması ve ge-
rekli petrol talebinin Ortadoğu’nun
diğer petrol ihracatçısı ülkeler üze-
rinden karşılanacağını açıklaması,
bu zorluğun diğer bir somut gös-
tergesidir. Bu nedenle İran’da bazı
çevreler artık nükleer anlaşmanın
içinde kalmanın faydasız olduğu gö-
rüşünü dillendirmektedir. Ne var ki
İran açısından işlevini yitirmiş bir
nükleer anlaşmadan çıkmanın dahi
ağır maliyetleri olacaktır. Zira, hali-
hazırda ABD, İran’a yalnızca tek
taraflı yaptırımlar uygulayabilirken
İran’ın anlaşmadan çekilmesi anlaş-
ma öncesinde yürürlükte olan BM
yaptırımlarının geri gelmesi sonu-
cunu doğuracaktır. Dolayısıyla, İran
en azından bir süre daha anlaşmadan
çekilmeyecektir. 

İran açısından diğer önemli bir
gelişme Suriye’nin güneyinde Rus-
ya’nın ABD ve İsrail’in pozisyonuna
yaklaşması ve İran’ın bu bölgeden
çıkarılması konusunda fikir birliği
oluşmasıdır. İran hiçbir surette Lüb-
nan Hizbullah’ı ile bağlantısını ko-
parmaya yanaşmayacaktır. Suriye’de
de Esed’e iktidarı hâlâ elinde tut-
masında kendilerinin başat rol oy-
nadığını sürekli hatırlatan İranlılar,
Esed’in İransız bir çözüme yanaş-

masını da engellemek isteyecektir.
Bu nedenlerle, İran bölgedeki devlet
ve devlet dışı aktörlerle arasındaki
angajmanları daha da artırmaya ça-
lışacaktır. İran’ın hamlelerinin ve si-
yasi direncinin sınırlarını ise eko-
nomik dayanıklılığı belirleyecektir.

Gerek ABD gerekse İran açısından
temel gerilim nedeninin nükleer kriz
olmaması, özü itibariyle sorunu daha
da derinleştirmektedir. ABD nükleer
baskı üzerinden İran’ı köşeye sıkış-
tırmak, İsrail’in güvenliğini sağlamak,
Suudi Arabistan’ı rahatlatmak, Çin’in
enerji tedarikini zorlaştırmak ve Or-
tadoğu’daki belirsizliği zamana yay-
mak gibi çeşitli amaçlara ulaşmak
istemektedir. İran da bu tehdide da-
yanarak bölgesel nüfuzunu artırmaya
çalışmaktadır. Nükleer anlaşmanın
akıbeti konusunda Avrupa ülkeleri-
nin çabalarının sonuç vermemesi
ya da İran’ın bölgesel konuların çö-
zümünde bölge ülkeleriyle etkili bir
müzakereye kapı aralamaması du-
rumunda ABD’nin İran’ı daha ma-
liyetli ve riskli güvenlikçi politikalar
takip etmeye itme yaklaşımı etkili
olacaktır. Mevcut durumda İranlı
yetkililer AB’nin ABD’yi daha makul
bir çizgiye çekerek İran açısından
daha az maliyetli ve daha az onur
kırıcı bir anlaşma zeminine çekmesini
beklemektedir. ABD ise uygulayacağı
sert yaptırımlarla İran’ı empoze ettiği
koşulları kabul etmeye zorlamayı
amaçlamaktadır. Kesin olan ise, bu
süreçten her hâlükârda İran’ın daha
ağır yara almış olarak çıkacağıdır.
İran şayet yaklaşan yaptırımların
yanında bölgesel olarak da yalnız-
laşmasını engelleyecek adımlar ata-
mazsa kapsamlı ulusal, bölgesel ve
uluslararası sonuçlarla karşı karşıya
kalacaktır.
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S avaş, işgal ve iç savaş dön-
güsünü 1980 yılından bu
yana kıramayan ve bütün
bunların üstüne de yol-

suzluk ve mezhepsel çekişmelerin
temel siyasi tartışma konusu haline
gelmiş olması, Irak gibi petrol zen-
ginliğinin yanı sıra verimli topraklara
ve bu toprakları sulayacak zenginliğe
sahip bir ülkeyi yokluk ve yoksunluk
içinde bırakmıştır.

Bu durum bir yandan ülke içinde
sorunlara ve huzursuzluklara yol
açarken, diğer yandan da çevresin-
deki ülkelerin güvenliğini tehdit
eden       bir şekle bürünmüştür.

Haziran 2014’teki Musul baskının-
dan sonra IŞİD’in Suriye iç savaşına
daha güçlü bir şekilde dâhil olması,
henüz hatıralardaki tazeliğini ko-
rumaktadır.

Bu bağlamda, Irak’ın Basra ken-
tinde Temmuz 2018’de başlayan
protestolar ve olaylar, esasen kökü
çok daha eskilere dayanan sorunların
artık dayanılmaz hale gelmesiyle
patlak vermiştir. 1980’de başlayan
İran-Irak Savaşında Irak’ın ilk sal-
dırısının şokunu atlatan İran, karşılık
olarak Basra bölgesine saldırılar baş-
latmış ve o güne kadar petrol gelir-
leriyle gelişmiş ve refaha kavuşmuş
olan Basra için günümüze kadar
süren sorunlar ortaya çıkmıştır. 8
yıllık savaş süresince birçok kez sal-
dırıya uğrayan Basra altyapısı büyük
darbe almıştır. Daha sonra Irak’ın
Kuveyt’i işgali ve ABD öncülüğün-
deki kuvvetlerin Irak’ı Kuveyt’ten
çıkarmasından sonra Saddam Hü-
seyin yönetimine karşı ayaklanma-
ların baş gösterdiği Basra, Saddam
rejiminin gazabına uğramış ve bu-
güne kadar yansıyan sorunların te-
meli atılmıştır.

Saddam Hüseyin döneminde is-
yancıların saklanmasına olanak ver-
diği gerekçesiyle 20.000 km2 civa-
rındaki Basra bataklıklarının %90’ı
drene edilerek kurutulmuştur. Fırat
ve Dicle nehirlerinin Basra Körfezi’ne
dökülmeden önce eğimini kaybet-
mesi nedeniyle bir çok kola ayrılması

ve geniş bir araziye yayılması sonucu
ortaya çıkan Basra bataklıkları, böl-
gede yaşayanlar açısından ekonomik
bir önem taşımasının yanı sıra eko-
lojik açıdan oldukça önemli işlevleri
yerine getiren bir doğal oluşumken,
günümüzde bu özelliklerini kaybet-
miş durumdadır. Basra bataklıkla-
rının özelliklerinin başında yeraltı
sularını beslemesi gelmektedir. Bu-
gün yeraltı suları aşırı şekilde çekil-
miş ve bataklıklar kurutulduğu için
beslenemeyen yeraltı sularına deniz
suyu karışarak aşırı bir tuzluluk or-
taya çıkmıştır. Aynı zamanda ku-
rutulan alanlardan kalkan toz tüm
Irak’ı ve hatta İran ve Türkiye’yi de
etkileyen bir sorun olarak güncelli-
ğini korumaktadır.

2003’te Irak, ABD tarafından iş-
gal edildikten sonra Basra bataklıkları
yeniden canlandırılmaya çalışılmış
ve bu yönde birtakım girişimler ol-
muştur. Bu çabalar, her ne kadar
bataklıkları eski haline getiremese
de önemli iyileşmeler sağlamıştır.
Ancak yeraltı sularına deniz suyu
girişi engellenemediği için söz ko-
nusu suların insan ve diğer canlıların
kullanımına sunulması sorunlara
neden olmaktadır.

Basra’da ortaya çıkan ve altyapı
eksikliğinin tetikleyici göründüğü
bu sorunların çözülememesinin bir-
den farklı nedeni vardır. Bunların
başında Irak’ın içinde bulunduğu
siyasi sorunlar gelmektedir. Irak hü-
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kûmetlerinin partiler arası bir uz-
laşmadan ziyade rant alanları şek-
linde oluşturulmasının temel devlet
hizmetlerinin dahi verilememesinin
ana nedeni olduğu yaygın bir gör-
üştür. Ayrıca Irak’taki su hizmetle-
rinin parçalı bir yapı göstermesi,
hizmetlerin etkin bir şekilde yerine
getirilmesinin önündeki engellerden
bir diğeridir. Irak Anayasasına göre
ana kol ve yan kollar olarak ayrılan
nehir sistemlerinde ana kol üzerinde
merkezî hükûmetin otoritesi bulu-
nurken, yan kollar bölgesel yöne-
timlerin yetki alanı içinde bulun-
maktadır.

Irak Anayasasının 115.
maddesi ise, bölgesel ve
federal hükûmetlerin
yürüttükleri politikalar
konusunda ihtilafa
düşmeleri durumunda,
bölgesel ve bölge halinde
örgütlenmemiş vilayetlerin
politikalarının önceliğe
sahip olduğu açıkça
belirtilmiştir. Ayrıca yine
aynı konuda Irak
Anayasasının 121. maddesi
de, federal hükûmetin
münhasır yetkisi içinde
olmayan konularda, federal
hükûmetin kullanacağı
yasama yetkisinin bölgesel
yasama yetkisiyle çatışması
durumunda, bölgesel
yönetimin ulusal düzeydeki
düzenlemeyi bölgesel
düzeyde değiştirmeye
yetkisi olduğuna işaret
etmektedir.

Su kaynaklarının geliştirilmesi
konusunda 2005 tarihli Irak Ana-

yasası gerek federal hükûmete gerek
bölgesel yönetimlere yetkiler ver-
mektedir. Anayasanın 110. maddesi
federal hükûmetin münhasır yet-
kilerini düzenlemektedir. Bu mad-
denin 8. paragrafına göre “Uluslar-
arası hukuk ve sözleşmelere uygun
bir şekilde, Irak dışından gelen su
kaynaklarıyla ilgili planlama politi-
kaları, Irak’a akan suların oranını
garanti altına almak ve Irak içinde
adil bir şekilde dağıtımını sağlamak”
federal hükûmetin sorumluluğun-
dadır. Anayasanın 114. maddesi de
federal yönetim ve bölgesel yöne-
timler tarafından ortaklaşa kulla-
nılacak yetkileri düzenlemektedir.
Söz konusu maddenin 7. paragra-
fında federal ve bölgesel hükûmet-
lerin, dâhilî su kaynaklarının adil
dağıtımını garanti altına alan su
politikasını düzenleme yetkilerinin
paylaştırıldığı belirtilmektedir. Bahsi
geçen adil dağıtımın sağlanmasının
da bir kanun vasıtasıyla olacağı hü-
küm altına alınmıştır.

Irak Anayasasının 115. maddesi
ise, bölgesel ve federal hükûmetlerin
yürüttükleri politikalar konusunda
ihtilafa düşmeleri durumunda, böl-
gesel ve bölge halinde örgütlenme-
miş vilayetlerin politikalarının ön-
celiğe sahip olduğu açıkça belirtil-
miştir. Ayrıca yine aynı konuda Irak
Anayasasının 121. maddesi de, fe-
deral hükûmetin münhasır yetkisi
içinde olmayan konularda, federal
hükûmetin kullanacağı yasama yet-
kisinin bölgesel yasama yetkisiyle
çatışması durumunda, bölgesel yö-
netimin ulusal düzeydeki düzenle-
meyi bölgesel düzeyde değiştirmeye
yetkisi olduğuna işaret etmektedir.

Bu durum bütünleşik havza yö-
netiminin artık temel su yönetimi
anlayışını oluşturduğu bir dünyada
kabul edilmesi mümkün olmayan

bir uygulamadır. Ancak hassas den-
geler üzerine kurulmuş olan Irak
Anayasasının herhangi bir maddesini
değiştirmenin ağır siyasi maliyetleri
olacağı da dikkate alınmalıdır. Aynı
şekilde daha önceki yıllarda, Basra
vilayetinin diğer vilayetleri su ko-
nusunda tehditle karışık uyardığı
da hatırlanmalıdır. 2014 yılındaki
olayda Basra Valisi’nin, komşu Dikar
(Nasiriye) vilayetindeki faaliyetlerden
dolayı Basra’ya ulaşan suyun miktar
ve kalitesinin oldukça kötü hale gel-
diğini belirterek komşu Dikar vila-
yetini akaryakıt göndermemekle
tehdit ettiğine dair haberler basında
yer almıştır. Bu durum nehrin aşa-
ğısında yer alan Basra’yı gerek miktar
gerek kalite yönünden oldukça kötü
etkilemektedir.

Basra’daki bir diğer sorun ise
kolluk kuvvetlerinin dışında, her
türlü siyasi ve mezhepsel oluşuma
ait silahlı grupların vilayette rahatça
faaliyet yürütmesidir. Bu durum
özellikle İŞİD tehdidinin Bağdat ya-
kınlarına kadar geldiği dönemde
kurulan Haşdi Şaabi birliklerinin
ve aşiretlere bağlı silahlı birliklerin
ortaya çıkmasıyla giderek ağırlaş-
mıştır. Temel ihtiyaçların karşılan-
masına dönük protestoların birden
bire nitelik değiştirerek silahlı eyleme
dönüşme riskinin oldukça yüksek
olması, devlet otoritesinin tesis edil-
mesinin önündeki en önemli engel
olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca
devlet kademesindeki görevlilerin
yolsuzluğa batmış olması da girişi-
lecek altyapı yatırımlarının buhar-
laşması anlamına gelmektedir. Bu-
radan çıkarılması gereken sonuç,
merkezî hükûmet ve yerel yöne-
timler, reforma tabi tutulmadan bu
tür sorunların kolaylıkla çözüleme-
yeceği gerçeğidir.
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S ovyetlerin Vietnam’ı ola-
rak adlandırılan ve
SSCB’nin 1979-89 yılları
arasında 15.000 civarı as-

ker kaybı, 35.000 yaralı asker, 300
civarı helikopter ve 100’den fazla
uçak kaybı ve oldukça ciddi bir
prestij kaybının ardından geri çe-
kilmesiyle sonuçlanan Afganistan
müdahalesi, bugünkü devlet dışı si-
lahlı aktörler yelpazesinin şekillen-
mesinde önemli rol oynayan olay-
lardan biridir.

Bu askerî hamle yalnız bugün
bilinen pek çok yapının ortaya çıkışı
ve/veya ulus-aşırı bağlantıları değil,

terörizmle ilgili genel tartışma, ta-
nımlar ve örgütlere yaklaşım konu-
sunda da önemli tartışmaların çar-
pıcı çıkış noktalarından birini oluş-
turur. Bu bağlamda Afgan Cihadı
süresince Batı ve özellikle de ABD
tarafından destek gören gruplar ve
bunların 1988’den itibaren, özellikle
I. Körfez Savaşı ve nihayet Bin La-
din’in ABD’ye savaş ilan ettiği ünlü
1996 demecinden sonra yeniden
isimlendirilmesi ve kategorize edil-
mesinde en önemli örneklerden biri
Hakkânî Ağıdır.

Hakkânî Ağı ya da Örgütü
(Haqqānī network) olarak bilinen
yapı, Afganistan merkezli ve/ya Af-
ganistan merkezli yapılarla temas
içindeki pek çok diğer yapı gibi ana
referans ve çıkış noktasını Afgan
Cihadı yıllarında bulmuştur. Bu dö-
nemde Gülbeddin Hikmetyar’a bağlı
Hizb-i  İslâmi’nin (İslâm Partisi) yö-
netici kadrosunda bulunan Celaled-
din Hakkânî de ABD tarafından
önemli ölçüde destek görmüştür.

Kurucu Lideri Celaleddin Hak-
kânî 1947’de doğmuştur. Zadran
aşiretine mensuptur. Aşiret özellikle
Paktiya, Paktika ve Host gibi yapının
etkin olacağı Güneydoğu Afganis-
tan’ın en etkin aşiret yapısı olarak
nitelenmektedir. Host şehrinin Usa-
me bin Ladin’in de sıkça seyahat

ettiği ve yaşadığı bir şehir olması
hem şehrin önemini artırmış hem
de süreç içerisinde kendisi ile Hak-
kânî arasında bir yakınlık doğur-
muştur. Hakkânî dinî eğitimini Pa-
kistan’daki Darü’l-Eman Hakkâniye
Medresesi’nde almıştır. 1970’lerde
ülkesine burada bir medrese açmak
ve Zahir Şah yönetimine karşı sa-
vaşmak fikriyle dönen Hakkânî, Za-
hir Şah’ın devrilmesinden sonra
önce Miran Şah’ta medresesini aç-
mış, akabinde de 1980’lerdeki mü-
cadelede ABD ve Pakistan desteğiyle
sivrilmiştir. Hizb-i İslâmî içerisindeki
ayrışma sonrasında ortaya çıkan
Hizb-i İslâmî-i Hâlis içerisinde en
önemli askerî komutanlardan biri
haline gelmiştir. ABD tarafından
Afganistan’daki mücahitlerin des-
teklendiği bu dönemde Hakkânî,
Kongre Üyesi Charlie Wilson tara-
fından bu yıllarda “iyiliğin vücut
bulmuş hali” olarak nitelenmiştir.

Son yıllarda detayı bilinmeyen
ancak Hepatit C veya Parkinson ol-
duğu yönünde iddialar bulunan,
sağlık sorunları dolayısıyla yatağa
bağlı biçimde yaşayan Celaleddin
Hakkânî’nin, Eylül 2018’in başında
Taliban temsilcisi Zabihullah Mü-
cahid’in Associated Press’e verdiği
demeçle açıklanan 71 yaşındaki ölü-
mü, grubun geçmişini, bugününü
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ve Celaleddin Hakkânî sonrası muh-
temel senaryoları da önemli hale
getirmiştir. Öte yandan Afgan yet-
kililerin Hakkânî’nin esasen 2015’te
hayatını kaybettiği, ancak Taliban’ın
bunu duyurmak için “doğru vakti”
beklediği yönündeki açıklamaları
da bu zamanlamanın arkasındaki
stratejik aklın üzerinde durmayı ge-
rekli kılmaktadır. Açıklamada Tali-
ban’ın özellikle “doğal nedenlerle”
gerçekleşen bir ölüm olduğu vur-
gusu, 2015’te Hakkânî’nin bir sal-
dırıda öldürüldüğü iddiasına bir ce-
vap olarak algılanabilir. Açıklamanın
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pom-
peo’nun Pakistan ziyareti öncesi ya-
pılması ve bu ziyarette Afganis-
tan’daki savaşın bitişiyle ilgili gö-
rüşmeler yapılacağı bilgisi de bu
noktada önem arz etmektedir. Pa-
kistan’la ilişkileri konusunda Trump
yönetiminin katı tutumunun ve Pa-
kistan’ın Afganistan’daki kimi grup-
lara verdiği destekten dolayı bu ül-
keye verilecek 300 milyon dolar
yardımın iptali yönündeki tavrının
da ABD-Pakistan-Afganistan üçge-
nindeki güncel durum bağlamında
hatırda tutulması gerekmektedir.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafın-
dan 2012’den bu yana küresel terör
örgütü olarak nitelenen Hakkânî
Ağı, yapısı itibariyle Taliban’ın geniş
çatısı altında bulunmakla birlikte
belirli ölçüde özerkliğini korumuştur.
Bunda Celaleddin Hakkânî’nin
Afgan Cihadı gazisi olması ve
yapı içerisindeki prestijli ko-
numuyla birlikte oğlu Si-
râceddin Hakkânî’nin
hem Ketta Şura Konseyi
üyesi ve lider vekili ol-
ması hem de askerî
operasyon
sorumlusu
o l a r a k

görev yapması da önemli rol oyna-
mıştır. 

Sirâceddin’in 2015’ten beri sür-
dürdüğü bu görevler, örgütün özerk
yapısıyla ilgili soru işaretleri uyan-
dırsa da yapının gücünü, tanınırlığını
ve prestijini önemli ölçüde artır-
mıştır.

ABD Dışişleri Bakanlığı tara-
fından 2012’den bu yana kü-
resel terör örgütü olarak ni-
telenen Hakkânî Ağı, yapısı
itibariyle Taliban’ın geniş ça-
tısı altında bulunmakla bir-
likte belirli ölçüde özerkliği-
ni korumuştur. 

Celaleddin ve Sirâ-
ceddin Hakkânî’nin
uzun süredir Pa-
kistan istihbarat
servisinin (ISI)
Afganistan’da ir-
tibat halinde ol-
duğu isimlerinden
olduğu ve dolayı-
sıyla grubun güç-
lenişinin Pakis-
tan’ın bu coğ-
rafyadaki

faaliyetlerinin önemli bir göstergesi
olduğu algısı hakimdir. 

Sirâceddin Hakkânî’nin baba-
sından daha agresif bir askerî tutu-
mu benimsediği ve Pakistan’la daha
yakın ilişkileri olduğu düşünülmek-
tedir. Bu ilişkinin tarihsel arka planı
da yine Afgan Cihadı sırasında
ABD’nin Suudi Arabistan ve Pakistan
aracılığıyla “mücahitlere” yardım po-
litikasına kadar gitmektedir. Ne var
ki, bu yapılara karşı tutum değiştikçe
Pakistan, bu ilişkileri nedeniyle suç-
lanan bir aktör konumuna gelmiştir
ki, Trump dönemi bu suçlamaların
en yoğun ya da en görünür olduğu
dönemdir. Celaleddin Hakkânî’nin
Afganistan-Pakistan sınırı yakının-
daki Paktiya Eyaleti’nden gelmesi
ve yapının oluştuğu ilk günlerden
bu yana sınırın iki yakasındaki bağ-

lantılarından önemli ölçüde
faydalanmış olması bu al-

gıyı güçlendirmiştir. 
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Örgütün hem Afganistan’daki
kimi inşaat projelerine hem de Hin-
distan’da altyapı projelerine yönelik
saldırıları da bu anlamda dikkatleri
Pakistan üzerine çekmektedir.

Bununla birlikte değerlendiril-
mesi gereken önemli bir nokta da
Pakistan İçişleri Bakanı Rehman
Malik’in 2011’de yaptığı açıklamadır.
Bu açıklamada Malik, SSCB müda-
halesi sırasında Hakkânî Örgütüne
ABD’nin verdiği desteği hatırlatarak
bu yapının yükselişinde ABD’nin
suçu paylaşması gerektiğini ifade
etmiş, Pakistan’ın 20 yıl önce yapı-
lanlardan dolayı suçlanamayacağına
söylemiştir.

Mücahit grupların Kabil’i ele ge-
çirmesi sonrasında adalet bakanlı-
ğına (1992-1995) kadar yükselen
Celaleddin Hakkânî, bu gruplar ara-
sındaki çatışmalar neticesinde gö-
revden ayrılarak Host’a dönmüş,
Taliban’ın ülkedeki karmaşayı bi-
tirme çabası ve Afganistan’ı kontrolü
sırasında da Taliban saflarına ka-
tılmıştır. 1996-2001 arasında - aşi-
retinin gücü nedeniyle - Taliban ta-

rafından aşiret işleri bakanlığına
getirilmiştir. 2006 sonrası hastalı-
ğının kötüye gitmesi nedeniyle Ce-
laleddin daha ziyade Taliban’a prestij
sağlayan ve aşiretler üstü konumuyla
aşiretler arasında bütünleştirici rol
oynamasına imkân veren bir sem-
bolik profile dönüş-müştür.

Bu tarihten sonra Veziristan’daki
Miram Şah bölgesinde daha ziyade
danışmanlık ve yönlendiricilik gö-
revleriyle özellikle el-Kaide’ye katılan
yabancı savaşçılara sembolik bir yol
göstericilik yapan Celaleddin Hak-
kânî’nin askerî rolünü Karzai’ye,
muhalif yapılara ve Batılı birliklere
karşı oğlu Sirâceddin almıştır. Sirâ-
ceddin, bu rol üzerinden günden
güne yükselerek Taliban saflarında
da kendisine önemli yer açmıştır.
Onun yükselişinde önemli rol oy-
nayan faktörlerden biri de Molla
Ömer gibi oldukça etkin bir lider
ve Molla Mansur’un hayatını kay-
betmesinden sonra daha ziyade
inançla ilgili meselelerle ilgilenen
ve siyasi ve askerî alanda ağırlık
koymayan Heybetullah Ahundza-
de’nin liderlik profilidir. Celaleddin’in

diğer oğlu Enes Hakkânî ise Afga-
nistan’da tutuklu durumdadır ve
ölüm cezasına çarptırılmıştır ki Ta-
liban böylesi bir infazın gerçekleş-
tirilmesinin felaket sonuçları olacağı
uyarısını yapmıştır.

Celaleddin ve Sirâceddin
Hakkânî’nin uzun süredir
Pakistan istihbarat servisi-
nin (ISI) Afganistan’da irti-
bat halinde olduğu isimle-
rinden olduğu ve dolayısıyla
grubun güçlenişinin Pakis-
tan’ın bu coğrafyadaki faali-
yetlerinin önemli bir göster-
gesi olduğu algısı hakimdir.

Grubun mevcuduyla ilgili sayısal
tahminler 3000’den 10.000 kişiye
kadar değişmektedir. Böylesi geniş
bir aralığın ortaya çıkmasında gru-
bun el-Kaide ve Taliban ile iç içe
geçmiş ilişkileri ve insan kaynakla-
rının geçişkenliği önemli rol oyna-
maktadır. İlaveten grubun Leşker-i
Tayyibe, Tahrik-i Taliban, Özbekistan
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İslâmî Hareketi, İslâmî Cihad Birliği
ve el-Kaide ile yakın ilişkileri olduğu
bilinmektedir.

Açıklamanın zamanlamasıyla
birlikte düşünülmesi gereken bir
diğer veri de şudur: Hakkânî Örgütü
ABD tarafından küresel terör örgütü
olarak tanınırken Taliban bu kate-
goride değildir. Bu sınıflandırma
sahada oldukça etkili olan Taliban’la
görüşülebilecek kanalların açık tu-
tulmasına matuf bir strateji olarak
değerlendirilmektedir. Bununla bir-
likte şu anekdot oldukça önemlidir:
2014’te Hakkânî Örgütü tarafından
kaçırılan ABD’li asker Bowe Berg-
dahl, Taliban tarafından - Guanta-
namo’daki 5 Taliban tutsağı karşı-
lığında - ABD’lilere teslim edilmiştir.
Benzer vakalar ve Sirâceddin’in Ta-
liban içerisindeki etkin konumu,
ABD’nin yaptığı bu kategorilendir-
meyi soru işaretli hale getirmektedir.
Afganistan’da son yıllardaki en büyük
saldırıları gerçekleştiren grubun
Hakkânî Örgütü olduğu ve Sirâced-
din’in rolü nedeniyle bu saldırıların
Taliban’dan ayrı değerlendirilip de-
ğerlendirilemeyeceği de, önemli bir
ikilem olarak ortaya çıkmıştır.

Bir yandan bu farklılaşma saye-
sinde ABD ile arasında kurulabilecek
diyaloğa zemin hazırlayan Taliban
liderliği, kendisini askerî operas-
yonları sürdüren Hakkânî Ağından
ayrıştırarak bu yapıyı kontrolü dı-
şındaki bir askerî yapılanma olarak
göstererek diplomatik boyutu sür-
dürmeyi değerlendiriyor olabilir. Si-
râceddin komutasındaki yapı, ülke-
nin özellikle doğusunda ve kuze-
yinde hakimiyete sahibidir. ABD ile
görüşmelerde Taliban’a tatmin edici
bir alan açıldığı ve serbesti tanındığı
takdirde Taliban’ın Hakkânîlerin

“ehlileştirilmesine” dair vaadi bir
kart olarak elinde tutması müm-
kündür. Böylelikle hâlihazırda kont-
rol ettiği alanlar ve halk arasındaki
etkisiyle birlikte düşünüldüğünde
Taliban, ülkeye hızla hâkim olabi-
lecek ve göreli istikrar getirebilecek
bir aktör olarak kendisini lanse ede-
bilir. Bu tür bir hamle, Hakkânî Ağı-
nın marjinalleşerek ayrışması ve si-
lahlı mücadeleyi sürdürmesi riskini
taşısa da Hakkânî grubunun Taliban
çatısı altındaki konumu ve uzun
yıllardır süregelen organik bağı böy-
lesi bir durumu zorlaştırabilir.

Aşiretler üzerindeki saygınlığı
ve toparlayıcılığı düşünüldüğünde
Celaleddin’in ölümünün - grup üze-
rindeki moral etkisinin yanı sıra -
Taliban için risk oluşturduğuna dair
değerlendirmeler yapılmaktadır. An-
cak bu noktada Hakkânî Ağının/ör-
gütünün halen Afganistan’daki en
etkin silahlı yapılardan olduğu ger-
çeği ve Sirâceddin’in babasının ro-
lünü askerî olarak daha etkin ve
Taliban’ın liderlik kademesindeki
önemli konumu sayesinde siyasi
olarak da daha nüfuzlu şekilde dev-
ralabileceği dikkate alınırsa, bu riskin
kısa vadeli ve oldukça aşılabilir bir
etkisi olacağı öne sürülebilir.
2006’dan bu yana hem Sirâceddin’in
hem de kardeşlerinin bölgede aşi-
retler ve aşiretler ile silahlı örgütler
arasında arabuluculuk yürütüyor
olması aşiretler üstü konumun sür-
dürüldüğünü göstermektedir. Ce-
laleddin’in rahatsızlığını takiben aşi-
retlerle ilgili bu rolün hızla diğer
aile üyelerine devri, yokluğunun ai-
lenin aşiretler arasındaki etkin ko-
numunu zedelememesine yönelik
bir hamle olarak gözükmektedir.
Şayet 2015’ten bu yana iddia edildiği
gibi Hakkânî zaten hayatta değilse

ve ölümünün geç açıklanmasının
nedeni, duygusal etkiyi geciktirmek
ve ABD saldırıları dolayısıyla cenaze
merasimini gerçekleştirememe ris-
kini bertaraf etmek ise hâlihazırda
Hakkânî Örgütünün böylesi bir se-
naryo için hazırlıklı olduğu, hatta
muhtemelen bu olası hasarı bertaraf
edecek zemini hazırlamış olması ol-
dukça doğaldır.

Aşiretler üzerindeki saygın-
lığı ve toparlayıcılığı düşü-
nüldüğünde Celaleddin’in
ölümünün - grup üzerindeki
moral etkisinin yanı sıra -
Taliban için risk oluşturdu-
ğuna dair değerlendirmeler
yapılmaktadır.

Taliban’ın da bu çerçeveyi göze-
terek Afganistan-Pakistan-ABD ara-
sındaki süreçlerde kendi rolünü öne
çıkarma stratejisi izlemesi müm-
kündür. Zira Pompeo’nun Pakistan
ziyaretinde Pakistan’ın terörle daha
etkin mücadelesi konusunda baskı
yapıldığı, ancak tarafların ciddi bir
uzlaşma formülü bulamadığı ve
Trump yönetiminin Taliban ile gö-
rüşmeyi değerlendirdiği de iddia
edilmektedir. “Artık görüşülebilir”
bir Taliban içindeki görüşmelerin
başarılı sonuçlandığı takdirde, Si-
râceddin’in konumu “kontrol altında”
bir konum olarak lanse edilebilirse,
Celaleddin’in ölümünün ardından
Hakkânî Örgütünün ülkeyi istik-
rarsızlaştıran kanlı eylemlerinin dur-
ması ve böylece Taliban’ın ABD’nin
eğilimine uygun biçimde muhatap
alınması yolunun açılması amaç-
lanmakta olabilir.
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20 Ocak’ta başlayıp yakla-
şık 2 ay sürdükten son-
ra 18 Mart 2018’de

sona eren Zeytin Dalı Harekatı’nın
(ZDH) üzerinden yaklaşık 8 ay geçti.
Yapıldığı dönemde tartışıldığı üzere
harekatın iki temel hedefi vardı: Bun-
lardan birincisi, PKK/YPG terör ör-
gütünü Afrin bölgesinden çıkararak
Türkiye’ye yönelik terör saldırılarını
engellemek ve bölgedeki PKK varlığını
ortadan kaldırmaktı. İkinci temel he-
def ise Türkiye’ye gelen Suriyelilerin
ülkelerine geri dönüşünü sağlamaktı.
Bu çerçevede örgütün kendisi için
önemli bir üs haline getirdiği Afrin’de
harekat sırasında ve sonrasında yak-
laşık 4500 terörist etkisiz hale getirildi.
Peki Operasyonun bitmesinden 8 ay
geçtikten sonra bölgedeki durum
nasıl tanımlanabilir.

Afrin’de Mevcut Güvenlik
Durumu

Fırat Kalkanı Harekatı’nda olduğu
gibi ZDH’den sonra da ilk hedef bir
yandan bölgede terör örgütünün var-
lığını ortadan kaldırmak diğer yandan
da yaşamın normalleşmesini sağla-
mak oldu. Bu çerçevede yapılan ilk
şey YPG’nin geri kalan militanlarını
ortadan kaldırmak ve bölgede gü-
venliği tam olarak sağlamak üzere

askeri operasyonların devam ettiril-
mesiydi. Operasyondan sonraki ilk
haftalarda YPG/PKK ile mücadele
devam etmiş olsa da; zamanla ope-
rasyonlar sadece mayın ve EYP te-
mizleme ile dağlık alanda kalan bazı
terörist grupların etkisiz hale geti-
rilmesine yöneldi. Bu bağlamda Af-
rin’de YPG tehdidinin ZDH’nin he-
men sonrasına göre büyük ölçüde
azaldığı, ancak yine de örgütün zaman
zaman sızmalar gerçekleştirerek bom-
balı saldırılar yaptığı söylenebilir. 

Esad Rejimi’nin ZDH’de YPG’ye
koruma sağlaması ve Afrin’i terkeden
sivillerin arasına karışarak Tel Rıfat’a

yerleşmesine destek olması YPG’nin
bu bölgeye yönelik saldırılar düzen-
lemesini kolaylaştırmaktadır. Tel  Rı-
fat’ın bazı bölgelerinde Şam Yöneti-
mi’nin bayrağı altında, bazı bölgele-
rinde ise ABD’li askeri danışmanların
gözetiminde varlığını sürdüren YPG,
ZDH bölgesindeki düzeni zayıflatmak
ve Türkiye’nin düzen kurma çabalarını
baltalamak için hem propaganda faa-
liyetlerini hem de bölgedeki gizli hüc-
releri aracılığıyla çeşitli saldırıları yö-
netmektedir. Bu nedenle, Afrin ve
civarında güvenlik büyük ölçüde sağ-
lanmasına rağmen zaman zaman ilçe
merkezleri veya yollara konulan pat-
layıcılarla halkın kaçırılmaya çalışıl-
ması faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Afrin’de göze çarpan bir diğer gü-
venlik sorunu ise bazı ÖSO grupla-
rının faaliyetlerinden kaynaklanmak-
tadır. Afrin’in farklı bölgelerinde ka-
rargahları bulunan ve çoğu ZDH’ye
ilk elden katılmış gruplardan oluşan
ÖSO üyelerinin bazılarının güvenlik
sorunlarına neden olduğu açık kay-
naklara yansımaktadır. Daha önce
FKH bölgesinde de görülen ve Tür-
kiye’nin ve yerel güvenlik güçlerinin
müdahaleleriyle asgariye indirilmeye
çalışılan bu faaliyetlerin ZDH bölge-
sinde de görülmesi güvenlik duru-
muna zarar vermektedir. Zaman za-
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ZEYTİN DALI 

OPERASYONU VE
AFRİN
İdlib merkezli gelişmelerin
yanısıra Afrin’deki yakın
geleceği etkileyecek bir diğer
faktör, PKK/YPG’nin bu
ilçedeki faaliyetleridir. Öte
yandan, ZDH’nin elde ettiği
stratejik başarının
korunmasının da Afrin için
önemi ihmal edilmemelidir.

Doç. Dr. Serhat Erkmen
Jandarma ve Sahil Güvenlik

Akademisi Öğretim Üyesi 
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man basına yansıyan çeşitli organize
suç faaliyetlerinin düzenin tesis edil-
mesini sekteye uğratacağı açıktır.
Türkiye, bölge halkının gönlünü ka-
zanma çabasını sürdürürken bazı
ÖSO grupları içindeki alt birimlerin
bu faaliyetleri gerçekleştirmesi hem
bir güvenlik zafiyetine neden olmakta
hem de yerel halkla iletişime zarar
vermektedir. Bu olayların YPG’nin
bölgedeki faaliyetlerine altyapı ha-
zırladığı gerekçesiyle bölgede ope-
rasyonlar yürütülerek bu tür olaylar
en aza indirmeye çalışılmaktadır. 

Afrin’in Yeniden İnşası
Bölgede güvenliğin sağlanma-

sından sonraki ikinci öncelik yaşam
şartlarının düzeltilmesi olmuştur.
Afrin’de çatışmaların yoğun olarak
yaşandığı yerler ile göreceli olarak
az zarar gören bölgeler birbirinden
farklı ihtiyaçlara sahiptir. PKK/YPG
TSK’yı ve ÖSO’yu genellikle dış çe-
perde yani dağlık alanda durdurmaya
çalıştığından bazı köy ve kasaba
merkezleri dışında Afrin’deki yıkım
sınırlı olmuştur. İlçe merkezinde
YPG’nin doğrudan karargah olarak
kullandığı binalar ile askeri hedefler
dışında büyük bir yıkım yaşanma-
mıştır. Bununla birlikte bölgenin
yıllardır yatırım görmemiş olması
ve ciddi altyapı eksiklikleri insan
hayatını olumsuz etkilemektedir.
Tek geliri zeytincilik olan bölge as-
lında son derece zengin olma po-
tansiyeline sahiptir. Bununla birlikte
nüfusun önemli bir kısmının hızla
ilçe dışına göç etmesi, diğer bölge-
lerden gelen yeni bir nüfusun bölgede
varlığını artırması ve İdlib’de olası
bir krizde bölgedeki mevcut nüfus
kadar yeni bir insan topluluğunun
Afrin’e yerleşme ihtimali olması böl-
gedeki yeniden inşa faaliyetleri ko-
nusunda endişe yaratmaktadır. Başta

Afrin ilçe merkezi olmak üzere çeşitli
bölgelerde kurulan Yerel Meclislerin
sonuç üretmeye başlaması için bir
süre daha geçmesi gerekmektedir.
Ancak, bölgenin öz kaynaklarıyla
yeniden imarı ya da iyi yaşam şartları
mümkün olmadığından bölgenin
yeniden inşası zaman almaktadır.
Şu aşamada hala Afrin bölgesinde
zorunlu ihtiyaçların karşılanması ve
yardımların sürdürülmesi aşama-
sında olduğumuz söylenebilir. Bu
aşamada stratejik bir yeniden inşaya
geçiş, ancak bölgede güvenliğin tam
olarak sağlanması, geçiş sürecinin
sonundaki belirsizliklerin ortadan
kalkması ve geri dönüşlerin sağlan-
ması için gerekli projelerin tamam-
lanmasıyla mümkün olacaktır. 

Afrin’in Yakın Geleceği
Afrin’in yakın geleceğinin İdlib

ve FKH’den bağımsız olduğu söyle-
nemez. Her iki bölgede yaşanan ya
da yaşanabilecek demografik deği-
şimler doğrudan Afrin’i etkileyecektir.
İdlib’de Rusya ve Suriye Ordusu’nun
olası operasyonları durdurulabilir
ve Afrin’e olası göç engellenebilirse,
bölge öncelikli tehditten kurtulabi-
lecektir. Eğer operasyon durdurula-
mazsa yaşanabilecek göç dalgası Af-
rin’i de FKH bölgesini de içine alacak
şekilde büyük bir nüfus tsunamisi
yaratabilir. Bu durum, ilçenin yeniden
imarını büyük sekteye uğratacağı
gibi bölge halkıyla sonradan gele-
cekler arasında büyük sorunlara ne-
den olabilir. Ayrıca İdlib’de yaşana-
bilecek çatışmalardan sonra Rejim’in
İdlib’i kontrol etmesi ve Afrin’in gü-
ney sınırından çeşitli örgütlerin sız-
masına neden olarak bölgede gü-
venlik sorunu yaratması olasılığı bir
kenara not edilmelidir. Her ne kadar
Soçi Anlaşması ile bu olasılık azalsa
da Suriye’deki dinamik süreç her an

tetikte olmayı gerektirmektedir. 

İdlib merkezli gelişmelerin ya-
nısıra Afrin’deki yakın geleceği etki-
leyecek bir diğer faktör, PKK/YPG’nin
bu ilçedeki faaliyetleridir. Öte yandan,
ZDH’nin elde ettiği stratejik başarının
korunmasının da Afrin için önemi
ihmal edilmemelidir. ZDH ile
PKK/YPG sadece bölgeden çıkarılmış
olmakla kalmamıştır. Aynı zamanda
PKK’nın uzun vadede Suriye’nin ku-
zeyinde bütünleşik ve büyük bir
bölge kurmasının önüne geçilmiştir.
Bu başarının Menbiç’e doğru geniş-
lemesi FKH bölgesinde olduğu kadar
ZDH bölgesinde de rahatlama ya-
ratacaktır. Bu rahatlama gündelik
hayatı etkilemekten ziyade bölgede
bir “devlet” kurma girişimi olan
PYD’nin siyasi projesinin başarısız
olmasını beraberinde getirecektir.

Bununla birlikte, Afrin’in hemen
güneyinde kalan Tel Rıfat’taki
PKK/YPG varlığının bölgeyi istik-
rarsızlaştırmak için kullanıldığı bu
nedenle özellikle Rejim ve YPG ara-
sındaki ilişkiler sonucunda ortaya
çıkan sorunların Afrin’de bir güvenlik
sorununa neden olduğu unutulma-
malıdır. Son olarak Afrin’de güvenlik
sorunu sadece terörle mücadele ya
da asayişle ilişkili değildir.
PKK/YPG’nin geçmişte aldığı destek
dikkate alınacak olursa örgütün ye-
niden bölgeye dönmek için risk aldığı
görülmektedir. Fakat asıl yöntemi
terör faaliyetleri olmaktan ziyade
bölge halkında memnuniyetsizlik ve
“geri döneceğim” korkusu yaratmak-
tır. Bunun önüne geçmenin en önem-
li yolu ise bölgedeki temel yaşam
sorunlarını çözmektir. Bu nedenle,
yeniden inşa faaliyetlerinin en az
güvenlik/emniyet sorunları kadar
önemli olduğu unutulmamalıdır. 
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PKK’NIN 
LİDER 
KADROSUNU 
HEDEF 
ALMAK
Terörle mücadelenin ivme kazandığı
2015 yılının güz döneminde sadece
PKK terör örgütü ile değil, Türkiye’yi
hedef alan diğer terör örgütlerini de
kapsayacak şekilde arananlar listesi
oluşturuldu.

Sertaç Canalp Korkmaz  

Araştırma Asistanı, ORSAM



P KK terör örgütünün ilk
silahlı eyleminden gü-
nümüze kadar uzanan
süreçte militan kadrosu

defalarca yok edildi. Ancak terör
örgütü yerel ve bölgesel gelişmeler-
den faydalanarak, uluslararası are-
nada ise elde ettiği destekle ve
terörle mücadele politikalarındaki
eksik ayaklardan kaynaklanan se-
beplerin de etkisiyle varlığını sür-
dürdü. PKK terör örgütü konjonk-
türü takip etme ve sahadaki geliş-
melere adapte olma noktasında
diğer pek çok terör örgütünden ay-
rılan bir yapıya sahip. Bu yapısını
da yerel veya bölgesel düzeyde ortaya
çıkan krizlerde kullanabilmesi ile
defalarca göstermiştir (Terör örgütü
elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalan-
masından sonra ortaya çıkan süreç,
2003 sonrasında ABD’nin Irak’ı işgal
etmesiyle başlayan süreç, 2012 yı-
lındaki terörle mücadele operasyon-
ları sonrasında terör örgütünün ya-
şadığı kayıpların ardından gelen çö-
züm süreci ve bu süreci Temmuz
2015’e kadar kullanma biçimi ile
gerek Suriye’de gerekse Irak’ta IŞİD
karşısındaki konumlanışının yanı
sıra hem Batılı ülkeler ile hem de
Rusya ile olan temasları).

PKK’dan bahsederken terör ör-
gütünün lider (sözde saha/eyalet
sorumluları) kadrosunda uzun yıl-
lardır görev yapan militanların et-
kisini göz ardı etmemek gerekiyor.
Bu militanlar terör örgütünün adeta
örgütsel hafızası konumunda. Sa-
hadaki militanlar açısından birkaç
yılı geçmeyen örgütte bulunma sü-
resi, lider kadrolarda 20 yılı aşmak-
tadır. Bu da bir terör örgütü açısın-

dan örgütsel kültür inşa etmek açı-
sından fazlasıyla yeterli bir zaman.
PKK terör örgütü ile yürütülen mü-
cadelede örgütün lider kadrolarının
hedef alınması terör örgütünün ha-
yatta kalma yeteneklerinin yok edil-
mesi açısından hayati önem taşı-
maktadır.

PKK terör örgütü gerek yurt
içinde gerekse yurt dışında Türk
güvenlik güçleri tarafından taktik
düzeyde başarıyla yürütülen ope-
rasyonlar ile nefes alamaz hala ge-
tirildikçe ve bu operasyonlar sonu-
cunda lider kadroların kaybı artmaya
devam ettikçe, lider kadrodaki mi-
litanlar için geriye iki seçenek kala-
caktır: Ya propagandalarında vur-
guladıkları sözde davalarına devam
etmeyi seçecekler ya da canlarını
kurtarmak için Kandil’den ayrılıp
siyasi destek elde ettikleri ülkelere
sığınacaklar. 

PKK terör örgütünün lider kad-
rosunun Kandil’i terk etmesi duru-
munda rahatlıkla sığınabilecekleri
ve faaliyetlerine devam edebilecek-
leri, bir kısmı da PKK’yı terör örgütü
olarak kabul etmesine rağmen Tür-
kiye ile önemli ilişkilere sahip ülkeler
bulunmaktadır. Bu yüzden Türki-
ye’nin PKK lider kadrosunun hiçbir
suretle hayatta kalmasına izin ver-
meden gerek Kandil’deki gerekse
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içeri-
sindeki sözde saha ve eyalet sorum-
lularını hedef alan operasyonlara
devam etmesi, lider kadroların başka
ülkelere gitmesinin engellenmesi
açısından önem taşıyor.

Terörle mücadelenin ivme ka-
zandığı 2015 yılının güz döneminde

sadece PKK terör örgütü ile değil,
Türkiye’yi hedef alan diğer terör ör-
gütlerini de kapsayacak şekilde ara-
nanlar listesi oluşturuldu. Oluştu-
rulan listede kırmızı, mavi, yeşil,
turuncu ve gri olmak üzere 5 farklı
kategoriye yer verildi. 5 farklı renk
sınıflandırması yapılırken ise terö-
ristlerin gerçekleştirmiş ve planlamış
oldukları eylemler, örgütteki ko-
numları gibi farklı pek çok para-
metreye başvuruldu.

Kırmızı listede yer alan PKK
terör örgütü üyesi teröristlere dair
oldukça ilginç veriler bulunuyor. 89
PKK üyesi teröristin yer aldığı kımızı
listede, halihazırda etkisiz hale ge-
tirilen 12 teröristten sadece 10 ta-
nesinin verilerine tam olarak ulaşı-
labilmiştir. Peki kırmızı listeden et-
kisiz hale getirilen PKKlılara dair
veriler neler söylüyor?

Öldürülen 12 teröristten
10’unun terör örgütünde bulunma
süresi ortalama olarak 24,5 yıl iken,
terör örgütüne katılım yaşları ise
ortalama olarak 18,8 olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. 12 teröristin do-
ğum tarihlerinin ortalaması ise
1973’tür. Kırmızı listede yer alan
89 PKKlıyı dikkate aldığımızda ise
bu rakam 1969 olarak karşımıza
çıkmaktadır.

Etkisiz hale getirilen 12 terörist
1990lı yılların başında terör örgü-
tüne katılmıştır. 12 teröristten yal-
nızca bir tanesinin kadın olduğu
karşımıza çıkarken, 89 kişilik listede
29 kadın terörist daha bulunmak-
tadır. Bu da PKK terör örgütünün
lider kadrosunda kadın oranının hiç
de küçümsenmeyecek bir boyutta
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olduğunu göstermektedir. Etkisiz
hale getirilen teröristler arasında
PKK içerisinde en uzun süre bulunan
teröristin 1983 yılında terör örgü-
tüne katılan 1952 doğumlu Mam
Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden
olduğu görülürken, en kısa süre bu-
lunan militan ise 2003 yılında terör
örgütüne katılan 1985 doğumlu
Agiri kod adlı Birdal Burhanlı’dır.

Kırmızı listedeki teröristlerden
yalnızca biri 2017 yılında, geri kalan
11 terörist ise 2018 yılı içerisinde
etkisiz hale getirilmiştir. Öldürülen
teröristler arasında yer alan sözde
saha - bölge - eyalet sorumluları ise
şu şekildedir: Karadeniz Açılım Gru-
bu Lideri Barış Öner (Tarık), Hakurk
Kampı Genel Sorumlusu Birdal Bur-
hanlı (Agiri), PKK Yürütme Konseyi
Üyesi Hülya Eroğlu (Delal Amed),
HPG Askeri Konsey Üyesi İbrahim
Çoban (Mahir Atakan), Sincar So-
rumlusu İsmail Özden (Mam Zeki
Şengali), Erzurum Saha Sorumlusu
Medeni Sayılgan (Kemal Garzan),
Karadeniz Eyalet Sorumlusu Meh-
met Yakışır (Cudi Zaza), Garzan
Eyalet Sorumlusu Sefer Açar (Welat
Gever), Amanos Saha Sorumlusu
Seyithan Sinet (Vedat Amed), Serhat
Eyalet Genel Sorumlusu Yusuf Sek
(Yaşar), Dersim Saha Sorumlusu
Musa Çetiner (Çetin Kombat) ve
Fatih Özden (Bager Andok).

Açık kaynaklardan ulaşılan veriler
itibarıyla etkisiz hale getirilen 12
militanın görev yaptıkları bölgeler
dikkate alındığında, doğum yerleri
ile öldürüldükleri yerler arasında
ortalama 200-210 km arasında bir
mesafe bulunduğu görülmüştür. Bu

veri de bizlere militanların yerel de-
ğerler itibarıyla çok fazla yabancılık
çekecek yerlere gitmediklerini, kül-
türel açıdan zorlanmadıkları yerlerde
kaldıklarını göstermektedir. Böyle-
likle de lider kadrolar hem militan
hem de farklı ihtiyaçlarını karşıla-
maları noktasında kolay erişim sağ-
layabilecekleri bir coğrafya içerisinde
bulundukları şeklinde bir yorum
yapılabilir. Peki, PKK’nın lider kad-
rosunu öldürmek örgütsel çöküşü
hızlandırır mı?

PKK terör örgütü gerek yurt
içinde gerekse yurt dışında
Türk güvenlik güçleri
tarafından taktik düzeyde
başarıyla yürütülen
operasyonlar ile nefes
alamaz hala getirildikçe ve
bu operasyonlar sonucunda
lider kadroların kaybı
artmaya devam ettikçe, lider
kadrodaki militanlar için
geriye iki seçenek
kalacaktır: Ya
propagandalarında
vurguladıkları sözde
davalarına devam etmeyi
seçecekler ya da canlarını
kurtarmak için Kandil’den
ayrılıp siyasi destek elde
ettikleri ülkelere
sığınacaklar. 

Bu noktada kesin bir yargıya
varmak literatürde yapılmış olan
çalışmalar dikkate alındığında ol-

dukça zor gözükmektedir. Çünkü
hem terör örgütlerinin - hiyerarşik
ve hiyerarşik olmayan - yapıları hem
de terör örgütlerinin etnik ve dini
motifli karakterlerinin lider kadro-
ların etkisiz hale getirilmesinin ar-
dından terör örgütünün zayıflayıp
zayıflamama noktasında belirleyici
etkileri bulunmaktadır. 

Terör örgütünün lider kadrosu-
nun zayıflamasının militan kadrosu
üzerinde olumsuz etki yaptığı bi-
linmekle birlikte, lider kadroları he-
def alan operasyonların terör örgü-
tünde daha fazla agresifleşmeye se-
bep olabileceği belirtilmektedir. Lider
kadrolarının tasfiyesi bağlamında
PKK’yı dikkate aldığımızda ise Talha
Köse’nin şu vurgusu önemlidir:

1999’da lider tasfiyesi yaşayan
ve bunun sonrasında eski liderini
de kapsayacak yeni bir teşkilat yapısı
oluşturan bir örgüte dönüşen PKK
için liderlik yapısının tasfiyesi daha
sınırlı etkiye sahip olacaktır.

Bu durumda ise daha önce yu-
karıda bahsedilen örgütsel kültür
inşa kabiliyetinin zayıflatılmasının
uzun vadede terör örgütünü etkisiz
hale getirme noktasında fayda sağ-
layabileceği düşünülebilir. Çünkü
sözde yerel, bölgesel, eyalet sorum-
lusu militanların eş zamanlı ya da
birbirine yakın tarih aralıkları içe-
risinde etkisiz hale getirilmesinin
ardından, etkisiz hale getirilen mi-
litanın yerine yeni bir militanın gö-
revlendirilmesi sürecini geciktirmek
terör örgütünün zayıflama sürecinin
hızlandırıcı bir etki yaratabilir.

Ekim-Kasım 2018 Cilt: 9 Sayı: 84 65



66 Ekim-Kasım 2018 Cilt: 9 Sayı: 84

F-35
VE İSRAİL

SAVUNMA VE GÜVENLİK



Ekim-Kasım 2018 Cilt: 9 Sayı: 84 67

F-35’in İsrail için yalnızca
askerî bir unsur ya da bir
kuvvet çarpanı değil, aynı
zamanda politik bir araç haline
geldiğini iddia etmek
mümkün.

Arda Mevlütoğlu 

Savunma Politikaları
Araştırmacısı



22 Mayıs günü İsrail
Hava Kuvvetleri Ko-
mutanı Amikam Nor-

kin, hizmete yeni giren F-35 savaş
uçağının muharip görevlerde kul-
lanılmaya başlandığını açıkladı. Nor-
kin bu açıklamayı yaptığı basın top-
lantısında basın mensuplarına, bir
İsrail F-35’ini Lübnan’ın başkenti
Beyrut üzerinde uçarken gösteren
bir fotoğraf da gösterdi. İsrail F-
35’lerinin Suriye’deki çeşitli hedefleri
bombaladığına dair haberlerin çıktığı
sırada Kuveyt’te yayın yapan el-Ce-
ride Gazetesi, ilginç bir iddia ortaya
attı. Gazete, İsrail Hava Kuvvetleri’ne
ait F-35’lerin Irak hava sahası üze-
rinden geçerek İran’a gittiğini, Ben-
der Abbas, İsfahan ve Şiraz üzerinde
yüksek irtifada keşif uçuşu gerçek-
leştirdiğini iddia etti.

Türkiye’nin ABD ile ilişkilerindeki
gerilim, ABD Başkanı Donald
Trump’ın Ağustos ayında onayladığı
yasa tasarısıyla ve Türk Hava Kuv-
vetleri’ne F-35 teslimatlarının en
azından şimdilik askıya alınmasıyla
farklı bir boyuta taşındı. F-35 pro-
jesinin ortaklarından olan Türki-
ye’nin, ABD’den sonra bu uçağı en
fazla sayıda envanterine alacak ül-
kelerden biri olması bekleniyor. An-
cak Türkiye’nin projeden çıkarılması
olasılığının belirmesi üzerine İsrail’in,
Israel Aerospace Industries (IAI)
başta olmak üzere İsrailli havacılık
firmalarına ilave iş paketleri veril-
mesi yönünde ABD’de kulis yaptığı
yönünde haberler gündeme geldi.

Dolayısıyla F-35’in İsrail için yal-
nızca askerî bir unsur ya da bir kuv-
vet çarpanı değil, aynı zamanda po-
litik bir araç haline geldiğini iddia
etmek mümkün. F-35’in İsrail için
önemini ele almadan önce yakın
tarihten iki örnek vakayı incelemekte
fayda var.

Opera ve Tahta Bacak
İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait sekiz

F-16A ve altı F-15A uçağından olu-
şan bir görev kolu, 7 Haziran 1981
günü, Irak’ın başkenti Bağdat ya-
kınlarındaki el-Tuveyte Nükleer Te-
sisi’ne bir saldırı gerçekleştirdi. Sal-
dırıda F-16A uçakları, taşıdıkları
2,000lb (yaklaşık 900kg) ağırlığın-
daki Mk84 tipi klasik bombaları te-
sise bıraktılar ve tesiste bulunan
Osirak adlı nükleer reaktörü tahrip
ederek Irak’ın nükleer programının
akamete uğramasına neden oldular.
Harekâtta kullanılan F-16A savaş
uçakları, İsrail Hava Kuvvetleri’nde
yaklaşık bir yıl önce hizmete gir-
mişlerdi. Vurulan tesisin İsrail’e olan
mesafesi ve arada geçilmesi gereken
düşman hava sahası nedeniyle uça-
ğın tüm performans ve menzil li-
mitleri sonuna kadar zorlanmıştı.

Amikam Norkin, hizmete
yeni giren F-35 savaş
uçağının muharip
görevlerde kullanılmaya
başlandığını açıkladı.
Norkin bu açıklamayı
yaptığı basın toplantısında
basın mensuplarına, bir
İsrail F-35’ini Lübnan’ın
başkenti Beyrut üzerinde
uçarken gösteren bir
fotoğraf da gösterdi. yüksek
irtifada keşif uçuşu
gerçekleştirdiğini iddia etti.

“Opera Harekâtı (Operation Ope-
ra)” adı verilen bu bombardıman,
askerî ve siyasi açıdan son derece
yüksek riskli bir operasyondu. Ön-
celikle vurulan nükleer tesisin uçak-
ların kalktığı Sina Yarımadası’nın

kuzeyindeki Etzion Üssü’ne mesafesi
teknik ve askerî zorluklar doğur-
maktaydı. Uçaklar kalkışlarından
hemen sonra Ürdün ve Suudi Ara-
bistan üzerinden uçacak; o sırada
İran’la savaşta olan ve dolayısıyla
tüm ordusu teyakkuz halindeki
Irak’ın hava sahasının büyük kısmını
kat edip dünyanın en yoğun hava
savunma ağlarından birine sahip
başkent Bağdat’ın 17 km güneydo-
ğusundaki hedeflerine ulaşacaklardı.
Bu seyir esnasında düşman hava
savunma sistemleri tarafından tespit
riskini asgariye indirmek için çok
alçak irtifadan uçmaları gerekiyordu.
Bu da yakıt sarfiyatını artıracağı
için uçakların emniyetli bir şekilde
hedef bölgeye gidip dönmeleri, daha
da zorlaşıyordu.

Talihin bir cilvesi olarak harekâtta
kullanılan F-16A’ların esasında, İs-
lam Devrimi öncesinde Şah rejimi
tarafından İran Hava Kuvvetleri için
siparişi verilen, ancak devrimden
sonra sözleşmenin iptaliyle İsrail’e
teslim edilen uçaklar olduğunu not
etmek gerekir.

Saldırı, uluslararası hukuk açı-
sından büyük bir tartışma yarat-
mıştır. İsrail, Osirak Reaktörünü
“Önleyici vuruş (preemptive strike)”
prensibi uyarınca imha ettiğini sa-
vundu. Saldırının gerekçesini, İsrail
istihbaratının Menahem Begin’e
sunmuş olduğu ve Irak’ın 1981 iti-
bariyle nükleer bir silah üretmesi
için 5 ila 10 yıl arası bir süreye
ihtiyaç duyduğunun öngörüldüğü
bir rapor teşkil etmekteydi. Saldırı-
dan sonra İsrail, Irak’ın yüksek mik-
tarda nükleer harp başlığı yapımında
kullanılabilecek malzeme sağlamaya
çalıştığını, buna karşılık BM Anlaş-
masının 51. maddesine göre “kendini
savunma hakkını” kullandığını be-
lirtmiştir. İlaveten İsrail, Irak’ın
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1949’dan beri İsrail ile herhangi bir
ateşkes anlaşması imzalamamış, do-
layısıyla hukuki olarak zaten İsrail
ile savaş halinde olduğunu; buna
ilaveten devlet politikası olarak İs-
rail’in “varolma hakkı”na saygı gös-
termediğini savunmuştur.

1 Ekim 1985 tarihinde ise İsrail
Hava Kuvvetleri’ne ait altısı çift kol-
tuklu F-15D, ikisi ise tek koltuklu
F-15C olmak üzere toplam sekiz
uçak, Tunus’un başkenti Tunus’un
güneyindeki Burc Sedriye (Cedria)’de
bulunan Filistin Kurtuluş Örgü-

tü’nün (FKÖ) karargâhını bombaladı.
“Tahta Bacak Harekâtı (Operation
Wooden Leg)” adı verilen bu saldı-
rıda karargâh tamamen tahrip olur-
ken 60 Filistinli ve 12 Tunuslu ha-
yatını kaybetti. Bu saldırıda kulla-
nılan F-15C/D tipi uçaklar av-ön-
leme ve hava üstünlüğü görevlerine
yönelik geliştirilmiş olup saldırıdan
kısa süre önce İsrail tarafından uzun
menzilli hassas bombardıman gö-
revlerine yönelik olarak tadil edil-
mişlerdi. Uçaklar, üslerinden yaklaşık
2.300 km mesafedeki bir hedefi
vurmuşlardı. Tahta Bacak Harekâtı,

Kıbrıs açıklarındaki sivil bir İsrailli
teknedeki üç İsrail vatandaşının
FKÖ mensuplarınca öldürülmelerine
yanıt olarak düzenlenmiştir. Saldı-
rıdan sonra İsrail’in en yakın müt-
tefiki ABD’den dahi sert tepkiler
gelmiş; Tunus’un egemenliğine İsrail
tarafından saygı gösterilmediği hu-
susu başta BM olmak üzere ulus-
lararası platformlarda pek çok ülke
tarafından dile getirilmiştir. Buna
karşılık dönemin İsrail Başbakanı
Şimon Peres, saldırının meşru mü-
dafaa çerçevesinde gerçekleştirildi-
ğini savunmuştu.

F-35
ABD hava ve deniz kuvvetleri

ile deniz piyadelerinin yeni nesil sa-
vaş ihtiyacını karşılamak için Lock-
heed Martin firması tarafından
“müşterek taarruz uçağı (joint strike
fighter, JSF)” projesiyle geliştirilen
F-35, “beşinci nesil” olarak sınıflan-
dırılan tek motorlu ve tek pilotlu
bir savaş uçağıdır. Üç farklı kullanı-
cının kendine özgü kullanım kon-
septleri doğrultusunda F-35’in üç
ana türevi geliştirilmiştir: Klasik kal-
kış ve iniş kabiliyetli F-35A, kısa
mesafeden kalkış ve dikey iniş (short
take off and vertical landing, STOVL)
kabiliyetli F-35B ve klasik uçak ge-
milerinde görev yapabilen F-35C’dir.
F-35’in öncülü olan ve JSF Projesinin
ilk aşamasındaki yarışmaya aday
olarak hazırlanan X-35 uçağı ilk uçu-
şunu 2000 yılında; F-35A’nın ilk
prototipi ise ilk uçuşunu 2006 yılında
gerçekleştirmiştir.

F-35, tarihin en pahalı ve kar-
maşık silah sistemi geliştirme pro-
jesidir. Projenin, uçakların emekliye
ayrılmalarının öngörüldüğü 2060’la-

rın sonuna kadar geliştirme, seri
üretim, operasyon ve işletme/idame
dâhil toplam maliyetinin 1-1,5 tril-
yon dolar civarında gerçekleşeceği
hesaplanmaktadır.

Projede ABD’nin yanında geliş-
tirme ve üretimde görev alan sekiz
ortak ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler,
katkılarının kapsam ve niteliğine
göre üç kategoride sınıflandırılmıştır:
İngiltere birinci seviye; İtalya ve
Hollanda ikinci seviye; Avustralya,
Danimarka, Kanada, Norveç ve Tür-
kiye ise üçüncü seviye ortak ülke-
lerdir. Bunlara ilaveten İsrail ve Sin-
gapur da “güvenlik işbirliği partneri”
olarak projeye katılmıştır.

Her ne kadar F-35’in en bilinen
ve göze çarpan özelliği, radara ya-
kalanmama (ya da daha doğru bir
ifadeyle düşük yakalanma olasılığı)
kabiliyeti veren ve “stealth” olarak
adlandırılan tasarımı olsa da uçağın
sahip olduğu imkân ve kabiliyetler 

büyük oranda benzersizdir. F-35’in
donatıldığı görev ve silah sistemleri,
mevcut savaş uçaklarında bulunan-
lardan çok daha kapsamlı ve kar-
maşıktır. F-35 tasarımının başından
itibaren bir ağ (network) mimarisi
içinde, diğer tüm dost ve müttefik
sistem ve platformlarla gerçek za-
manlı iletişim içinde görev yapabi-
lecek şekilde tasarlanmıştır. Üzerin-
deki uzun menzilli sensör ve algıla-
yıcılar ile uçak elde ettiği verileri
diğer dost unsurlarla paylaşabilmek-
te, kendisine gelen verileri işleye-
bilmektedir. Bu bakımdan F-35’in
oldukça sofistike bir keşif ve istih-
barat platformu olduğunu söylemek
mümkündür. İlaveten hassas gü-
dümlü, uzun menzilli silah sistem-
leriyle uçak, düşman hava savunması
menziline girmeden nokta operas-
yonlar gerçekleştirebilmektedir.

Ekim-Kasım 2018 Cilt: 9 Sayı: 84 69



İsrail’in F-35 Alımı
İsrail, 2003 yılında ABD ile im-

zaladığı bir anlaşmayla projeye “gü-
venlik işbirliği partneri” olarak katıldı.
İsrail Hava Kuvvetleri de 2006 yılında
uzun vadede 100’den fazla F-35A
hizmete alma yönündeki niyetini
resmen açıkladı. F-16’ların yerini al-
ması planlanan F-35’lerin İsrail ya-
pımı elektronik harp sistemleriyle
donatılmalarının öngörüldüğü de ilk
kez bu dönemde dile getirildi. İlk
19 uçak için sözleşme 2010’da, 14
uçaklık ikinci paket için sözleşme

de 2015’de imzalandı. Üçüncü paket
17 uçak için de hükûmet onayı 2016
sonunda çıktı. İsrail için üretilen ve
AS-1 gövde numaralı ilk F-35A üre-
tim hattından 22.06.2016 tarihinde
çıktı. İlk uçuşunu aynı yılın 25 Tem-
muz tarihinde gerçekleştirmesini
müteakip ikinci uçakla birlikte İsrail
Hava Kuvvetleri’ne 12 Ocak 2016
tarihinde teslim edildi.

İsrail Hava Kuvvetleri tarafından
F-35I Adir (İbranice “Güçlü”) olarak
adlandırılan uçaklar Nevatim Hava
Üssü’nde konuşlandırılmış bulunu-

yor. Uçaklarda kullanılacak İsrail ya-
pımı elektronik harp ve görev sis-
temlerine dair açık kaynaklarda gü-
venilir ve ayrıntılı bilgi bulunmuyor.
Ancak güvenilir bir savunma kaynağı
olan Jane’s’e göre F-35I’da, İsrail ya-
pımı elektronik sistem ve silahların
entegrasyonunu sağlamak amacıyla
bir arayüz donanımı bulunacak. Böy-
lelikle İsrail, uçağın beyni olarak tabir
edilebilecek görev bilgisayarına ve
kritik yazılımlara müdahale etmeden
kendi sistemlerini uçağa entegre ede-
bilecek.

Değerlendirmeler
Opera ve Tahta Bacak gibi ope-

rasyonlar incelendiğinde ve F-35’e
İsrail’in verdiği önem göz önünde
bulundurulduğunda, bazı hususlar
öne çıkmaktadır. 

İsrail, ulusal ya da siyasi çıkarlarını
korumak için askerî güç kullanımında
uluslararası hukuk, norm ve dengeler
konusunda herhangi bir hassasiyet
göstermemektedir. Bu doğrultuda,
elindeki teknik ve askerî imkânları
kimi zaman orantısız boyutlardakul-
lanabilmektedir. Buradan hareketle
denizaşırı ya da nokta operasyonları
hem askerî, siyasi ve psikolojik gövde
gösterisi hem de caydırıcılık mesajı
verme vesilesi olarak kullandığı iddia
edilebilir.

İsrail, elde ettiği askerî ve teknik
imkânları sahaya sürme ve bunları
yüksek riskli ve kritik önem taşıyan
operasyonlarda kullanmak konusunda
hızlı davranan, risk alabilen bir ülkedir.
F-16 savaş uçaklarının hizmete gir-
melerinden bir yıl sonra Opera gibi
yüksek riskli bir harekâtta kullanılmış
olması buna güzel bir örnektir. Benzer
örnekler; 1973 Yom Kippur Savaşı
sırasında, dünyada o dönem henüz

ABD’de bile yaygın kullanımda ol-
mayan insansız hava araçlarının Su-
riye hava savunması hakkında elek-
tronik istihbarat toplamak için kul-
lanılması; 1967 6 Gün Savaşı’nda ta-
arruz uçaklarının iki sorti arasındaki
yakıt ve silah ikmal sürelerinin her
türlü öngörü ve kaidenin de ötesinde
bir süratle gerçekleştirilerek Arap
hava kuvvetlerine karşı üstünlük sağ-
lanmış olması gösterilebilir. İsrail’in
askerî sistemleri hizmete almasıyla
yüksek önem arz eden görevlere sevk
etme süresinin kısalığı ve bu sistemleri
limitlerinin sonuna kadar kullanması
dikkat çekicidir.

Gelişmiş bir savunma endüstrisine
sahip olan İsrail, elinde bulunan ve
münhasıran ABD üretimi olan araç-
gereç ve teçhizatı kendi geliştirdiği
alt sistem ve teknolojilerle donat-
maktadır. Bu eğilim özellikle elek-
tronik harp sistem ve araçları bakı-
mından belirgindir. İsrail, hizmete
aldığı hava araçlarında, standart ABD
üretimi elektronik harp ve öz savun-
ma sistemleri yerine İsrail yapımı
muadillerini kullanmaktadır. İsrail
böylelikle tam kapasite ve performans
limitlerini yalnızca kendinin bildiği,
hasımlarının ise bu bilgilere erişiminin

asgari seviyede olduğu bir kuvvet
oluşturmayı hedeflemektedir. Bu uy-
gulamanın bir başka avantajı da ge-
lişen ya da yeni oluşan tehditlere
karşı kendi kabiliyetlerini güncelleme
ve yenileme bakımından kayda değer
bir özgürlüğe sahip olmasıdır. Bunda,
İsrail’e ABD tarafından sağlanan yo-
ğun askerî ve teknolojik yardımın
etkisi de göz ardı edilmemelidir.

İsrail’in, hizmete aldıktan sonra
Suriye ve Doğu Akdeniz’de süratle
kullanıma soktuğu F-35’lerin sunduğu
imkân ve kabiliyetleri yakından tec-
rübe ettikten sonra, bu uçağa, bölgesel
hasım olarak gördüğü Türkiye’nin
erişimini engellemek istemesi doğal
bir sonuçtur. Bu kapsamda ABD üze-
rindeki nüfuzu ve lobi kanallarıyla
Türkiye’nin F-35 projesinden çıka-
rılması, uçakların da Türk Hava Kuv-
vetleri’ne teslim edilmemesi için yo-
ğun girişimlerde bulunması şaşırtıcı
olmayacaktır. Konunun karmaşık
teknik, askerî ve politik boyutları
dolayısıyla bu girişimlere esnek ve
ön-alıcı yanıtlar verilmesi, Türkiye’nin
ulusal çıkarları açısından önem arz
etmektedir.
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Ç in Halk Cumhuriyeti’nin
son çeyrek asırdaki eko-
nomik büyümesi akade-
minin ve medyanın her

gün en az bir köşesinde yer bulan
bir konu olmaktadır. Özellikle
2010’ların başından günümüze uza-
nan süreçte hâkim jeopolitik güç
konumundaki Amerika Birleşik Dev-
letleri’nin istikrarsız küresel politika
hamleleri bu ekonomik ivmenin si-
yasal ve sosyal izdüşümlerinin aran-
ması veya ortaya çıkarılması ihti-
yacını doğurmuştur.

Çin Devleti’nin kendi ekonomik iler-
lemesinin getirmiş olduğu siyasal,
ya da daha anlaşılır bir dille ifade
etmek gerekirse, yumuşak/sert güç

müdahalecisi olma niyeti olup ol-
maması da bu tartışmaların en kritik
noktasını teşkil etmektedir. Uzak
Doğu’nun yükselen ve dünya piya-
sasında hem ithalat kalemlerinin
hem de ihracat ürünlerinin ciddi
ağırlığı olduğu düşünülünce Çin’in
yeni büyük oyunun ana oyuncula-
rından birisi olacağına kesin gözle
bakılmaktadır. Burada önemli olan
konu ise Çin kendi kurallarını yeni
oyuna entegre etmeyi başaracak mı-
dır? Çin Devleti’nin bu kadar gün-
demde kalmasını sağlayan bir diğer
konu ise enerji, ulaşım ağları, hızlı
ticaret metotları, sosyal ve kültürel
etkileşim gibi konuları çepeçevre sa-
ran Kuşak ve Yol projesinin hayata
geçiriliyor oluşudur. Projenin mali-
yeti, mahiyeti ve sonuçları pek çok
analiz tarafından irdelenmekte olup
dünya için nasıl bir alternatif suna-
cağı üzerinde hararetli tartışmalar
yaşanmaktadır. Proje ve bu eksende
ortaya çıkan tartışmaların ötesinde
belirtmek gerekir ki: Küresel yöne-
tişimin ve ekonominin istikrarsız-
laştığı bir dönemde istikrar ve refah
kaynağı olarak sunulan bir projenin
ortaya çıkması bile uluslararası ka-
muoyunun ilgisinden daha da ötesini
cezbetmektedir. 

Modern Ekonomik
Politikalar ve Silah
Ticareti
Uluslararası nizamın dengede iler-
leyebilmesi, Çin projelerinin mih-
mandarlığında mı hayata geçecektir?
Bunu söylememiz şu an için imkânsız
olsa da, Çin’in Kuşak-Yol Projesi’nden
bağımsız yürüttüğü devlet politikaları
sayesinde yeryüzünün stratejik nok-
talarında etkili olduğunu, bu etkinin
ise spesifik alanlarda uzun yıllardır
yürütülen sistematik politikaların
sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Bil-
hassa Afrika ve Ortadoğu’daki Çin
varlığının giderek arttığını analiz-
lerden ve yorumlardan sık sık duy-
duğumuz bu günlerde Çin ile ticaretin
bu bölgelerde etkili ve yıllardır sü-
regelen bir tutum olduğunu bildiği-
miz halde etkinin boyutu ve mahi-
yetini kesin bir şekilde tahayyülde
zorlanmaktayız. Zira, ticaretin türü
ve şekli; hacmi ve getirisinden daha
önemli bir etken olduğu için geniş
boyutlarda irdelenmeye muhtaçtır.
Çin’in enerji ihtiyacından doğan it-
halat politikaları ve nerdeyse dün-
yanın üretim merkezi olmasından
dolayı ortaya çıkan ihracat hacmi
bölgeler ve ülkelerle olan ilişkilerinin
iyiliğini yahut kötülüğünü kestire-
bilmemiz için bizlere sunulurken
karşılıklı bağımlılık yahut ekonomi-
nin siyasi bir kazanım halini alma-
sında en büyük etkisi olan unsur-
lardan birisi olan Çin’in silah ticareti
meselesini göz ardı etmememiz ge-
rekmektedir. 

Çin Halk Cumhuriyeti kurulduğu
yıldan itibaren (1949) geliştirmeye
çalıştığı silah endüstrisini soğuk
savaş döneminin üçüncü dünya ül-
keleri diye tabir edebileceğimiz Afrika
ve Ortadoğu ülkelerine ihracat ile
ciddi bir kapasiteye ulaştırmıştır.
Özellikle, 1990’lara kadar Sovyet
muadillerinin bir alt versiyonları
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ORTADOĞU VE
DENGE POLİTİKASI
Ortadoğu’nun önemi Çin
tarafından pek çok ekonomik
aktivite ile altı çizilirken,
bölgedeki Çin’e bağlı
gerçekleşen silah ticareti
kapasitesi ise her geçen gün
artmaktadır.

Selim Han Yeniacun  

Şanghay Üniversitesi
Araştırma Görevlisi

Çin’in Silah
Ticaretinde
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olarak, ekonomik açıdan yeterli se-
viyede olmayan ülkelere satılan bu
silahlar, Çin endüstrisinin gelişmesi
ve uluslararası meselelerde müda-
haleci tutumdan uzak bir teknoloji
transferi politikası ile kalite ve öz-
günlük seviyelerini üst noktalara ta-
şımıştır. Yıllardır 60’ın üzerinde ülke
ile silah ticareti gerçekleştiren Çin,
bu alanda en iyi ihracatçı olmasa
bile ABD ambargosu, iç siyasal ge-
lişmeler ve teknoloji transferi blokajı
gibi meselelerde pratik çözümler
üretmesinden dolayı işlevsel bir satıcı
haline gelmiştir.

Mao’dan sonra Çin Devletinin idari
dümenini elinde bulunduran Deng
Xiaoping’ın dört modernizasyon il-
kesi, Çin ordusunu baştan aşağı re-
vize etmeyi öngördüğü gibi aynı za-
manda silah ticareti ve savunma
teknolojilerinin transferini de gerekli
kılmıştır. 90’lara kadar, 79 öncesin-
deki silah ticareti kapasitesini arttıran
Çin, Ortadoğu coğrafyasına da enerji
ithalatından önce silah ticareti ile
girmiştir. Ucuz, geliştirilebilir kısa
vadeli çözümler sunan silah satışları
zamanla katma değeri yüksek, yerli
savunma sanayinin gelişiminde yar-
dımcı ve orta/uzun vade çözümler
üreten bir versiyona evrilmiş bu da
orta-üst sınıf gelir seviyesine sahip
olan ülkelerin Çin’den silah ithalatına
yönelmesini sağlamıştır. Savaş uçağı,
muharebe tankı, zırhlı personel ta-
şıyıcı, karadan havaya füze sistemleri

ve anti-gemi füzeleri gibi konvansi-
yonel silah ticaretinin yanı sıra ba-
listik füzeler, insansız hava aracı ve
nükleer enerji sistemlerinin gelişti-
rilmesi gibi önemli teknolojilerde
de ciddi çözümler sunan Çin, bilhassa
Ortadoğu’daki pek çok ülkenin silah
ticaretindeki arka bahçesi konumun-
dadır. 

Çin-Ortadoğu ilişkilerinin diplomatik
açıdan tarihine baktığımız silah ti-
caretinin de paralel bir çeşitlenme
izlediğini görmekteyiz. Çin Halk
Cumhuriyeti’ni tanıyan ya da ilişki
seviyesini bir üst mertebeye yük-
selten her Ortadoğu devleti aynı za-
manda Çin ile silah ticaretine vakit
kaybetmeden başlamıştır. Yani Çin,
her ne kadar hacmi/etkisi tartışılsa
da Ortadoğu coğrafyasına enerji ya-
hut endüstriyel ürün ticaretinden
önce silah ticareti ile girmiştir. 1956
yılında Mısır ve Suriye, 1971’de İran,
Lübnan ve Kuveyt, 1977’de Ürdün,
1978’de Umman ve Libya, 1984’de
Birleşik Arap Emirlikleri ve 1992’de
İsrail ile kurulan diplomatik ilişkiler
Çin için Ortadoğu’daki silah dolaşı-
mının ve dahi teknoloji transferinin
kapılarını açmıştır.

Müdahaleci Olamayan
Bir Ticaret
Çin’in Ortadoğu ülkeleri açısından
ilginç ve kullanışlı bir dükkân sahibi
olmasının sebebi, birbiri ile husu-
metleri olan ülkelerin ortak olarak

Çin silahları kullanabilmesi ve ABD
ile stratejik ortak konumundaki ül-
kelerin bile, ticaretin diğer kalemle-
rinde Çin ile olan başarılı ekonomik
ilişkilerini savunma sanayine de ta-
şıyabilmeleridir. Arap-İsrail Savaş-
larından İran-Irak Savaşına, Suudi
Arabistan-İran mücadelesinden Su-
dan iç savaşına kadar çok geniş bir
çatışma sathında Çin silahlarının
ortak kullanımı gözlerden kaçmaması
gereken bir gerçektir. Suudi Arabistan
ve Körfez ülkeleri ile hidrokarbon
ticaretinin ötesinde silah ticaretini
de geliştirmekte olan Çin bu ülkelere
balistik füze, ABD’nin ambargo koy-
duğu insansız hava aracı sistemleri
ve anti-gemi sistemleri satarken aynı
zamanda da Körfezin öbür yakasın-
daki İran’ın en büyük silah ihracat-
çısıdır. Radar sistemlerinden, uzun
menzilli füzelere, nükleer enerjinin
çeşitlendirilmesinden piyade tüfeğine
kadar pek çok alanda Çin’den İran’a
silah ihracatı yapılmaktadır. Buna
ek olarak, Türkiye ile ortak askeri
tatbikat ve İHA teknolojilerinde iş-
birliği yapan Çin, İsrail ile Demir
Kubbe füze savunma sistemi ve var-
yasyonları üzerinden teknoloji alış-
verişinde bulunmaktadır. Bunun gibi
sayısı arttırılabilecek pek çok örnek
bize göstermektedir ki, Çin-Ortadoğu
hattında sadece basit ya da katma
değeri yüksek ürün ticareti değil
aynı zamanda da bir savunma sanayi
ve silah ticareti köprüsü kurulmuştur. 
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Sonuç
Ortadoğu’nun önemi Çin tarafından
pek çok ekonomik aktivite ile altı çi-
zilirken, bölgedeki Çin’e bağlı gerçek-
leşen silah ticareti kapasitesi ise her
geçen gün artmaktadır. Kızıl Deniz’in
ve Körfez bölgesinin Çin’e komşu ol-
masa da ekonomik ve siyasal çıkar-
larının can damarlarından biri olduğu

düşünülünce bu bölgedeki Çin silah-
larının dolaşımı, bölge ülkelerinin
Çin ile olan ilişkilerinin daha da ge-
liştirilmesine “Kuşak-Yol” gibi proje-
lerin kabul görürlüğünün artmasına
neden olmaktadır. Çin hem ekonomik
bir kazanç kapısı, güvenli bir ticaret
ortağı hem de ülke güvenliğinin te-
minatı savunma sanayi tedarikçisi
olarak görülmektedir. Öte yandan,

ABD’nin ve Birleşik Krallığın, Orta-
doğu’daki silah ticareti payı Çin ile
kıyaslandığı zaman kat be kat fazladır.
Fakat, Çin özellikle yeni nesil savaş
sistemlerini ihraç ettiği ürünlere en-
tegre edebilmesi, kapsamlı çözümler
üretebilmesi ve bölgedeki çatışmalara
taraf olmaktan uzak durması vesilesi
ile yükselen bir alternatif konumuna
evrilmektedir.



I rak ekonomisine genel bir
bakış yapılacak olursa, Tablo
1’den de görüleceği üzere;
4,102 dolarlık kişi başı GSYH

ve %10,3’lük GSYH büyüme oranı
ile son dönemde dikkat çekerken,
%16,3’lük bütçe açığının milli gelire
oranı (%3 Maastrict Kriteri’nin çok
üzerinde) ve cari açık sorunu ile
son dönemde kaydettiği ekonomik
büyümenin sürdürülebilirliği nok-
tasında düşündürmektedir. Tablo
2’den de görüleceği üzere 2017 yılı
GSYH büyüme oranı %-0,78 olarak
gerçekleşmiştir. Bunların yanında,
Dünya Bankası’nın 2018 yılı tah-
minine göre Irak, 2012 yılından bu
yana ilk defa pozitif bütçe dengesi

sağlamış olacaktır. Bu tahmin Irak
ekonomi yönetiminde mali denge
gözetiminde başarılı bir tablo ortaya
koymaktadır.

Genel hatları itibari ile ülkenin
ticaretini incelediğimizde; başlıca
ticaret yaptığı ülkelerin Çin, Hin-
distan, Türkiye, Güney Kore ve ABD
olduğu görülmektedir. Başlıca ihracat
kalemleri; ham petrol ve petrol ürün-
leri, mineral yakıtlar ve damıtma

ürünleri olarak sayılabilirken, başlıca
ithalat kalemlerinin ise makineler,
elektrikli ve elektronik ürünler, mo-
torlu taşıtlar ve gıda  ürünleri olduğu
görülmektedir. Özellikle gıda ürün-
leri ithalatında yüksek oranda Ar-
jantin ve Brezilya gibi Latin Amerika
ülkeleri ile ticari ilişkiler geliştiren
diğer Ortadoğu ve Kuzey Afrika ül-
kelerinin aksine, Irak, sınır komşusu
olan Türkiye ile geniş bir ticaret
hacmine sahiptir. 

2003’te kurulan yeni sistemden
sonra sağlanan politik istikrar sa-
yesinde Irak’ın genelinden daha
yüksek gelişmişlik seviyesine sahip
IKBY’nin genel ekonomik durumuna
bakıldığında, Türkiye ile Irak ara-
sındaki ticaret hacmine sahip tek
sınır kapısının buraya açılmasının
da bu gelişmişlik seviyesinde etken
olduğu söylenebilir. Bu bölgenin
kişi başı GSYH’sinin Irak’ın geri ka-
lanının iki katına varan bir seviyede
olduğu görülmektedir. Bölgede 1999
yılında oluşturulan ve başarılı bir

74 Ekim-Kasım 2018 Cilt: 9 Sayı: 84

EKONOMİ

YENİ SINIR 
KAPILARI ve
IRAK EKONOMİSİ
Türkiye ve Irak arasındaki
ticaret hacmi göz önüne
alındığı takdirde tek gümrük
kapısının yetersiz kaldığı
görülmektedir.

Dr. Recep Yorulmaz  

Ekonomi Çalışmaları

Direktörü, ORSAM

AYBÜ Öğretim Üyesi

GSYH (milyar $) 156,3

Reel GSYH Büyüme Oranı (%) 10,3

Nüfus (milyon) 38,1

Nüfus artış hızı 2,87

Kişi başına GSYH ($) 4102

İhracat (milyar $) 44,6

İthalat (milyar $) 43,2

İşsizlik oranı (%) 16

Uluslararası döviz rezervleri (milyar $) 44,1

Dış borç (kamu) 68

Dış borç/GSYH (%) 43

Bütçe açığı/GSYH (%) 16,3

Enflasyon Oranı (%) 2,4

Tablo 1. Irak Ekonomisi’ne Genel Bakış (2016 verileri)

Kaynak: http://www.mfa.gov.tr/irak-ekonomisi.tr.mfa



altyapıya sahip özel ekonomik böl-
geler ile sanayi istihdamı artırılmıştır. 

Irak’ın bütçesi büyük oranda
petrol satışından elde edilen gelir-
lerden oluşmaktadır. Bu bütçesi
doğrultusunda ihtiyaç duyduğu gıda,
elektronik giyim, sanayi ve diğer
ürünleri komşularından ithal et-
mektedir. Tablo 2’den de görüleceği
üzere; Irak ve Türkiye arasındaki
ticaret hacmi 2013 yılında yaklaşık
12 milyar dolara erişerek tarihin en
yüksek seviyesine çıkmıştır. 2014
yılında ise düşen petrol fiyatları ve
IŞİD ile mücadele için savunma büt-
çesinin arttırılmasından dolayı ti-
caret hacmi düşüş göstermiştir. An-
cak 2017 yılında IŞİD’e karşı askeri
zaferin ilan edilmesi ile iki ülke ara-
sındaki ticaret hacmi tekrar artışa
geçmiştir. 2016 yılında, 2013’ten
sonra en düşük seviyede gerçekleşen
ticaret hacmi %25 artarak tekrar
10 milyar doların üzerine çıkmış-
tır.

Irak’ta yaşanan sosyal ve eko-
nomik krizlerin ekonomiye direkt
etkileri makro ekonomik veriler ışı-
ğında açıkça görülmektedir. Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
verilerine göre, Irak’ın Türkiye’den
ithal ettiği ürünlere baktığımızda
ağırlıklı olarak gıda ürünlerinin

tercih edildiği görülmektedir. Bu
ürünler; ayçiçeği ve pamuk tohumu
yağları, mücevherat ve aksamı, buğ-
day unu, demir veya alaşımsız çe-
likten çubuklar ve kanatlı hayvan
ürünleri şeklinde sıralanmaktadır.
Türkiye’ye ihraç ettiği ürünler ise
altın (işlenmemiş), petrol yağları,
plastikten döküntü, kalıntı ve hur-
dalar şeklinde sıralanmaktadır. Bun-
ların yanında, Irak ile Türkiye ara-
sındaki ikili işbirliği mekanizmalarına
bakıldığında başlıcaları ‘Karma Eko-
nomik Komisyon’, ‘İş Konseyi’ ve
‘Kara Ulaştırması Karma Komisyonu
(KUKK)’ olarak sıralanabilmekte-
dir.

Ovaköy Sınır Kapısı

Irak, 378 kilometrelik sınırı olan
Türkiye ile sadece bir adet sınır ka-
pısına sahiptir. İran, hem Irak Mer-
kezi Hükûmeti hem de Irak Kür-
distan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile
sınır kapılarına sahiptir. Irak Merkezi
Hükûmeti ile, Basra vilayetinin do-
ğusunda Şelemçe, Misan vilayetinde
eş-Şib, Vasit vilayetinde Zarbatiye,
Diyala vilayetinde Somer ve Mun-
duriye sınır kapılarına sahiptir. IKBY
ile ise aralarında; Süleymaniye vi-
layetinde Pervezhan, Başmak, Sey-
ranbend (sadece insan geçişi için
kullanılmaktadır) ile Erbil vilayetinde

Hacı Omeran olmak üzere 4 sınır
kapısı bulunmaktadır (Grafik 1). Bu
sınır kapılarının hepsi uluslararası
standartta ve birçoğu hem ticari
geçişler hem de yolcu geçişleri için
kullanılmaktadır. 

Sadece iki sınır kapısına sahip
olduğu Türkiye ile en önemli ve yo-
ğunluğun en fazla olduğu ticaret
noktası Habur-İbrahim Halil Sınır
Kapısı’dır. Bunun yanında, Hakka-
ri’nin Çukurca ilçesi ile Duhok’un
Kani Masi kasabası arasında yer
alan Üzümlü Sınır Kapısı da iki ülke
arasındaki ticaretin geçiş noktası
olarak yer almaktadır. Üzümlü güm-
rük kapısı, güvenlik ve coğrafi zor-
luklar dolayısıyla ticari geçişlere uy-
gun değildir. Böylece, Türkiye’nin
Irak ile ticari faaliyetlere müsait ve
stratejik konuma haiz tek kapısı
olarak Habur görünmektedir. Tür-
kiye-Irak sınır kapılarının detaylı
analizlere muhtaç en önemli özelliği
her iki kapının da Irak merkezi hü-
kûmetine değil de IKBY’ye açılıyor
olmasıdır. 

Türkiye ve Irak arasındaki ticaret
hacmi göz önüne alındığı takdirde
tek gümrük kapısının yetersiz kaldığı
görülmektedir. Habur-İbrahim Halil
Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’den
Irak’a giriş yapan ürünler, Duhok’ta
gümrük işlemleri yapıldıktan ve
gümrük vergisi alındıktan sonra,
Bağdat yakınlarında merkezi hükû-
met tarafından yeniden gümrük iş-
lemlerine maruz bırakılarak ikinci
kez vergilendirilmektedir. Bu ne-
denle ürünlerin fiyatı güneye doğru
gittikçe artmaktadır. IKBY federal
gümrük yasalarını kabul ederek Bağ-
dat’ın belirlediği gümrük vergisini
tahsil etse bile ikinci bir sınır kapısı
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(10 ay) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

İhracat 10,82 11,95 10,9 8,56 7,64 7,66

İthalat 0,15 0,15 0,27 0,3 0,84 1,48

Hacim 10,97 12,1 11,17 8,86 8,48 9,14

Denge 10,67 11,8 10,63 8,26 6,8 6,18

Tablo 1. Irak Ekonomisi’ne Genel Bakış (2016 verileri)

Kaynak: http://www.mfa.gov.tr/irak-ekonomisi.tr.mfa



Irak’ın farklı bölgelerine Türk ürün-
lerinin ulaşmasına yardımcı olacaktır.
Türk ürünleri Irak halkı tarafından
öncelikli olarak tercih edilmesine
rağmen artan fiyatlar Iraklı tüketiciyi
olumsuz etkilemektedir. 

Yeni sınır kapısının IKBY sınır-
larına açılmayarak direkt olarak mer-

kezi hükûmetin kontrolü altında
bulunan bölgelere erişmesi beklen-
mektedir. Bu nedenle sınır kapısının
Fişhabur Bölgesi üzerinden Ninova
vilayetine açılması düşünülmektedir.
Sınır kapısının Fişhabur, Şeyhan,
Zummar üzerinden Telafer’e oradan
da Irak’ın geri kalanına ulaşması

beklenmektedir. Doğrudan Merkezi
Hükûmet kontrolünde bulunan böl-
geye açılacak bu güzergah ile Türk
ürünleri Iraklı tüketicilere doğrudan
ulaşacaktır. Zummar Nahiyesi ço-
ğunlukla Arap ve Kürtlerden oluş-
maktadır. Zummar’da fiilen peş-
merge kontrolü olmasına rağmen
yönetim olarak Ninova Vilayeti’ne
dolayısıyla federal hükûmete bağlı-
dır.

Ovaköy sınır kapısı ile Türk
ürünleri, IKBY tarafından gümrük
vergisi alınmadan güneye ulaşabi-
lecektir. Bunun sonucunda Türk
ürünlerinin rekabet gücü artacak
ve Türk üreticiler daha çok kazana-
caktır. İkinci bir sınır kapısından
Türk ürünlerinin Irak’a giriş yapması
Irak’taki Türk ürünlerinin çeşitlen-
mesine ve Türk ürünlerinin fiyat-
larının düşmesine de neden olacak-
tır. Bundan dolayı, Iraklı tüketiciler
Türk ürünlerine daha düşük ücretler
ödeyerek ulaşabilecektir. Son tahlilde,
Türkiye ve Irak arasındaki yeni bir
sınır kapısı ticaret hacmini arttırması
beklenmektedir.

Irak-İran İlişkileri
Irak’ın bir diğer komşusu olan

İran ile yaklaşık 1.458 kilometre sı-
nıra ve hem Irak merkezi hükûmeti
hem de IKBY’ye açılmak suretiyle
9 sınır kapısına sahiptir. Grafik 2’den
de görüleceği üzere, Irak Merkezi
Hükûmeti ile, Basra vilayetinin do-
ğusunda Şelemçe, Misan vilayetinde
eş-Şib, Vasit vilayetinde Zarbatiye,
Diyala vilayetinde Somer ve Mun-
duriye sınır kapılarına sahiptir. IKBY
ile ise aralarında; Süleymaniye vi-
layetinde Pervezhan, Başmak, Sey-
ranbend (sadece insan geçişi için
kullanılmaktadır) ile Erbil vilayetinde
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Grafik 2 Irak-İran Sınır Kapıları
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Grafik 1. Irak’ın İran ve Türkiye’ye Açılan Kapıları



Hacı Omeran olmak üzere 4 sınır
kapısı bulunmaktadır. Bu sınır ka-
pılarının hepsi uluslararası standartta
ve birçoğu hem ticari geçişler hem
de yolcu geçişleri için kullanılmak-
tadır.

IKBY, Türkiye’den sonra en çok
ihracatını sınır komşusu İran’a yap-
maktadır. İran’da dolar kurunun yük-
sek olması dolayısıyla ürünlerin ucuz-
luğu ve çok sayıdaki gümrük kapısı-
nın getirdiği ticari hareketlilik bölgeye
ticari ilgiyi artırmaktadır. İhracat ve-
rilerine bakıldığında bölgede yaşanan
siyasi krizlerin etkisinin direkt olarak
ticaret hacmine etki ettiği görülmek-
tedir. İran, 2014 yılında IKBY’ye 8
milyar dolarlık ihracat yapmışken
2017 yılına gelindiğinde bu rakamın
5 milyar dolara gerilediği görülmek-
tedir.

IKBY’nin 25 Eylül tarihinde dü-
zenlediği gayrimeşru referandum
nedeniyle zayıflayan Erbil-Tahran
ilişkileri, IKBY Başbakanı Neçirvan
Barzani’nin 21 Ocak tarihinde dü-
zenlediği üst düzey Tahran ziyaretiyle
normalleşmeye başlamıştır. Barza-
ni’nin Tahran ziyareti sonrası ilişki-
lerin normalleşmesi ve ticari ilişkilerin
güçlendirilmesi kararı alınmıştır. Bu
doğrultuda, IKBY ve İran arasındaki
ticari ilişkilerin güçlendirilmesi adına
son dönemde sekteye uğrayan ikili
ticaretin aktif hale getirilip artırılması
ve geçmiş kayıpların telafisi için
mevcut gümrük kapısı sayısının iki
katına çıkarılması planlanmıştır. Böy-
lece, iki bölge arasında 3 olan gümrük
kapısı sayısının 6’ya çıkarılması gün-
deme gelmiştir. Burada değinilmesi
gereken bir diğer önemli nokta, açıl-

ması planlanan gümrük kapılarının

hali hazırda bölge halkı tarafından

uzun yıllardır gayri resmi geçiş nok-

tası olarak kullanılıyor olmasıdır. 

Ancak, bu doğal sınır kapılarının

ticari faaliyetler için yük araçlarının

geçişine uygun olmadığı bilinmek-

tedir. Açılması planlanan gümrük

kapıları Süleymaniye ve Halepçe şe-

hirlerinin sınırları içerisinde yer al-

maktadır. İsimleri ise, Süleymaniye

kent merkezinin  kuzeyinde yer alan

Kaladze ilçesindeki Kele Gümrük

Kapısı, Halepçe kentine bağlı Tavile

kasabasındaki Şoşme Gümrük Kapısı

ve son olarak Süleymaniye şehrinin

doğusunda yer alan Pencvin ilçesin-

deki Seyranbend Gümrük Kapısıdır.
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Sonuç ve Değerlendirme 

Türkiye ve Irak arasında ikinci
bir sınır kapısı açılması konusu 1980’li
yıllardan beri iki ülkenin gündemini
meşgul etmektedir. Buna rağmen çe-
şitli sebeplerle yeni sınır kapısı henüz
açılamamıştır. IKBY’de gerçekleştirilen
referandum sonrasında ise tartışmalar
tekrardan hareketlenmiştir. Ancak
Irak’ta 12 Mayıs 2018’de yapılan
genel seçimlerin ardından kurulan
yeni hükûmetin yeni sınır kapısı ko-
nusunda takınacağı tavır henüz netlik
kazanmamıştır. Son günlerde patlak
veren toplumsal olaylar dolayısıyla
bu konuda atılacak adımlar hala be-
lirsizliğini korumaktadır. Türkiye ile
Irak arasında gerçekleşecek yeni sınır
kapısı görüşmelerini Bağdat-Erbil
ilişkileri de etkileyecektir. Bağdat ve
Erbil ilişkilerinin hızlı bir şekilde nor-
malleşmesi IKBY’nin ikinci bir sınır

kapısı açılmasına engel olmasına im-
kan verebilecektir. Öte yandan, sınırın
İran tarafına bakıldığında, mevcut
ticari hacmin geliştirilmesi ve özellikle
IKBY’deki olaylı referandum sonra-
sında ilişkileri normalleştirmek ve
bölgede söz sahibi olabilmek adına
mevcut sınır kapılarının iki katına
çıkarılması planı gündeme gelmiştir.
Bu yeni politika ile İran, hem son
yıllarda düşen bölge ile olan ticaret
hacmini yükseltmek hem de bölgede
yeniden söz sahibi olmak amacını
gütmektedir. Ancak, Irak’ta seçim
sonrası kurulan yeni hükûmet ve se-
çim sonrasında devam eden toplum-
sal olayların geldiği son noktada olu-
şan siyasi belirsizliklerin bu analizde
bahsi geçen konulara etkisinin ne
olacağı henüz netlik kazanmamıştır.

Irak’ın tümü üzerinde hem ticari
hem de siyasi nüfuzunu artırmayı

planlayan İran’ın bölgede belirleyici
güç olma politikasını devam ettirdiği
görülmektedir. Irak’ın ithalat oran-
larına bakıldığında, ticari hareketliliğe
sahip tek sınır kapısı olmasına rağmen
birinci sırada Türkiye’nin yer alması
İran’ın bu noktada attığı adımı bölge
ticaretine hakimiyet açısından önemli
kılmaktadır. İki bölge arasında yaşa-
nan siyasi kriz dönemlerinde dahi
sınır ticaretinin devam ettirilmiş ol-
ması IKBY bölgesinin İran için ne
derece önemli olduğunun gösterge-
sidir. Özellikle olaylı referanduma
tepki olarak Tahran yönetiminin sınır
kapılarını kapatma kararı almasına
karşın; bu karar Erbil kentine bağlı
Hacı Omeran-Temerçin ile Süleyma-
niye kentine bağlı Başmak, Seyran-
bend ve Pervezhan kapılarını geçici
olarak kapsamış, diğer kapılardaki
faaliyetler ticari geçişler dahil olmak
üzere aynı şekilde devam etmiştir.



KÜLTÜR

B u yazı, demokrasinin
kutsal bir öğreti ve
tartışılmaz bir
ideal olarak

yüceltildiği kaotik bir
çağın ve çok kanlı bir
coğrafyanın gölgesin-
de kaleme alınmıştır.
Bu açıdan yazı, biraz
daha açık bir ifadeyle,
çerçevesi “muasır me-
deniyetler”ce çizilmiş
yüksek (supreme) demok-
rasinin şartlarını sağladığı
oranda kabul göreceğine
inandırılmış Ortadoğu in-
sanının trajikomik hikâye-
sine odaklanmaktadır.

Kurgusal diktatörlük klişelerinin
ilkellik izlenimi veren tesiriyle artık
“öteki” olmaktan kurtulmak isteyen
bir yabancı (stranger) toplumun iro-
nik patinajlarına, çaresiz hezeyan-
larına ve elbette eşitlik, hürriyet, ço-
ğulculuk ve aktif katılım gibi iç ok-

şayıcı kavramların üzerine inşa edilen
demokrasi söyleminin yıkıcılığına
odaklanmaktadır. Düşürülen eski
diktatörlerin üzerinde yükselen bu
dünya tasavvurunda kurgulanan ılım-
lı olma/yapma arzusunun yakıcı/yı-
kıcı baskısına odaklanmaktadır.

Batı’nın etkili düşünürleri ve si-
yasileri arasında demokrasi mefhumu
sık sık ihtiyatla, şüpheyle ve eleştiriyle
ele alınmıştır. Kant’tan Montes-
quieu’ya, John Stuart Mill’den Her-
bert Spencer’e, Walter Lippmann’dan
Alexis de Tocqueville’e, Alain Badi-
ou’dan Michel Foucault’ya ve mesela
oradan Jacques Rancière’e demok-
rasinin bir despotizm ve tiranlığa
evrildiği/evrilebileceği savı, Batı li-
teratüründe geniş ve esaslı bir kar-
şılığa sahiptir. Buna göre esasen de-
mokrasi krizdedir. Onun tek - tip-
leştirici kötülükle mücadeleyi var-
sayan argümanı, kolay kolay olum-
suzlan(a)mayan algı - inşası üzerin-
den kolektif meşruiyetler üretmiş
ve böylece her türlü olumsuz eti-
ketlemenin ve iyiler-kötüler, doğru-
lar-yanlışlar, modernler-ilkeller, nor-
maller-sapkınlar sınıflandırmasının
ideolojik zeminini teşkil etmiştir.
Demokrasi yaşama o denli yoğun
nüfuz etmiştir ki, bu durum örneğin
Ranciére’e göre, demokratik yönetim
krizinin özünü oluşturmuştur. Ger-

çekten de gündelik yaşamın
her köşesi - yani hayatın

sözü, bakışı, duyuşu,

ORYANTALİZM VE DEMOKRASİ İHRACI
ARASINDA ABD SİNEMASI: ALAADDİN FİLMİ

11 Eylül sonrası ivme kazanan
Genişletilmiş Ortadoğu
Projesi’nin anahtar
kelimelerinden olan
diktatörlük, özellikle Saddam
ve Kaddafi’nin düşüşüyle
ete kemiğe bürünmüş; kendi
diyalektiği olarak mimlenen
özgürlük söylemini
yanılsamalı da olsa
ikonikleştirmiş,
sloganlaştırmıştır.

Dr. Sertaç Timur Demir  

Gümüşhane Üniversitesi
Öğretim Üyesi 

Lider Alaaddin, 11 Eylül sonrası
güncellenmiş evrensel diktatör

figürünün temsili gibidir:
Öldürme arzusuyla dolu sakallı

ve öfkeli asker Müslüman.
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dokunuşu - var gücüyle ve dinlere
özgü bir iman beklentisi içinde “de-
mokrasinin gerekleri”ne göre dizayn
edilmiştir ve edilmektedir. Öte yan-
dan aynı demokrasi, “az gelişmişler”
olarak tarif edilen ülkelerin idarecileri
tarafından acınası bir yüzeysellik,
abartılı bir içselleştirme coşkusu ve
her geçen gün aşkınlaşan bir öykün-
me hissiyle tüketilmektedir. Dahası
demokrasi bir tür modern diktatörlük
formu olarak tabulaştırılmakta ve
çağdaş olma ikbalinin ön-şartı olarak
organize ve tecrübe edilmektedir.
Bu birkaç asırlık temayülün 11 Eylül
sonrasında dramatik ve çok-çıplak
bir görünüm kazandığı gerçeği - de-
mokrasi promosyonunun inandırı-
cılığını kaybettiği kadar - açıktır. Bu

bile, Ortadoğu’ya özgürlük ve de-
mokrasi “götürme” siyasetinin kültür
ve sanatın da stratejik olarak araç-
sallaştırıldığı güçlü bir arka plana
sahip olduğu hakikatini örtbas et-
meye yetmemektedir. Bu maksatla,
bu yazıda 2012 yapımı Diktatör fil-
minde olduğu gibi, yer yer oryantalist
filmlere yoğunlaşmak faydalı ola-
caktır. Çünkü bu yaklaşım, sokakla-
rının ve siyasetinin Batı eksenli kav-
ram ve değer kodlarıyla anlamlan-
dırıldığı bir coğrafyayı hem hakkında
üretilen basmakalıplarla hem de ken-
disinin tükettiği yeni - normlarla
okumaya imkân tanımaktadır. Zira
filmde Batı  - özelde biraz da Birleşik
Devletleri - hem kendini diktatör
Arap’ın karşısında Arap’a lazım olan

demokrasi ve özgürlüğün membaı
olarak konumlandırmakta hem de
yalnızca kendisinin tenkit edebildiği
siyasi felsefenin şifrelerini vermek-
tedir. 

Demokrasinin Vizyonu,
Vizyonun Diktatörü

Diktatörlük, XX. yüzyılın birçok
farklı kıtasında ve uzak ülkesinde
bulaşıcı bir hastalık gibi yayılmışsa
da, bugün en çok Ortadoğu’yla öz-
deşleştirilmiştir. 11 Eylül sonrası iv-
melenen Genişletilmiş Ortadoğu
Projesi’nin anahtar kelimelerinden
olan diktatörlük, özellikle Saddam
ve Kaddafi’nin düşüşüyle ete kemiğe
bürünmüş; kendi diyalektiği olarak
mimlenen özgürlük söylemini ya-

Kadim oryantalist Hollywood
tasviri: Amerikan bayrakları
altında develeri ve kadınlarıyla,
kılıcı ve köleleriyle uyumsuz ve
yılışık Doğulu (Arap).



nılsamalı da olsa ikonikleştirmiş,
sloganlaştırmıştır. Daha açıkçası,
diktatörlerin kötücüllüğü ile bölgenin
özgür/hür olmadığı ve demokrasinin
“getirilmesi” gereken bir şey olduğu
mesajı birleştirilmiştir. Freedom Hou-
se gibi kendisini demokrasi ve öz-
gürlük kıstası olarak yerleşikleştiren
kurumlar, hiçbir Müslüman ülkeyi
“özgür” listesine almamıştır. Bu nok-
tada şunun altını çizmek gerekir:
Yaşamı tesis eden dinsellik - özelde
İslami değerlere sahip olmak - doğ-
rudan ya da imayla özgürlük ve de-
mokrasinin antitezi olarak gösteril-
miştir. Başrol oyunculuğunu Sacha
Baron Cohen’in yaptığı Diktatör filmi
de benzer imgelerle yüklüdür. 

Yönetmenliğini Larry Charles’ın
üstlendiği film, Libya lideri Muam-
mer Kaddafi’nin öldürülmesinden
yaklaşık bir yıl sonra vizyona gir-
miştir. Baş karakter Cohen’in oyna-
dığı lider Alaaddin tiplemesinin ben-
zetildiği Kaddafi, içerik açısından da
filme esin kaynağı olmuş gibidir. Bir
zamanlar “sihirli lamba” masalıyla
mistisize edilen, egzotikleştirilen se-
vimli Alaaddin karakteri, bu filmde
olanca kabalığı, cahilliği ve duygu-
suzluğuyla izleyicinin karşısına çık-
maktadır. Absürt komedi tarzında
çekilen film çok yakın bir tarihte ve
herkesin gözü önünde Ortadoğu’yu
kaosa boğan Amerika’da, Amerika’yı
ufak dokunuşlarla tenkit eden bir
yorumlamayla çekilmiştir. 

Petrol kaynaklarınca zengin Wa-
diya isimli (hayali) bir ülkenin yüce
lideri olarak gösterilen Alaaddin nar-
sisizmin zirvesindedir. Buna göre
kendi düzenlediği olimpiyatlarda ya-
rışan Alaaddin, rakiplerini vurarak
madalyalar kazanır. Filmin birçok
yerinde elini boğazına götürerek kar-

şısındakilerin öldürülmesi mesajını
veren bu süper zengin ve fakat kont-
rolsüz lider, Batılı gözün “sakal”la
sembolikleştirdiği fobinin izlerini ta-
şır. Öyle ki, doğduğunda da sakallı
ve her yeri kıl içinde olan “çirkin”
Alaaddin, aile - hususen de anne -
sevgisinden mahrum büyür. Çünkü
kadına değer verilmediği defalarca
vurgulanan bu Arap toplumunda
annesi, Wadiya’nın ajanlarınca do-
ğumun ardından infaz edilir. Kız ço-
cuklarını sevmeyen, kadınları da
birer meta olarak gören Alaaddin,
"Dünyaya bir kız çocuk getirmektense
onu kürtajla aldırmanın daha doğru
olduğunu” ifade eder.

Alaaddin bir Arap temsili olarak
saygı kültüründen mahrum, tümüyle
hazza odaklı bir liderdir. Onun sahip
olduğu veya içinde bulunduğu Or-
tadoğu medeniyeti de tiksinti verici
ritüeller ve geleneklerle doludur. Me-
sela filmde, selamlaşmak amacıyla
koltukaltını öptüren bu “görgüsüz”
diktatörün ülkesi de iç çekişmelerin,
entrikaların ve sadakatsizliklerin
yurdudur. Ayrıca en yakınındaki in-
sanların suikast girişimlerine maruz
kalan Alaaddin, kullandığı dublörler
sayesinde her defasında kurtulur.
İşkence aletleriyle ilgili her detaya
da vakıftır. Devasa malikanesinde
oynadığı bilgisayar oyunlarında bile
“kafa kesen”, ödül olarak “intihar
bombacı yeleği” kazanan Alaaddin,
oyunun ilerleyen bölümlerinde hedef
olarak Tokyo istasyonuna, Münih
olimpiyatları ve Londra metrosuna
saldırmayı belirler. Filmde Ahmedi-
nejat dâhil tüm arkadaşlarının nük-
leer silahı olduğunu söyleyen bu so-
ğukkanlı cani diktatör, uranyum zen-
ginleştirir ve uluslararası camiaya
karşı alaycı bir ifadeyle “barışçıl amaç-
lar” güttüğünü söyler. Ne var ki so-

nunda uluslararası baskılara daya-
namayarak müzakere yapmak için
Amerika’ya gider.

Ortadoğulu gelmek,
Amerikalı dönmek 

Gittiği Amerika’da Amerikalılar
tarafından protesto edildiği caddeden
büyük bir vurdumduymazlıkla devesi
üzerinde geçen Alaaddin, kemikleş-
miş karşı-kültür dokusunu taşıyan
uyumsuz Arap imgesinin metaforu
gibi durur. “Özgür” halkın demokrasi
daveti yaptığı bu katıksız yabani
lider, filmin bu bölümünden sonra
bir tür ehlileştirilme / terbiye edilme
sürecinden geçirilir. Bu konuda ona
yardımcı olacak kişi, paradoksal şe-
kilde Yahudi, vejetaryen, çevreci, fe-
minist Zoey’dir. Toplumda yaşamanın
kurallarını anlatan Zoey’nin karşı-
sında Alaaddin tüm ahenksizliğiyle
izleyici tarafından artık kızılan değil;
“aşağılanan”, “gülünen” bir kimliğe
bürünür. İnsanların zaaflarıyla alay
eder Alaaddin; çiçekleri ezer; çöpleri
yollara savurur…

Bunun karşısında Amerikalıların
Amerikalı olmayanlara karşı beslediği
ya da besleyebileceği dayanaksız kor-
kunun ironisini belirtir film. Örneğin
bir sahnede, Alaaddin’i korumakla
sorumlu Amerikalı güvenlik görev-
lisiyle Alaaddin arasında şöyle bir
diyalog geçer.

Güvenlikçi: Dürüst olmak gere-
kirse Araplardan nefret ederim. 

Alaaddin: Önemi yok çünkü ben
Arap değilim. 

Güvenlikçi: Ama benim için
Arap’sınız… Aslında Amerika dışında
kalan herkes teknik olarak Arap sa-
yılır.
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Filmin birkaç yerinde bu önyar-
gılardan ya da yargılardan dem vu-
rulur. Filmdeki Amerika ve dikta-
törlük ilişkisine dair asıl ironik eleştiri
Alaaddin’in Amerikalılara yaptığı bir
konuşmada izlenir. Bu konuşmada
Amerika’nın bir tür diktatörlükle yö-
netildiği eleştirisi de vardır. Şöyle
der Alaaddin konuşmasında:

Neden diktatörlere bu kadar kar-
şısınız? Amerika’nın diktatörlükle
yönetildiğini hayal edin. Böylece millî
gelirin büyük bölümüne nüfusun
%1’i sahip olabilirdi. Vergi indirim-
leriyle zengin dostlarınızı daha da
zengin yapabilir, kumarda kaybet-
tiklerinde onları kurtarabilirdiniz.
Fakirlerin sağlık ve eğitim ihtiyaçlarını
görmezden gelebilirdiniz. Basın özgür

görünürdü, ama bir kişi ve ailesi ta-
rafından gizlice kontrol edilebilirdi.
Telefonları dinleyebilir, yabancı mah-
kumlara işkence edebilir, seçimlerde
hile karıştırabilir, savaş açmak için
yalan söyleyebilirdiniz. Cezaevlerini
tek bir ırktan insanlarla doldurabi-
lirdiniz ve kimse de bundan şikayetçi
olamazdı. Medyayı kullanarak halkı
korkutabilir ve çıkarlarına karşı po-
litikalarınızı bile desteklemeye zor-
layabilirdiniz. Biliyorum, bunu hayal
etmek siz Amerikalılar için zor.

Ama deneyin!

Filmin sonunda Zoey ile evlenen
ve Wadiya’ya dönen Alaaddin, Ame-
rika’da verdiği söz üzerine ülkesindeki
demokratik seçimlere onay verir. Fa-

kat yine sözüne güven olmayacaktır.
Nitekim Zoey’nin Yahudi olduğunu
öğrendikten sonra katline ferman
veren Alaaddin, seçimleri tankların
ve silahların gölgesinde yapar ve
yine zorbalıkla kazanır. Bu durum,
esasında Ortadoğu’da gerçekleştirilen
seçimlerin aslında bir demokrasi si-
mülasyonundan başka bir şey olma-
dığını resmetmektedir. 

Ortadoğu’da demokrasi halkın
iradesi temelli değil; Batı istencini
tatmine koşuttur. Özünde bu gayri-
sahicilik, demokrasinin kötü bir yö-
netim anlayışı olmasıyla değil; ağır-
lıkla diktatörüne bir baskıyla “de-
mokrasiyi seveceksin, seçimleri be-
nimseyeceksin” demeye getiren uzak
dış sesin zorbalığıyla ilgilidir. 
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Ve o artık baştan ayağı bir
Amerikalı! Bu kez modern
görünümlü bir kadının yanında,
Amerikan bayraklı eşofmanları ve
bel çantasıyla polisten
(devletten/erkten) hesap soran
sakalsız düzgün yurttaş.
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YEMEN’DEKİ GÜNCEL 
GELİŞMELER ÜZERİNE

SALİH EL-GABRİ
İLE SÖYLEŞİ
Yeni Yemen Medya Merkezi başkanı olarak görevine devam eden
Salih el Gabri, San’a Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Bir
süre gazetecilik de yapan el Gabri, Yemen’de farklı televizyon
kanallarında siyaset programları yapmıştır. Ayrıca Yemen
konusunda da uzman olan el Gabri, analist olarak çeşitli medya
kuruluşlarında Yemen’e dair güncel gelişmeleri değerlendirmektedir.
Sudan’da bulunan Umderman Üniversitesi’nde Basın ve Gazetecilik
alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.
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ORSAM: Özellikle son dönem-
lerde Yemen, Suudi Arabistan lider-
liğindeki koalisyon ülkeleri ile darbe
yapan Husi milislerinin destekçisi
İran arasında bir arenaya dönüştü.
Bu dönüşümle birlikte Yemen, iyice
gerginleşen Suudi Arabistan-İran
ilişkilerinin en önemli boyutlarından
birisini oluşturmaya başladı. Çatış-
manın özellikle Yemen’den başka
aktörlerin katılımına da izin verecek
ölçüye gelmesini nasıl açıklarsınız?

Salih el-Gabri: Başlangıçta Ye-
men’de ne olduğunu ne yaşandığını
açıklığa kavuşturmamız lazım. Ye-
men’de bir iç savaş yok. Yemen’de
İran destekli Husi milislerinin ger-
çekleştirdiği bir darbe yaşanıyor. Bu
darbe uluslararası alanda meşru ola-
rak kabul edilen hükûmete ve bunun
başındaki Cumhurbaşkanı Hadi’ye
yönelik bir darbedir. Yemen’deki sa-
vaş Arap Koalisyon güçleri tarafın-
dan desteklenen hükûmet ile Ye-
men’in %4’ünü oluşturması hase-
biyle azınlık olan ve Yemen’i silah
zoruyla yönetmek isteyen bir milis
gücü arasında yaşanıyor. Bu milisler
ne siyaset yapmayı ne de diyalogu
kabul etmemektedir. Aslına bakar-
sanız Yemen’de yaşananlar, Türki-
ye’nin PKK terör örgütüyle müca-
delesine bir yönüyle benziyor. PKK,
Kürtlerin tamamını temsil etme-
mesine rağmen dış destekle ülkenin
bir kısmını parçalayarak kendine
bir devlet kurmak istiyor. Husiler
de, İran’ın silahlı bir milis gücüdür.
İran, Husileri 1980’li yıllardan iti-
baren destekleyerek kendi Fars im-
paratorluğunu canlandırmak ve
Mekke ve Medine’yi kontrol altına
almak için kullanıyor. Husiler, baş-
kent Sana’yı ele geçirdiklerinde İranlı
üst düzey bir askerî yetkili “Arap
ülkelerinin dördüncü başkentini ele

geçirdik” diyerek asıl amaçlarını or-
taya koymuştur.

ORSAM: Bildiğiniz gibi son gün-
lerde Hudeyde bölgesinde çatışmalar
devam etmekte, fakat meşru Yemen
Hükûmeti’nin, Suudi Arabistan li-
derliğindeki koalisyonun da deste-
ğiyle, bölgede Husilere karşı başarılı
operasyonlar yürüttüğünü biliyoruz.
Bu bağlamda, Hudeyde bölgesine
hem Yemen hükûmeti hem de des-
tekçisi Suudi Arabistan liderliğindeki
koalisyon ülkeleri tarafından bu de-
rece önem atfedilmesinin sebepleri
nelerdir?

Salih el-Gabri: Hudeyde Limanı,
Aden Limanı’ndan sonra Yemen’in
ikinci büyük limanı konumunda.
Bu liman Husilerin, İran’dan ger-
çekleştirdiği silah sevkiyatının önem-
li bir geçiş merkezi. Limanın bü-
yüklüğü ve işlevi sadece silah sev-
kiyatı değil, aynı zamanda önemli
bir ticaret alanı durumunda. Buradan
yapılan ticaret ve kaçakçılık, Husilere
önemli bir maddi kaynak da sağlıyor.
Buna ek olarak Yemen halkına gelen
uluslararası insani yardımların %70’i
Hudeyde Limanı üzerinden geliyor.
Husiler Yemen halkına gelen bu
yardımlara el koyarak, çoğunu ka-
raborsada satıyor. Yemen hükûmeti
koalisyon desteği ile Hudeyde Li-
manı’nı ele geçirerek, tüm Yemen-
lilerin hizmetine sunmayı amaçlıyor.
Bununla beraber Husilerin elindeki
son liman ve geçiş yeri olan Hudeyde
Limanı’nın ele geçirilmesiyle Husi-
lerin deniz bağlantısı kesilmiş ola-
cak.

Hudeyde’yi önemli kılan bir başa
nokta ise, Aden Limanı’dır. Zira bu
liman, ülkenin en büyük limanı ol-
masına rağmen Birleşik Arap Emir-
likleri (BAE) ve onun kontrolündeki

ayrılıkçılar tarafından sebep göster-
meksizin kapatıldı. Hudeyde, bir
yönüyle tüm Yemen’in için önem
taşıyor. Ayrıca, Hudeyde Uluslararası
Havaalanı, özellikle ülke dışında bu-
lunan Yemenlilerin ülkelerine gidiş
ve gelişlerini kolaylaştıracak, hasta
ve yaralıların taşınmasında ise önem-
li bir rol oynayacaktır. Bunun için
Yemen hükûmeti ve koalisyon güç-
leri bu havaalanının hemen ulaşıma
açılacağını açıklamışlardı. Ancak bu-
nunla ilgili ciddi endişeler var. Yemen
halkı, Aden Havaalanı ve Limanının
BAE ve ona tabi milisler tarafından
sebepsiz yere kapatılması gibi Hu-
deyde Limanı ve Havaalanının da
kapatılmasından büyük endişe du-
yuyor. Bilindiği üzere Hudeyde Ha-
vaalanı sadece sivil değil aynı za-
manda askeri bir havaalanıdır. Sahası
Vatikan’ın sahasından bile daha bü-
yük dersek herhalde hacmini daha
somutlaştırmış oluruz.

Hudeyde, Husi milisleri için bir
ölüm kalım savaşı. Bunun için Hu-
deyde’de büyük ve şiddetli bir savaş
yaşanıyor. Husiler bu limanı kay-
betmeleri durumunda deniz yoluyla
askeri ve ticari olarak hiçbir yardım
alamayacaklar. Bu amaçla Husi mil-
isleri askerî anlamında ciddi hazır-
lıklar yaptı. Daha önce Yemen or-
dusundan aldıkları silahların yanı
sıra İran’ın kendilerine verdiği tüm
silahları kullanıyorlar. Çocukları
silah altına aldılar. Sivilleri kalkan
olarak kullanıyorlar. Buna ek olarak
şehrin etrafında hendekler ve tü-
neller tahkim ettiler.

Koalisyon güçleri Hudeyde ope-
rasyonunda hava, kara ve deniz un-
surlarının tamamını kullanıyor. Yo-
ğun çatışmalar sonucu koalisyon
güçleri havaalanının bir bölümünü
kontrol altına aldı. Orada hâlâ ça-
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tışmalar devam ediyor. Koalisyon
güçleri Hudeyde merkezinde sokak
çatışmaları yaşanmasın ve sivil ka-
yıplar olmasın diye Husileri şehir
dışına çekerek çatışmaları buralarda
gerçekleştiriyor. Koalisyon güçleri
Hudeyde kentini askerî operasyonla
alma konusunda son derece kararlı.
ABD’nin - sivillerin zarar görmemesi
yönündeki açıklamalarına rağmen
- Hudeyde’nin askerî operasyonlarla
alınması konusunda yeşil ışık yak-
tığını söyleyebiliriz.

ORSAM: Bilindiği gibi, Suriye
iç savaşı 7 yıl, Yemen iç savaşı yak-
laşık 4 yıldır devam etmekte. Fakat
gerek uluslararası toplum gerekse
de uluslararası medyada Suriye krizi
daha fazla gündeme geliyor. Bu al-
gılayışa sebep olduğunu düşündü-
ğünüz dinamikler nelerdir?

Salih el-Gabri: Daha öncede ifade
ettiğim gibi Yemen’de, Suriye’de ol-
duğu gibi bir iç savaş söz konusu
değil. Ancak maalesef Türkiye ve
dünya medyasında yanlış bir görüş
hâkim. Yemen’de Husiler dahi “Biz
Şiiyiz Sünnilerle savaşıyoruz” de-
miyor. Buna rağmen Yemen’de sanki
bir iç savaş var havası oluşturuluyor.
Bu yanlış bir kanaat. Yemen’de azın-
lık olan Husi milislerinin meşru hü-
kûmete yönelik bir darbesi var.

Suriye’deki savaşın uluslararası
alanda daha fazla ses getirmesinin
sebebi öncelikle Suriye savaşı Ye-
men’deki savaştan üç yıl önce başladı.
Bununla birlikte Suriye yönetimi
Suriye halkına yönelik başta kimyasal
silah olmak üzere her türlü silahı
kullandı. Buna ek olarak Suriye ulus-
lararası savaş sahası haline geldi.
ABD, Rusya ve İran gibi güçler, kendi
aralarındaki hesaplaşmalarını Suriye
üzerinden yapıyor.

Buna ek olarak 4 milyondan faz-
lası Türkiye’de olmak üzere Suriye
halkının yarısından fazlası ülkele-
rinden ayrılmak zorunda kaldı. An-
cak Yemen’de hiçbir şekilde bir mül-
teci sorunu olmadı. Halk çatışma
alanlarından başka yerlere yani Ye-
men içinde yer değiştirdi. Dışarıya
çıkmadı. Uluslararası bir göç durumu
olmadı. Suriye’de Batı ve İran tara-
fından oluşturulan IŞİD gibi alt ya-
pısı olmayan bir örgüt oluşturuldu.
Terör ve savaş bahanesiyle Suriye’nin
parçalanması amaçlandı. 

Suriye’yi önemli kılan bir başka
özellik ise İsrail ile sınırının olması.
Suriye’deki gelişmeler, İsrail’in gü-
venliğini etkiliyor. İsrail’in güvenli-
ğini birinci sıraya koyan Batı, Suri-
ye’ye ayrı bir önem verdi. Bunun
için İsrail Esed yönetiminin düş-
mesini hiçbir zaman istemedi. İs-
rail’de çok sayıda siyasetçi Esed’in
devam etmesinden yana oldukları
yönünde açıklamaları oldu. Bu du-
rum, Batılıların tutumuna da yan-
sıdı.

Yemen’de başka bir durum ise
meşru hükûmete bağlı medya ol-
dukça zayıf. Özellikle Husi milisleri
başkent Sana ve Aden olmak üzere
meşru hükûmete bağlı tüm medya
kuruluşlarını kontrol atına aldı. Çok
sayıda gazeteciyi öldürdü, birçoğu
ülke dışına kaçmak zorunda kaldı.
Üç yılda 20’den fazla gazeteci tu-
tuklandı. Yemen’de ağırlıklı olarak
Husi milislerine ait medya bulunu-
yor. Yemen halkının yaşadığı sıkın-
tıları uluslararası medyaya taşıyan
güçlü bir medya yok. Olan medya
ise çoğunlukla Husi milislerinin gö-
rüşlerini ve propagandasını yansıt-
makla meşgul.

ORSAM: Türkiye’nin bölgedeki
etkisi düşünüldüğünde, meşru Ye-
men hükûmetinin çatışmaları din-
dirmek ve iç savaşı siyasi bir çözümle
sonlandırmak adına, Türkiye’den
beklentilerinin neler olması gerek-
tiğini düşünüyorsunuz?

Salih el-Gabri: İlk olarak Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ı ve şahsında
Türk halkını cumhurbaşkanlığı ve
parlamento seçimlerinde elde ettiği
zafer münasebetiyle tebrik ediyo-
rum. Türkiye bu seçimle dünyaya
demokrasi anlamında bir örnek
oluşturdu. Türkiye dünyada tüm
mazlum halkların âdeta bir sığınağı
oldu. Kendi ülkelerindeki savaş ve
baskılardan kurtulmak isteyen Müs-
lüman ve Araplar için de sığınılacak
bir liman oldu.

Türkiye-Yemen ilişkilerine ba-
kacak olursak geçmişi çok eskilere
dayanan tarihî ilişkileri var. Türkiye
özellikle Yemen’in içinde olduğu
zorlu savaş sürecinde hep Yemen
halkının yanında oldu. Türkiye, Husi
milislerinin yaptığı darbeyi redde-
derek çatışan taraflara bir masa et-
rafında diyalog çağrısında bulundu.
Bu tutumu takdir etmekle birlikte
Türkiye’nin bölge ve dünya kon-
jonktüründeki rolünü göz önüne
aldığımızda yeterli bir girişim değil.
Türkiye’de bulunan Arap Gazeteciler
ile birlikte programa katılmıştım.
Toplantının kapalı bölümüne Dış-
işleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu
da katılmıştı. Çavuşoğlu burada yap-
tığı konuşmada Türkiye’nin seçim-
lerden sonra Yemen başta olmak
üzere bölgedeki çok daha etkin ola-
cağını açıklamıştı. Önümüzdeki gün-
lerde Türkiye’nin Yemen konusunda
önemli girişimleri olacağını tahmin
ediyorum. Buna ek olarak Ankara
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diplomasi gücünü kullanarak İran’ı
Husilerin diyalog masasına oturması
konusunda ikna edebileceğini dü-
şünüyorum. Bununla birlikte Suri-
ye’de olduğu gibi Türkiye Yemen’de
de tarafların bir masa etrafında
oturmasında büyük rol oynayabilir.
Tüm tarafların bir araya geleceği
ender ülkelerden biri Türkiye’dir.
Önümüzdeki günlerde neden Ankara
veya İstanbul’da böyle bir toplantı
olmasın?

Yemen’de bir başka sorun ise
insani yardımlar, yaralılar ve hasta-
ların durumu. Türkiye’nin gerek
sağlık gerekse insani açıdan önemli
yardımları oldu. Şu an Yemen’de 40
binden fazla yaralı bulunuyor. Tür-
kiye’nin önemli yardımlarına rağmen
ciddi sağlık sorunları yaşanıyor.

Bir başka konu da biz Türkiye’nin
Yemen’e daha fazla eğilmesini isti-
yoruz. Çünkü bizim tarihî kardeşlik
bağlarımız var. Bakıyoruz Türkiye,
Katar ve değişik Afrika ülkelerinde
askerî üsler kuruyor. Ancak Yemen
stratejik konumu, yer altı ve yer
üstü zenginliklerine ek olarak dünya
ticaretinin önemli bölümünün ya-
pıldığı Bâb el-Mendeb Körfez’inde
yer alıyor. Yemen Katar ve diğer
Afrika ülkelerinden daha az önemli
değil. Türkiye, Katar ve diğer Afrika
ülkelerinde askerî üs açtığı gibi Ye-
men’de neden bir askerî üs açmıyor.
Bu bölgede hem ticari hem de askerî
anlamda etkin olmuyor? Türkiye’nin
bu yöndeki girişimleri inanıyorum
ki, Yemen meşru hükûmeti tara-
fından da büyük memnuniyetle kar-
şılanacaktır.

Bilindiği üzere Husi milislerinin
darbesi sonrası Yemen Cumhurbaş-
kanı Abdurabbu Mansur el Hadi’nin

daveti ile Suudi Arabistan öncülü-
ğünde Arap koalisyon güçlerinin
müdahalesi oldu. Ancak zamanla
koalisyonda yer alan BAE gizli ajan-
dasını hayata geçirmeye çalıştı. BAE
kendilerine bağlı milis bir ordu kur-
du. Bunlarla ele geçirdikleri Aden
Limanı’nı kapattılar. Ardından So-
kotra Adasını ele geçirdi. Sokotra
Adası’ndaki havaalanını kendi bir-
liklerini yerleştirerek Yemen güvenlik
birimlerini buradan kovdular. Yemen
âdeta denize düşen yılana sarılır
misali… Bu kriz döneminde koalis-
yondan destek istedi; ancak BAE
ülkeyi âdeta işgal etmeye yeltendi.
Türkiye gibi dost ve güvenilir ülke
olsaydı durum daha farklı olurdu.
Burada bir denge unsuru olurdu
diye düşünüyorum.

ORSAM: Suudi Arabistan lider-
liğindeki çokuluslu koalisyona ABD-
Fransa ve Birleşik Krallık’tan lojistik
ve istihbarat desteği olduğu biliniyor.
Fakat son dönemlerde bu koalisyon
içerisinde de özellikle BAE’den kay-
naklı görüş ayrılıkları olduğu düşü-
nülüyor. Bu gelişmeler ışığında Ye-
men’in geleceğine dair düşüncele-
riniz nelerdir?

Salih el-Gabri: Yemen ile koalis-
yon güçleri arasında iyi ilişkiler var.
Az önce ifade etiğim gibi koalisyon
güçleri Cumhurbaşkanı Abdurab-
bu’nun çağrısı üzerine Yemen’e mü-
dahale etti. Bu müdahalede sonra-
sında Yemen topraklarının %80’i
hükûmetin eline geçti. Ayrıca ulusal
ve güçlü bir ordu tesis edildi. Suudi
Arabistan üzerinden Yemen halkına
insani yardımlar yapıldı. Ancak Ye-
men halkı, BAE’nin eylemleri sebe-
biyle büyük bir endişe yaşıyor. Çünkü
BAE, Yemen hükûmeti kontrolü dı-
şında kendine bağlı bir ordu kurdu.

Bu ordu Aden, Şebva ve Hadramevt
kentlerinde bulunuyor. Bu milisler
Aden Limanı’nı kapattı. Bu liman
60’lı yıllarda New York Limanı’ndan
sonra dünyanın en büyük limanıydı.
BAE’nin asıl niyeti Sokotra Adası’nı
işgal ettiğinde ortaya çıktı. Yemen
hükûmeti ve uluslararası baskılar
sonucu bu adadan çekildi. Yerine
Yemen ordusu ve Suudi güçleri geldi.
Aynı senaryonun Hudeyde Limanı
için de yapılmasından endişe edi-
yoruz. BAE kendi milis güçlerini
buraya konuşlandırarak kontrol al-
tına almasından endişe ediyoruz.
Çünkü biliyoruz ki Yemen Cum-
hurbaşkanı el Hadi, BAE’nin onayı
sonrası Aden’e dönebildi. Onların
onayı olmadan ülkesine bile döne-
mezdi maalesef.

Uluslararası kamuoyu ile ilgili
olarak BM 2216 sayılı kararı Husi
milislerine silahları bırakıp kentleri
boşaltmasını içeriyordu. Ancak 4
yılı aşkın süredir bu karar hiçbir şe-
kilde hayata geçirilmedi. Burada fa-
turayı sivil halk ödedi. İnsani bir
felaket yaşanıyor. İnsanlar açlık ve
salgın hastalıklarla mücadele ediyor.
Yemen dünyanın en derin krizinin
yaşandığı ülke durumuna düştü.

Aslına bakarsanız Yemen’deki
bu savaş çok daha öncede sonlan-
dırılabilirdi. Arap koalisyon güçle-
rinin Husilere karşı kısa sürede
kesin bir zafer elde etme imkânları
var. Böyle bir askerî güçleri de var.
Ancak bu karar kendilerine ait değil.
Bu karar büyük güçlerin ve silah
tüccarı ülkelerin kararıdır. Savaşın
daha da uzamasıyla birlikte hem
daha fazla silah satacak hem de Ye-
men’i kontol altında tutabilecekleri
bir plan söz konusu. Bununla birlikte
Husilerin bazı kesimler bertaraf edi-
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linceye kadar devam etmesi yönünde
Batılıların da bir isteği var. Kendi-
lerinin razı olacağı bir grup ve yö-
netim iş başına gelene kadar savaşı
uzatacaklar.

ORSAM: Yemen birçok defa Bir-
leşmiş Milletler tarafından insani
kriz yaşanan en kötü durumdaki
ülke olarak nitelendirildi. İnsani kri-
zin iyileştirilmesi meselesi zorunlu
olarak çatışmalardaki gelişmelere
mi bağlıdır?

Salih el-Gabri: Maalesef bu ah-
laksız ve acımasız savaşta zarar
gören sadece masum siviller oluyor.
Bu savaşın en büyük faturasını kadın
çocuk ve yaşlılar ödüyor. Yemen’de
çok zayıf bir hükûmet var. Koalisyon
ise savaşı sonlandırma ve galip gelme
konusunda bir ciddiyeti yok. Husi-
lerin de aynı şekilde galip gelme
gücü yok. Yemen halkının ihtiyaç
duyduğu hizmetleri de sunamaz.
Bu savaşın en büyük kazananı as-
lında sadece Husi yöneticileridir.

Devam eden savaş ve güvenliğin
sağlanamaması sebebiyle halka yar-
dım ulaştıracak uluslararası yardım
kuruluşları bu çalışmalarını yapa-
mıyor ve halka yardım ulaştıramıyor.
Bu yardımların ulaşacağı yegâne yer
Hudeyde Limanı, bu liman da Hu-
silerin kontrolünde. Hudeyde Li-
manı’na gelen yardımlarda Husiler
tarafından el konularak kendi sa-
fında savaşanlara veriliyor ya da ka-
raborsada satılmak suretiyle Yemen
halkına ulaşmıyor. Yemen halkı için
uluslararası alanda yapılan toplan-
tılarda taahhüt edilen yardımların
sadece %10’u Yemen’e ulaştı. Geri
kalan kısmı hâlâ Yemen halkına ve-
rilmedi. Yemen Altyapı ve Planlama
Bakanı yaptığı açıklamada Yemen’in
yeniden imarı için 100 milyar dolar

paraya ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.
Ancak şu ana kadar bu paranın sa-
dece bir milyar doları toplanabildi.
Yemen maalesef bir insani kriz ile
karşı karşıya, BM’nin resmî olarak
yaptığı açıklamada Yemen’i dünyada
en büyük insani krizinin yaşandığı
ülke olarak sınıflandırdı. Yemen’in
%85’i insani yardımlara muhtaç ve
22 milyon inan açlık sınırının altında
yaşam mücadelesi veriyor. Açlık ve
yoksulluğun yanı sıra temiz su elde
edilememesi sebebiyle salgın has-
talıklar baş gösterdi. Kolera salgınına
bir milyondan fazla kişi yakalandı.
2 binden fazla kişi de bu hastalık
sebebiyle yaşamını yitirdi.

Husilerin kontrolü altındaki böl-
gelerde bir milyondan fazla memur
iki yıldan fazla süredir maaş alamı-
yor. Halk gaz ve yakıt temin ede-
mediği için halk yemeğini pişirmek
için odun pazarlarına giderek odun
alıp bu şekilde yemek ve günlük ih-
tiyaçlarını gidermeye başladı. Yakıt
temin edilememesi sebebiyle 50 yıl
önce olduğu gibi insanlar eşekleri
ulaşımda kullanmaya başladı. Şu
anki durum eski Cumhurbaşkanı
Ali Abdullah Salih’in tehdidine dön-
dü. Ali Abdullah Salih “Ben gidersem
Somali’den daha kötü olursunuz”
demişti. Şimdi Yemen Somali’den
bile kötü durumda. Husiler, bu sa-
vaşta 15 binden fazla çocuğu silah
altına aldı. Bu çocukları savaştırmak
amacıyla cephelere sürdü. Maalesef
tüm dünya Yemen’deki bu insani
trajediyi izlemekle yetiniyor.

ORSAM: Uluslararası örgütlerin
çabalarını değerlendirdiğinizde hangi
örgütün Yemen’de bir çözüme daha
yakın olduğunu görüyorsunuz? İs-
lam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği,
Birleşmiş Milletler?

Salih el-Gabri: Yemen’deki çözüm
Yemenlilerle olacaktır. Husiler hiçbir
şekilde diyaloga yanaşmayacaklar.
Askerî olarak tüm güçleri kırıldıktan
sonra başka bir seçenek kalmayın-
caya kadar savaşmaya devam ede-
cekler. Tamamen güçten düştükle-
rinde ise o zaman diyalog masasına
otururlar. Benim görüşüm Yemen’de
çözüm sadece askerî operasyonlarla
sağlanır. Çünkü Yemen tarihi bo-
yunca Husilerle 70’ten fazla görüş-
meler oldu. Ancak Husiler bu an-
laşmaların hiçbirine sadık kalmadılar.
Husileri tamamen ortadan kaldır-
mak gibi bir şeyden bahsetmiyorum.
Burada Husilerden devletten aldıkları
silahları teslim etmeleri ve siyasi
parti kurarak toplumun karşısına
çıkmaları isteniyor, silahla yönetim
ele geçirmeleri değil. Biz ülkemizde
barışı istiyoruz. Ülkemizde kim olur-
sa olsun silah taşıyan silahla yöne-
timi ele geçirmek isteyen milisler
istemiyoruz. Bununla birlikte ister
İran olsun ister BAE olsun yabancı
ülkelerin müdahale aracı milislerin
ülkemizde olmasını istemiyoruz.

Biz aynı zamanda Arap, Müslü-
man ve uluslararası örgütlerden ve
devletlerden hem vaatlerinde sadık
olmalarını hem de ülkemizi milis-
lerden kurtarılarak kendi ayakları
üzerinde duran bir ülke olarak ye-
niden oluşturulması konusunda
desteklerini istiyoruz. Sizin soru-
nuzda bahsettiğiniz bu örgütler
maalesef sözlerinde durmadı. Bu
örgütlerin var olduğu bir süreçte
Filistin, Suriye, Irak, Mısır gibi birçok
ülke büyük trajediler yaşamaya de-
vam ediyor.
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