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Tarihçe
Türkiye’de eksikliği hissedilmeye başlayan Ortadoğu araştırmaları konusunda kamuoyunun 
ve dış politika çevrelerinin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek amacıyla, 1 Ocak 2009 tarihinde Or-
tadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) kurulmuştur. Kısa sürede yapılanan kurum, 
çalışmalarını Ortadoğu özelinde yoğunlaştırmıştır.

Ortadoğu’ya Bakış
Ortadoğu’nun iç içe geçmiş birçok sorunu barındırdığı bir gerçektir. Ancak, ne Ortadoğu ne de 
halkları, olumsuzluklarla özdeşleştirilmiş bir imaja mahkum edilmemelidir. Ortadoğu ülkeleri, 
halklarından aldıkları güçle ve iç dinamiklerini seferber ederek barışçıl bir kalkınma seferber-
liği başlatacak potansiyele sahiptir. Bölge halklarının bir arada yaşama iradesine, devletlerin 
egemenlik halklarına, bireylerin temel hak ve hürriyetlerine saygı, gerek ülkeler arasında ge-
rek ulusal ölçekte kalıcı barışın ve huzurun temin edilmesinin ön şartıdır. Ortadoğu’daki sorun-
ların kavranmasında adil ve gerçekçi çözümler üzerinde durulması, uzlaşmacı inisiyatifleri ce-
saretlendirecektir Sözkonusu çerçevede, Türkiye, yakın çevresinde bölgesel istikrar ve refahın 
kök salması için yapıcı katkılarını sürdürmelidir. Cepheleşen eksenlere dâhil olmadan, taraflar 
arasında diyalogun tesisini kolaylaştırmaya devam etmesi, tutarlı ve uzlaştırıcı politikalarıyla 
sağladığı uluslararası desteği en etkili biçimde değerlendirebilmesi bölge devletlerinin ve halk-
larının ortak menfaatidir.

Bir Düşünce Kuruluşu Olarak ORSAM’ın Çalışmaları
ORSAM, Ortadoğu algalımasına uygun olarak, uluslararası politika konularının daha sağlıklı 
kavranması ve uygun pozisyonların alınabilmesi amacıyla, kamuoyunu ve karar alma meka-
nizmalarına aydınlatıcı bilgiler sunar. Farklı hareket seçenekleri içeren fikirler üretir. Etkin 
çözüm önerileri oluşturabilmek için farklı disiplinlerden gelen, alanında yetkin araştırmacıla-
rın ve entelektüellerin nitelikli çalışmalarını teşvik eder. ORSAM; bölgesel gelişmeleri ve trend-
leri titizlikle irdeleyerek ilgililere ulaştırabilen güçlü bir yayım kapasitesine sahiptir. ORSAM, 
web sitesiyle, aylık Ortadoğu Analiz ve altı aylık Ortadoğu Etütleri dergileriyle, analizleriyle, 
raporlarıyla ve kitaplarıyla, ulusal ve uluslararası ölçekte Ortadoğu literatürünün gelişimi-
ni desteklemektedir. Bölge ülkelerinden devlet adamlarının, bürokratların, akademisyenlerin, 
stratejistlerin, gazetecilerin, işadamlarının ve STK temsilcilerinin Türkiye’de konuk edilmesini 
kolaylaştırarak bilgi ve düşüncelerin gerek Türkiye gerek dünya kamuoyuyla paylaşılmasını 
sağlamaktadır.

STRATEJİK BİLGİ YÖNETİMİ, ÖZGÜR DÜŞÜNCE ÜRETİMİ
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Prens Abdülaziz Bin Talal Bin
Abdulaziz Al Suud: 

Bayanlar Baylar, Essalamun Aleyküm 
ve Rahmetûllahi ve Berakâtûhu,

Her şeyden önce bugün sadece bu-
rada üniversitede olduğum için de-
ğil Türkiye’de olduğum için de onur 
duymaktayım. Buraya İstanbul’dan 
Ankara’ya, trenle dört saat gereken 
yolu yedi saate arabayla geldim. As-
lında bu başka komik bir hikâyenin 
konusu, eğer paylaşmamı isterseniz 
daha sonra anlatabilirim.

Belki bazılarınız biliyordur, Ben yeni 
sayılabilecek Ortadoğu Arap ülkesi 
olan Suudi Arabistan’danım. Henüz 
devlet olarak bir yüzyılı doldurmadık. 
Büyük babam, majesteleri kral Abdü-
laziz bu krallığın kurucusudur. Belki 
aranızdan bazıları biliyordur, Suudi 
Arabistan aslında 150-200 yıllık sü-
reç içerisinde üçüncü Suudi Krallı-
ğıdır. Birinci Suudi Krallığı bugünkü 
Suudi devletinin sınırlarını aşmış ve 
Irak, Ürdün’ün bazı kısımları ve Su-

udi Arabistan’ın çevresinde bulunan 
bazı Körfez devletlerinin bir kısmını 
sınırlarına dahil etmişti. İkinci Suudi 
Arabistan devleti aslında pek küçük-
tü ve Osmanlı İmparatorluğu tarafın-
dan bölgede tehdit olarak algılandı-
ğından ötürü yıkılmıştır. İlk devletin 
yıkılmasının ardından ikinci devlet 
ortaya çıkmış ve bu aynı zamanda 
benim ailem olan Suudi ailesinin de 
ortaya çıkış tarihidir. Üçüncü devlet, 
ülkeyi birleştirme konusunda I. ve II. 
Dünya Savaşları’nın ortaya çıkardığı 
sorunlar nedeniyle ancak 30-40 son-
ra başarılı olabilmiştir. Öyle zannedi-
yorum ki yabancı ülkeler birbirleri ile 
savaşmakla çok meşguldüler ve Suudi 
Arabistan ülkeyi birleştirmek için bir 
fırsat yakalamış oldu. Sonuç itibari ile 
bugünlere ulaşabilmek için pek so-
runla yüzleştik. 

Bildiğiniz gibi bundan bir asır önce, 
kapitalizm, komünizm, Arap Ayak-
lanmaları ve Arap Devletleri birliği 
gibi fikirler vardı. Bunlardan bazıları 
az ya da çok kraliyet ailesi ve krallık 
için bir tehdit oluşturuyordu.
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Fakat bugün burada olmamın amacı 
tarihten bahsetmek değil elbette. Bu-
gün sizlere Arap Baharı’ndan, Suudi 
Arabistan ve Ortadoğu ilişkilerinden 
ve Suudi Arabistan-Türkiye ilişkile-
rinden bahsetmeye çalışacağım. Ne 
yazık ki Ortadoğu’da pek çok insan, 
tabi ki burada onlar adına konuşmu-
yorum sadece gözlemlerimi aktarıyo-
rum- hala geçmişte yaşıyorlar. Sekü-
lerliğin ne olduğunu, üzerinde uzla-
şıp uzlaşmadığımızı dahi bilmiyorlar. 
Türkiye, I. Dünya Savaşı’nın ardından 
ayakta kalmaya çalıştı. Burada önemli 
olan nokta ise ilişkilerin sadece yüzyıl-
lar öncesine dayanan tarihsel geçmişi 
değil ayrıca bölgedeki nüfusun büyük 
bir kısmını oluşturan Müslüman üm-
metinin ortak paydası dindir. Ülke-
miz, Suudi Arabistan’ın anayasası öyle 
ya da böyle Kuran ve Peygamberimiz 
Hz. Muhammed’in sünnetidir. Bazıla-
rı bize Vahabi diyor, aslında bu olduk-
ça komik bir terim ve aslında benim 
tam olarak var olduğunu düşünme-
diğim bir alana işaret ediyor. Son üç 
yıldır Vaşhington’da yaşıyorum. Bir-
kaç düşünce kuruluşuna danışmanlık 
yapmaktayım, Middle Eastern Affairs 
dergisinde Suudi Arabistan uzmanı 
olarak çalışıyorum. Ben uzman deği-
lim ancak bölgeden gelen biri olarak 
nasıl düşündüğümüzü ve neden böyle 
düşündüğümüzü anlamanıza yardım-
cı olabilirim. 

Özellikle 11 Eylül’den sonra pek çok 
şey değişti. Pek çok analizci kusurlu 
olanın İslam dini olduğunu düşündü 
ve bu yüzden Müslüman dünyayı teh-
dit eden aşırıcılıkla mücadele edilme-
si gerektiği fikri yaygınlaştı. Ben size 
konunu ciddiyetini gösteren bir anımı 
anlatayım. Minnesota’da bir hasta-
neyi ziyaret ettim; oradaki hemşire 
bana nereli olduğumu sordu. Ben Su-
udi Arabistan dedim. Bunun üzerine 

hemşire bana bu ülkenin adının hiç 
duymadığını söyledi. Ben de yüzyıl-
lardır var olan bir ülke olmadığımızı 
belki o nedenle bilmediğimi söyle-
yerek Ürdün’ü bilip bilmediğini sor-
dum. Bana evet, Ürdün’ü biliyorum 
dedi ve Kraliçe Nur’un sizin kraliçe-
niz mi diye sordu. Hayır ama onlar 
bizim komşumuz diye cevap verdim. 
Sonra bana ülkemi hatırladığını söy-
ledi ve ben de bunun üzerine Suudi 
Arabistan’ın nerde olduğunu sordum. 
Dubai’de diye cevap verdi. Dubai’nin 
komşumuz olan Birleşik Arap 
Emirlikleri’nde olduğunu açıklamak 
gerçekten çok zordu. En sonunda ona 
Usame bin Ladin’i tanıyıp tanımadığı-
nı sordum ve bildiğini söyledi. Bende 
biz aynı ülkedeniz diye cevap verdim. 
Ne yazık ki, ona Suudi Arabistan’ı gös-
termenin en kolay yolu buydu. Usame 
Bin Ladin’i gibi bir adamla tanınmak 
bizim açımızdan hiç iyi değil. 

Bununla beraber Türkiye ile Suudi 
Arabistan dahil olmak üzere Arap 
dünyası ararsındaki ilişkiler yıllar-
ca soğuktu. Ve sizinde bildiğiniz gibi 
son on yılda Türkiye’de iç ve dış po-
litika gibi alanlarda pek çok değişim 
yaşandı. Arap dünyasındaki pek çok 
insan Türkiye’nin birdenbire gerçek-
leştirdiği bu atılımı hala anlayabilmiş 
değil. Resmi olarak örneğin Suudi 
Arabistan, majesteleri Kral Abdul-
lah ve hükümeti, Türkiye’ye, Başba-
kan Erdoğan’a ve Cumhurbaşkanı 
Gül’e oldukça yakındır. Ancak mesel 
liderlerin birbirine yakın olması de-
ğil. Bizim yapmaya çalıştığımız şey, 
akademisyenler, öğrenciler gibi gayri 
resmi kanallar üzerinden çalışmak ve 
Suudi Arabistan ile Türkiye ararsında 
öğrenci değişim programlarının nasıl 
arttıracağımızı bulmaktır. 
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Duyduğuma göre bazı Türk öğrenci-
ler Suudi Arabistan’a sadece İslam’ı 
öğrenmek, Mekke ve Medine’de bu-
lunmak için geliyormuş. Ama bizim 
istediğimiz bu değil, biz istiyoruz ki 
öğrenciler Suudi Arabistan’a gelip 
Arapça ve ülkemizin kültürünü öğ-
rensinler ve ülkelerine döndüklerin-
de gördüklerini paylaşsınlar. Suudi 
Arabistanlılar da buraya, Türkiye’ye 
buraya Türkçe öğrenmeye gelebilir ve 
iki ülke arasındaki kültürel etkileşime 
katkıda bulunabilirler. Bizim bakış 
açımız bu yöndedir. 

Benim büyük annem bir Türkiye Er-
meni’sidir ve aynı zamanda ben de 
kendimi Türkiye, Suudi Arabistan ve 
Arap dünyası arasındaki akademis-
yen, öğrenci ve burslarla ilgili işbirli-
ğinin geliştirilmesi için çalışan büyük 
bir grubun parçası olma sorumlulu-
ğunu hissediyorum. 

Arap baharı hususuna gelecek olur-
sak, nereden başlayacağımızı sorabi-
lirsiniz. Bazıları bunu bir virüs olarak 
tanımlayabilir. Önce siz nezle olursu-
nuz, sonra komsunuz da nezle olur ve 
ardından tüm sınıf hapşırmaya baş-
lar. Basitçe bugün Arap dünyasında 
yaşananlar budur. İnsanlar yıllardır 
bir yandan düşünce özgürlüğü baskı 
altına alınırken, hizmet eksikliği ve 
düşük maaş baskısı altında yaşamak-
taydı. Sosyal medyadan da bildiğiniz 
üzere yeni nesil bunu kabul etmiyor. 

Ben Facebook’tan hoşlanmam an-
cak iyi bir Twitter takipçisiyim. Bazı 
arkadaşlarım bana kaç kişi tarafın-
dan takip edildiğimi soruyor. Ben de 
onlara bilmediğimi ancak iki kişiden 
emin olduğumu söylüyorum: annem 
ve kız kardeşim. Elbette bazı analist-
lerin Arap Baharı’nı İslami Güz olarak 
tanımlaması, gelişmelerin yaşandığı 

ülkelerin nüfusunun İslami bir arka 
planı olduğunu işaret etmektedir ve 
bu insanlar kendilerine liderlik etme-
si için İslami evveliyata sahip olması 
eğilimindeler. Fakat bana herkesin 
korktuğu İslam değil, korkulan şey 
aslında aşırıcılık. Örneğin Mısır’da 
Müslüman Kardeşlerin yaptığı açık-
lamalar sizleri şaşırtabilir. Kendi ha-
reketlerinden birini Devlet Başkanı 
seçtirmek istemediklerini söylüyorlar, 
aynı zamanda temel amaçlarının par-
lamentoda olmak olduğunu açıkladı-
lar. Tüm bu açıklamalar onların temel 
güdüsünü göstermektedir. İnsanlar, 
siyasetçilerin yerine getirmediği söz-
lerden artık bıktılar. Onlar kendi ülke-
lerinden birini istiyorlar, kendi hayat 
şartlarını paylaşmış, yoksulluklarını 
anlayabilen birini istiyorlar artık çün-
kü multimilyoner bir devlet başkanı 
üzgünüm ama onların yoksullukları 
hakkında hiçbir şey bilmiyor. Bence 
Türkiye oldukça fazla deneyime sahip 
ülkelerden biri ve Arap dünyası bu 
deneyimlerden faydalanabilir ve Arap 
dünyasında bunlar uygulanabilir.

Tunus devrim yaptı ve aranızdan ba-
zıları bana Suudi Arabistan’ın eski 
Tunus Devlet Başkanı Zeynelabidin 
bin Ali’ye sığınma verdiğini ve ona 
güvenli bir yer sağladığını söyleyebilir. 
Fakat biz Suudi Arabistan’da olaylara 
daha farklı bir gözle bakıyoruz. Suu-
di Arabistan’ın bu davranışını doğru 
bulmayabilirsiniz. Size katılıyorum 
ancak biz az ya da çok aşiret devletiyiz 
ve İslam’a inanıyoruz. Bizden yardım 
isteyen her kim olursa olsun onu geri 
çevirmek değerlerimize aykırı. Bu in-
san bir davranış, aynı zamanda İslami 
hayat tarzı da böyledir. Zeynelabidin 
bin Ali’nin Suudi Arabistan’da olma-
sının temel nedeni budur. Tunus’ta 
maşallah yeni hükümet süreci kontrol 
etmekte çok başarılılar. Belki bazı ha-
taları oluyor ancak bunlar ileride tela-
fi edilemeyecek cinsten değiller.  
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Libya’ya gelecek olursak, gördüğünüz 
gibi her ülke diğerlerinden faklı özel-
liklere sahip. Tunus’ta süreç barışçıl 
iken Libya’da Ulusal Geçiş Konseyi ile 
Kaddafi arasında kan gölüne dönen 
bir savaş yaşandı. Fakat temelde in-
sanlar hayatları, evleri, özgürlükleri ve 
gelecekleri için savaştılar. Bu da biz-
lere Kaddafi gibi insanların halklarını 
sevmediğini ve sadece konumlarına 
değer verdiklerini gösterdi. 

İşler 21. Yüzyılda böyle yürüyor. Ye-
men gördüğümüz gibi oldukça zor 
bir durum içerisinde. Yemen’de aşiret 
toplumu bulunuyor ve her aşiret de 
ülkeyi kontrol etmede kendine bir pay 
talep ediyor. KİK ülkeleri olan Bah-
reyn, Suudi Arabistan, Kuveyt, BAE, 
Umman ve Katar Yemen’in istikra-
rı için gerçekten büyük uğraşlar sarf 
etmekteler. Her ne kadar Suriye’deki 
rejim işbirliği yapmasa da benzer şe-
kilde aynı çabaları Suriye içinde ge-
çerli. Bazıları Suriye’deki rejim düş-
mesini, Hizbullah’ın Suriye üzerinden 
İran kontrolü altında olmasında ve 
öyle ya da böyle İran’ın kuklası ol-
masından ötürü Lübnan’ın faydasına 
görmeyebilirler. Bu Suriye, Lübnan 
ve Filistin’in bir kısmını içine alan ve 
Yemen’e uzanan bir Şii hilali. Eğer 
motivasyonları olumlu olsa bu du-
rum iyi olarak nitelendirilebilirdi. Fa-
kat mevcut motivasyonları bizim için 
umut verici değil. Bu KİK ülkelerinin 
olumsuz olduğu anlamına gelmesin. 
Eğer İran’ın niyetini bilseydik durum 
farklı olabilirdi ancak KİK ülkeleri-
nin İran ile olan geçmiş deneyimleri-
ne baktığımızda durum gerçekten de 
olumlu görünmüyor. İran, Bahreyn’in 
içinde bulunduğu sorunları kullanı-
yor. Bahreyn gerçekten olumlu yönde 
değişimleri gerçekleştirmek istemek-
tedir. Son birkaç yılda Bahreyn’de pek 

çok barışçıl protesto gösterisi yapıldı, 
fakat son gösterilerde özel ve kamu 
malları ile devlet ekonomisine zarar 
verildi. Bunu yapmaya hakkınız yok. 
Demokratik ülkelerde bile protesto 
hakkınız kırmızı çizgiler dahilinde 
mevcuttur eğer kırmızı çizgiyi aşar-
sanız hükümet sizi durdurur. Bir ül-
kenin ekonomisi ve ayakta ve bekası 
bir kamu çıkarıdır. Ben gerçek mana-
da bölgede yaşananlar hakkında bir 
uzman değilim, fakat daha önce de 
belirttiğim gibi bölgeden gelen biri 
olarak gelişmelere dair kendi görüşle-
rimizi sizinle paylaşmayı isterim. 

Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkileri-
ne geri dönecek olursak, benim yakın 
bir arkadaşım olan Abdullah El Şamri 
uluslararası ilişkilerde ve aslında daha 
çok Türkiye-Suudi Arabistan ilişkile-
ri üzerinde uzmandır. Pek çok insan 
onun Suudi Arabistan’daki Türkiye 
büyükelçisi olduğunu düşünür, çün-
kü her zaman olumsuz noktaların da 
altını çizerek olumlu konuşur ve bana 
gerçekten Türkiye-Suudi Arabistan 
ilişkilerinin ne kadar önemli oldu-
ğunu görmemde yardımcı olmuştur. 
Kapılar orada tek ihtiyacımız olan şey 
ise anahtarı bulmak. Halihazırda pek 
çok yatırım, iş fuarları ve Türkiye’ye 
yaklaşmamızın ana hattı olacak siya-
si manada gayri resmi pek çok kanal 
bulunuyor. Şahsi olarak tanıdığım pek 
çok kişi Türkiye’nin Ortadoğu’da üst-
lendiği rolü olumlu karşılıyor. Suudi 
Arabistan Dışişleri Bakanı olan Sa-
yın Prens Suud El Faysal’dan bir alıntı 
yapmak istiyorum. Birkaç hafta önce-
sinde bir basın toplantısında kendi-
sine, Suudilerin genel olarak Türkiye 
ve İran algılarının nasıl olduğunu ve 
eğer benzer ise karşılaştırmanın nasıl 
olabileceğini sordum. Prens Suud El 
Faysal, ne yazık ki Suudi Arabistan’ın, 
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Bahreyn’in ve Yemen’in iç işlerine ka-
rışmalarından ötürü ve Suriye’deki 
rejimin kendi halkını öldürmesinde 
destek olmasından ötürü İran’ın moti-
vasyonlarının pek de olumlu olmadığı 
söyledi. Öte yandan Türkiye ve İran 
karşılaştırmasında aralarında çok bü-
yük bir fark olduğu görülüyor. Türki-
ye, resmi olarak açık sözlü, gerçekten 
Ortadoğu barışını isteyen ve destekle-
yen büyük ve güçlü bir ülke. Biliyoruz 
ki Türkiye’nin bölgedeki çıkarı barış 
ve bu çıkarlar da bizimkilerle örtüş-
mektedir. Hepimizin de fark edeceği 
üzere, aramızda karşılıklı çıkarlar bu-
lunuyor. Suudi Arabistan’daki kutsal 
yerlerden ve petrol zengini olmasın-
dan ötürü hareket kabiliyetinin yük-
sek olması ve İslam ümmetine refahı 
dağıtabilmesinden ötürü bölgede ol-
dukça önemli bir ülke haline geliyor. 

Sizlere Türkiye Ermeni’si olan bü-
yük annemden bahsetmiştim. Sizle-
re ayrıca anne tarafından Amerika, 
California’lı olan diğer büyük annem-
den bahsetmek istiyorum. Amerika’da 
üç yıl boyunca çeşitli üniversitelerde 
öğrenciler ile birlikte Arap-Ameri-
kan ilişkileri üzerine çalıştım ve on-
lara Araplar kimlerdir, İslam nedir 

ve neden Batı’nın bizden korktuğu-
nu anlatmaya çalıştım. Ne zaman bir 
Amerikan TV kanalını açsam, göre-
bildiğim tek şey elinde bayrak taşıyan 
birinin “Allahu Ekber, Allahu Ekber, 
Amerika’yı yakın” diye bağıranların 
görüntüleri. Bu gerçekten çok büyük 
bir talihsizlik. İslomifobi üzerine ya-
tırım yapan birileri var. İslam doğası 
gereği aslında çok barışçıl ve herkesi 
bir araya getiren bir din. Prensipleri 
diğer semavi dinlerle öldürmeyecek-
sin, çalmayacaksın gibi pek çok ortak 
paydayı paylaşıyor. Bunlar temel esas-
lar. Elbette ki bugün şükranlarımızı 
sunmamız gereken İslamifobiye karşı 
savaşan ve insanları sağduyuya davet 
eden pek çok insan bulunuyor. 

Bugün buradaki amacım sizlere ders 
vermek değil elbette, tüm parçaları 
bir araya getirmeye çalışıyorum. Fa-
kat aslından en çok da sizlerden bir 
şeyler öğrenmek için bugün burada-
yım. Arap Baharı, Vahabilik, Türki-
ye-Suudi Arabistan ilişkileri, neden 
Mekke’de McDonalds var gibi sormak 
istediğiniz soruları cevaplamaktan 
mutluluk duyarım. 
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SORULAR

S: Mısır’daki durumu nasıl değerlendiri-
yorsunuz? Ve Körfez ülkelerinde devrim 
için herhangi şans sizce bulunuyor mu? 
Arap Baharı’nın KİK ülkeleri üzerinde et-
kisi olacak mı?

Maalesef Mısır’daki durum başka her-
hangi bir ülkedeki gibi değil. Dünya-
daki devrimlerin çok büyük bir kıs-
mının bir lideri vardı, cumhuriyete, 
partiye ya da anayasaya önderlik eden 
birileri. Ancak bugün Mısır’da olan 
şey ise herkesin katılımı ve bu neden-
le her kesim kendine bir pay istemek-
tedir. Eğer Mısır sekülerlik yoluna gi-
derse, eğer insanların halkın istediği 
bu ise, alacakları şey de budur. Sonuç 
itibari ile işler böyle yürüyor. 

Öte yandan Körfez bölgesini ilgilen-
diren bir gerçeğin altını çizmek istiyo-
rum. Bu noktada yakın bir arkadaşım 
ve kuzenim olan birinin aynı zamanda 
fazlasıyla katıldığım düşüncelerini ak-
tarmak istiyorum. Körfez ülkeleri dev-

rim değil evrim ve reform safhasında-
dır. Ve reform yaptığınızda, diyalogla 
sorunları halledersiniz ki bu iyi bir 
seçenektir. Suudi Arabistan ve KİK 
ülkelerindeki monarşilerde, sorunlar, 
cumhuriyetlerdekinden daha kolay 
halledilmektedir. Bildiğiniz gibi kral 
halkın yararına olacak şekilde anaya-
sayı değiştirebilir. Suudi Arabistan’da-
ki bir önemli şey de kral, sadece kral 
olmak istediği için o makama gelmi-
yor; kral makama aile tarafından taşı-
ması gereken özellikler ve donanımlar 
göz önünde bulundurularak seçiliyor. 
Bu donanımlar kral olmak için çok 
önemli sayılan iyi ve yeterli olması 
ve dindar olması gibi şeylerdir. Aynı 
zaman da adil bir kral olması gerekir. 
Bu nedenle evrim safhasında olduğu-
muzu söylüyorum. Suudi Arabistan’a 
baktığınızda reformların hıznın bir 
kaplumbağadan daha yavaş olduğu 
gerçeğine rağmen Kral Abdullah bin 
Abdul el Aziz’in popülaritesi olduk-
ça yüksektir. Fakat durum oldukça 
istikrarlı çünkü halk onu seviyor ve 
bu da sürecin daha kolay ilerlemesini 
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sağlıyor. Diğer yandan kralın reform-
lar konusunda daha hızlı olabilmesi-
ni sağlayabilmek için çalışan pek çok 
insan da bulunuyor. Arap Baharı’ndan 
korkmak Arap Baharı’nın aslında far-
kında olmaktır. Ülkenin doğusunda 
bazı olaylar yaşandı. Ne yazık ki gös-
tericilerle hemfikir olduğumuz nokta-
lar bulunuyor, eğer herkes eşit sosyal 
haklara sahip olsalar hükümet karşıtı 
eylemler yaşanmazdı fakat Türkiye de 
dahil olmak üzere bazı ülkelerden al-
dığımız istihbarata göre bu olayların 
arkasında İran bulunuyor, Suudi halkı 
değil. 

S: Tahrir Meydanında yeniden gençler ve 
sivil hareketler toplanmaya başladılar ve bu 
gruplar seçimlerden başarı elde eden bazı 
partiler tarafından devrimin gasp edildiği-
ni iddia ediyorlar. Siz bu gelişmeleri ve son 
durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sokak devrimi diye adlandırılan dev-
rimler pek arzu edilen tipteki devrim-
ler değildirler. Kaos getiren bir sokak 
devrimini kimse istemez. Şahsi olarak 
devrimin gasp edildiği söylemini ben 
de duydum. Genç reformcular ve dev-
rimciler bu durumun böyle olduğunu 
beyan ediyorlarsa ve eğer o toplumda 
çoğunluğu oluşturuyorsanız demok-
rasilerde yönetme, yani iktidar olma 
hakkı sizindir. Yine de devrim gasp 
edildi deniyorsa doğrudur. 

S: Bölgede her zaman bir Şii faktörü ol-
muştur. Şiiler İran ve Irak’ta çoğunlukta 
iken Lübnan ve Suriye’de ise azınlıktalar. 
Bizde ise Şii değil ama Alevi azınlık bulu-
nuyor. Barışçıl bir şekilde bu unsurları na-
sıl bir araya getirebiliriz?

Dönüp tarihe baktığınızda, Sunni ve 
Şiiler ararsında yıllarca süren çatış-
maların ve anlaşmazlıkların olduğunu 
görürsünüz. Ama aynı zamanda bir 

arada kardeşçe yaşadıkları zamanları 
da görürsünüz. Türkiye’ye ziyarete ge-
len Sayın Dışişleri Bakanı’nın sözlerini 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Kendisi 
bölgede çok tehlikeli olabilecek İsla-
mi soğuk savaşa girmek üzere oldu-
ğumuzu söylediler. Bölgede en basit 
anlamda refahtan silahlanmaya doğru 
bir kayma var. Ne yazık ki İran gücü-
nü göstermek istiyor. Aynı zamanda 
Amerikan hava taşıyıcılarının Kör-
fez bölgesine geri dönmesini bahane 
ederek Hürmüz Boğazı’nda da İran 
yapabileceklerini, gücünü, savaş ge-
milerini ve benzer şeyleri göstermeye 
çalışıyor. ABD’nin Hürmüz boğazını 
geçmesini açıkça savaş nedeni olarak 
kabul ettiklerini açıkladılar. ABD gibi 
bazı ülkeler İran’dan nefret etmek için 
pek çok yol ve neden bulabilirler. An-
cak biz bunu gerçekten istemiyoruz. 
İsrail, ABD ve diğer düşmanlarının 
İran’ı vurmak istemelerinin bir ne-
deni de ülkenin Suudi Arabistan’a ve 
KİK ülkelerine doğrultulmuş yüzler-
ce değil binlerce füzesinin olmasıdır. 
Eğer bu füzelerden sadece bir tanesi 
bizim petrol bölgesine isabet etse bu 
bir felaket olur. Ne yazık ki İran da bu 
gerçeğin farkında. Bizler kesinlikle sa-
vaş istemiyoruz, diyalog taraftarıyız, 
kardeşlik ve kardeşçe ilişkiler istiyo-
ruz. İslam dininde Peygamberimiz 
HZ Muhammed karşınızdaki komşu-
nuzla iyi geçininiz diye buyurmuştur. 
Suudi Arabistan’ın kapıları her zaman 
açık ve bizler her zaman diyalogu des-
tekledik. Fakat İran’ın her günü başka 
türlü amaçlarını bizlere göstermekte, 
aynı zamanda bizler de bunu anlamak 
da zorluk çekiyoruz. Sayın Dışişle-
ri Bakanının da söylediği gibi, İslami 
bir soğuk savaşa giriyoruz ancak biz-
ler bundan mümkün olduğunca uzak 
durmaya çalışıyoruz. 
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S: İran İsrail karşıtı politikalar izlemekte 
ki buda Arapların ortak düşmanına karşı 
demek oluyor. Bu yöndeki politikalar böl-
ge için ortak bir zemin oluşturamaz mı ya 
da İran ve diğer Arap ülkeleri için bir fırsat 
olarak görülemez mi?

Ne yazık ki İsrail’in bugün pek çok 
düşmanı var. Bildiğiniz gibi sorunlar-
dan biri tüm Arap devletlerinin böy-
le bir devlet olmadığı yönündeki or-
tak fikridir. Fakat bu 1940lardan beri 
böyle. Fakat İran’ın İsrail ile sorunları 
var çünkü İran bu yöndeki siyasetinin 
tüm Müslümanlar onu takip etsinler 
diye uyguluyor. Ben de bazen Suudi 
Arabistan’da bile, İran bunu dediy-
se biz de bunu yapalım dediklerine 
şahit oluyorum. Bu durumdan çok 
memnunlar. Tüm sorunları unutu-
yorlar ve İsrail’in ortak ve tek düşman 
olduğunu düşünüp onu yok etmek 
isteyen herhangi birini takip etmeye 
hazırlar. Fakat bunun tersini söyleyen 
insanları da, yani, İran’la olmaktansa 
İsrail’le birlikte olmayı tercih ederiz 
diyenleri de görebilirsiniz. İş aslında 
milkshake yapmak istiyorsunuz, va-
nilyayı ve sütü karıştırıp ondan sonra 
da iyi olup olmayacağını bilemezsiniz. 
İslamifobiya’yı düşünün. Elbette ki 
bundan faydalanan gruplar var; tıpkı 
bunun gibi sorunlardan faydalanmak 
isteyen gruplar var her zaman. Dün-
yadaki askeri şirketler ve hava kuvvet-
leri şirketleri bu tarz sorunlardan her 
zaman faydalanmışlardır. Öte yandan 
petrol krizinden kendine fayda çıka-
racak olanlar da büyük petrol şirket-
leri olacak. Petrol fiyatları artacak ve 
yatırımcı daha fazla kar elde edecek. 
Yani sahnenin ardında bunlar plan-
lanıyor. Örneğin, Avrupalı ve Arap 

devletleri bir çözüme varmak isterken 
Suriye’nin arkasında Rusya ve Çin var. 
Arap devletleri de sorunla dahil ol-
maktan çok mutlu değiller. Neden bir 
başka ülkeye karışsınlar ki, onların da 
kendi sorunları var. Ancak denetimci 
göndermekten başka yapabilecekleri 
bir şey yok ne yazık ki. Daha başka ne 
yapabilirler ki? Esas itibari ile yapabi-
lecekleri tek şey bu. Umarım sorunu-
zu tam olarak cevaplayabilmişimdir. 
Ben Türkiye’nin rolünü anlayamıyo-
rum. Bu tarihsel sorunlardan da kay-
naklanabilir ya da Türkiye beş on yıl 
önce bölgede değildi ondan da olabi-
lir. Birdenbire ortaya çıktılar. Elbette 
bu şaşıracağınız ve önem atfedeceği-
niz bir şey. Bu Türkiye’nin müdahil ol-
mak zorunda hissetmesinden kaynak-
lanıyor olabilir. Ortada bir sorun var 
ve her ülke sorunları çözmek zorunda 
hissetmez kendini. Bence bu neden-
le Türkiye Allah’ın bir hediyesi. Bu 
noktada Suudi Arabistan’ın Dışişleri 
Bakanı’ndan bir alıntı yapmak istiyo-
rum. İran’ı diğer devletlerle karşılaştı-
rırken şunları söyledi, biri bizim kom-
şumuz ve iç işlerimize karışıyor. Fakat 
Türkiye ile ilgili en iyi şey onların ni-
yetlerini biliyoruz. Onların çıkarla-
rı aslında bizim ortak çıkarlarımız. 
Türkiye, Arap dünyasındaki sorunlara 
müdahil olup onları çözmeye çalışı-
yor. Arap dünyasındaki sorunlar yeni 
hükümetlerle ya da yeni rejimlerle çö-
zülemez, sorunları çözecek olan şey 
insanlar değil anlayıştır. Bu bizim ilk 
görevimizdir. Ben şahsen Türkiye’ye 
Türkiye’nin kim olduğunu anlamala-
rı için verdiğim destekle kültürleri ve 
anlayışları bir araya getirmeye çalışı-
yorum, eğitim ve kültürün yayılması-
na uğraşıyorum. 
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S: Dışişleri Bakanınız, Türkiye’nin İran 
gibi diğer ülkelerden farklı olarak niyetle-
rinin açık olduğunu belirtti. Fakat burada 
Türkiye’nin bölgede başka niyetleri ol-
duğuna dair pek çok eleştiri ve yorum da 
duyuyoruz. Yeni Osmanlılar geri geliyor, 
bölgesel emperyalist eğilimler ve bunlar 
gibi şeyler. Türkiye perspektifinden bizlere 
göre bizim emperyalist amaçlarımız hiç ol-
mamıştır. Biz sadece komşularımız ile so-
runlarımızı çözmeye çalışıyoruz. Size göre 
bu tarz yanlış anlaşılmaların önüne geçe-
bilmek adına neler yapabiliriz?

Kısaca kısa vadede bir araya gelmek 
ve birbirini anlamaya çalışmak çok 
önemlidir. Örneğin Türkiye Arap 
ilişkilerinde uzman biri ki kendisi 
Türkiye tarihini de iyi bilir ara sıra 
televizyon programlarına, seminer-
lere ve üniversitelerdeki derslere ka-
tılır ve Türkiye’nin rolü hakkında ve 
Türkiye’nin bizler için neden önem-
li olduğuna dair konuşmalar yapar. 
Osmanlı’dan kalan düşünce ile yeni 
Türkiye fikrini düzeltmeye çabala-
maktadır kendisi. Ne yazık ki ben-
ce Arap dünyasındaki bazı yetkililer 
hala geçmişte yaşıyorlar. Çok komik 
bir şey paylaşmak istiyorum. Biliyor-
sunuz Arapça çevrilen Türk dizile-
rini pek çok kişi izlemeye başladı ve 
böylece Türkiye hakkında fikir edin-
meye de başladılar. Ortak hikâyeleri, 
ortak görüşleri ve ekrandaki tatlı in-
sanları görüyorlar. Ve son birkaç yıl-
da Türkiye’ye turistik amaçla gelen 
insan sayısı inanılmaz. Rakamlar gi-
derek artıyor ve her yıl da artmaya 
devam ediyor. Turizm insanlarımıza 
Türkiye’yi anlatmakta oldukça faydalı 
oluyor. Farklılıklardan ziyade pek çok 
ortak noktamız bulunuyor. 

S: Yani diziler işe yarıyor?

Bazen, değişir. Örneğin, Osmanlı 
tarihinin bazı bölümleri. Onlar sa-
dece Osmanlı İmparatorluğu’nun 
dünyanın dörtte birini işgal ettiğini 
biliyorlar. Her zaman dizilerle ilgili 
olara olumlu ve olumsuz yanlar var-
dır. Fakat son zamanlarda Osmanlı 
İmparatorluğu’nun ne kadar güçlü ol-
duğuna yönelik bir algı var. Örneğin 
Harem-ul Sultan dizisinden neden se-
ferler yapıldığını öğreniyorlar. Sultan 
Süleyman ile ilgili olan diziden bahse-
diyorum. Arap dünyasında da yayın-
lanıyor. Yani haremin olumsuz yön-
lerine değil de tarihe daha fazla ba-
kıyorlar. Bu da insanların Türkiye’ye 
gelmek istemesine neden oluyor. Bu-
nun işe yarayacağını söylemiyorum. 
Ancak yardımı dokunabilecek şeyler-
den biri. 

Benzer sorunlar, Türkiye tarafında 
da bulunabilir elbette. Türkiye Suudi 
Arabistan’ı Amerikan perspektifin-
den biliyor ve tanıyor. Fakat Suudi 
Arabistan’da farklıdır. Oldukça mo-
dern şehirlerimiz var. İyi eğitimin 
verildiği üniversitelerimiz bulunu-
yor. Suudi Arabistan hakkında çok 
bilgi sahibi değiller. Bence birlikte 
çalışacak karşılıklı olarak bu bilgisiz-
liği giderebiliriz. Buradaki en önemli 
sorumluluk ise haber ajanslarına ve 
medya kuruluşlarına düşüyor. Bekli-
de medya işbirliği için bir mekanizma 
oluşturmalıyız. 

Sizinde dediğinizi gibi ister özel is-
terse kamu olsun her türlü kurum 
ve her türlü mekanizma bu amaçla 
kullanılmalıdır. Bazı insanlar işbir-
liği yapmaktan korkuyorlar çünkü 
onlar geçmişte yaşıyor. Ancak bence 
Türkiye’nin bölgedeki rolü oldukça 
önemli ve faydalı; ayrıca birlikte hem 
bölge hem de bölge insanları için çok 
önemli şeyler yapacağımızı düşünü-
yorum. 
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S: Suriye’yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu 
anda Türkiye ve Suriye’den pek çok girişim 
yapılmakta. Ancak Arap Birliği gözlemci-
lerinin orada olmasına rağmen insanlar öl-
dürülmeye devam ediliyor?

Suriye’de yaşananlar tam manasıyla 
bir talihsizlik. Yani demek istiyorum 
ki kaybedilenler insanların hayatı. 
Eğer birkaç ay öncesini hatırlarsanız, 
Kral Abdullah Suriye kanalında ko-
nuşmuştu. Ancak bunu açıkça yap-
mak zorundaydı çünkü şahsen söy-
leseydi anlamak istemeyeceklerdi. 
Bunu yapmamızın tek nedeni budur. 
Bunu yaparken Krallığın amacının so-
runların çözümüne yardımcı olmak 
olduğunu, Suriye rejimine geri adım 
atması ve diyaloga başlaması gerekti-
ğini göstermekti. Eğer halk bu rejimi 
istemiyorsa, bu istemedikleri anlamı-
na gelir. Eğer halk istiyorsa, insanlar 
da istiyor demektir. Sizlerin insanlar-
dan bizi olmanız gerekir. Şahsi kana-
atime göre hiçbir anayasada bu parti 
halkı yönetmek zorundadır diye bir 
madde olduğunu sanmıyorum. Bu 
kabul edilemez bir şeydir. Suriye re-
jimi kapıları açmalıdır. Bence vakitle-
rini harcıyorlar. Arap Birliği’ne, Arap 
ülkelerine ve dünya ülkelerine saygı 
duyuyorlar, ancak en azından kendi 
halklarını öldürmeye son vermelidir-
ler. Dün Arap Birliği genel Sekreteri 
gözlemcilerin ateş açıldığını gördük-
lerini söyledi. Gözlemciler çatılarda 
keskin nişancıları da görmüşler. Yani 
sorunları çözmüyorlar. Devlet Başka-
nı Esat birkaç hafta önce bir İngiliz ya 
da Amerikan kanalı ile röportaj yap-
mıştı ve orada ordunun sahibi değilim 
demişti. Ordunun sahibi olmadığını 
biliyoruz. Hiç kimse ordunun sahibi 
değil zaten ancak orduyu sen kontrol 
ediyorsun.

Yani bu da duyduğumuz bir başka 
şey. Esat’ın gerçekten bir gücü yok. 
Arap dünyasındaki gelişmeleri ana-
liz eden bazı uzman arkadaşlarımın 
söylediklerine göre, Esat uzun süre 
önce koltuğunu bırakmak istiyordu 
ancak bırakmaması için tehdit edildi 
çünkü böylece onun kontrol etmedi-
ği anlaşılmış olacaktı. Arap dünyası-
nının bir bireyi olarak diyebilirim ki 
İran’ın rolünden korkuyorum çünkü 
açık ve net değiller. KİK ülkelerin-
de elde ettiğimiz bazı delillere göre 
bazı durumların paçası olmuşlar. Bu 
bir şanssızlık. Bizler İran’ın iç işleri-
ne karışmıyoruz. Onlar neden bizim 
iç işlerimize karışıyorlar? Bence eğer 
Suriye rejimi düşerse, Arap dünyasın-
daki İran etkisi de zayıflayacaktır. Ba-
zıları Hizbullah’tan ötürü Lübnan’da-
ki durumdan çekiniyorlar. Elbette ki 
Hizbullah kendi pozisyonunu güçlen-
dirmek için bazı hamleler yapacak-
tır, çünkü Suriye rejimi artık olma-
yacağına göre Hizbullah’ın arkasında 
kimse de olmayacaktır. Bu öte yandan 
Lübnan için de kötü bir durum. Hiz-
bullah çok güçlü. Sonuçta ne olacak? 
Hükümet eninde sonunda az ya da 
çok Hizbullah’ın müttefiki olacak. Bu 
da Hariri hükümetine karşı bir du-
rum olacak. Bence Hizbullah Suriye 
olsa da olmasa da Lübnan’da varlığı-
nı devam ettireceğini göstermek için 
güç gösterisine girişecektir. Bu durum 
Lübnan için gerçekten zorlu olacak. 

S: Suudi Arabistan ve Türkiye Suriye için 
daha ne yapabilirler? Yani demek istiyo-
rum ki Arap Birliği ve Türkiye tarafından 
uygulanan ekonomik yaptırımlar var. Suri-
ye’deki kriz için daha ne yapılabilir?

Bence resmi olarak bazı ülkeler ki Su-
udi Arabistan da dahil olmak üzere 
rejimin düşmesini istemiyorlar. Onlar 
diyalog istiyorlar. Bence isteyebile-
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cekleri tek şey de bu. Her şeyden önce 
ülkelerin bir gücü yok. Gözlemci gön-
dermekten başka yapabilecekleri baş-
ka bir şey yok.  Başka ne yapabilirler 
ki?

S: Muhalefetin desteklenmesi?

Arap Birliği çoktan Suriye’deki mu-
halefet ile irtibata geçmiş durumda. 
Yapabileceğimiz tek şey de bu zaten. 
Yani muhalefetti destekleyeceksiniz 
de ne olacak? Sadece konuşuyoruz. 
Konuşmaktan başka yapılabilecek bir 
şey yok ki. Arap Birliği’nin yapabilece-
ği bir başka şey de durumu BM Genel 
Sekreterliğe götürmek. Fakat sizin de 
gördüğünüz gibi Çin ve Rusya sadece 
Suriye ile değil İran ile olan çıkarla-
rından da ötürü Suriye’deki rejimin 
arkasında duruyorlar. 

S: Rusya ve Çin, Suudi Arabistan ve Türki-
ye ile çok yakın ilişkileri olan ülkeler. Sizce 
bu iki ülkenin Surşye ve İran tarafından çe-
kilmesi söz konusu olabilir mi?

Bu çok hassas bir durum, bu iki ülke 
ile ilişkilerimizi kesemeyiz ve ayrıca 
onlar da süper güçler. Ne yapabilir ki? 
Sonuç itibari ile tüm dünyada olduğu 
gibi bizdeki mamuller de Çin’den ge-
liyor. 

S: Çin, sizin petrolün yarısını alıyor. Ayrıca 
Çin petrol endüstrisinde de yatırımlarınız 
var. 

Gördüğünüz gibi durum çok zor. Yani 
Rusya bir başka karar için beklediğini 
açıklarsa hepsi arka planda karşılığın-
da ne alabileceklerini hesaplıyorlar. 
Bu maalesef bireysel arasında değil, 
bu işadamları ve ülkeler arasında. Bu 
gerçekten üzücü bir gerçek. 

S: Irak’a dönersek, Suudi Arabistan’a yö-
neltilmiş eleştiriler var. Riyad Irak’la ileti-
şim kurmak konusunda yeterli gayreti gös-
termedi. Buna nasıl sevap vereceksiniz?

Bu durum Suudi Arabistan’ın başka 
ülkelerin iç işlerine karışmadığını gös-
teriri. İkincisi, 2003 yılında Suudi Dı-
şişleri Bakanı ve yetkilileri Amerika-
lıları durdurmak için birçok ziyarette 
bulundu. Çünkü Amerikalılar ne yap-
tıklarını bilmiyorlardı. Şimdi çekilme-
leri için 10 yıl bekledik ve görüyoruz 
ki Irak’taki Amerikan varlığı, İran’ın 
Irak’taki etkisini artırmaya imkan 
sağlamış. Bu Saddam’ı savunduğum 
anlamına gelmiyor. Sadece bu başka 
türlü yapılabilirdi diyorum. Gene de 
Suudiler Irak’ın genelini destekliyor 
ve Sünni Şii ayrımı gözetmiyor. Bu 
çok önemli. Ne yazık ki, özellikle İran 
kanalları, medya ve bazı kişiler Suudi-
lerin Sünnileri desteklediği iddialarını 
yayıyor. Suudilerin Sünnilere cepha-
ne, ekipman ve para gönderdiği iddia 
ediliyor. Bu doğru değil. Sonra İran-
lılar diyor ki “Gördüğümüz gibi Sün-
niler Suudi Arabistan’a ziyarete gitti, 
orada Suudi desteği arayacaklar”. Bu 
doğru değil. Bir görevli başka bir dev-
leti ziyaret ettiğinde, bu kendi devleti-
nin çıkarınadır, kendi aşiretinin veya 
mezhebinin çıkarına değil. Irak’taki 
durum gayet kötü ve İran nüfuzu gün 
geçtikçe güçleniyor. Bu Iraklıların 
kendilerinin çözmesi gereken bir so-
run. 

S: Sizce çözebilirler mi?

Tarihe baktığımızda her birkaç yılda 
veya on yılda savaş olduğunu görü-
yoruz. Bin yıllarca geriye gitsek bile, 
şimdi Irak olarak adlandırdığımız top-
raklarda hep savaş olduğunu görürüz. 
Ülkesini seven birçok Iraklı olduğunu 
biliyoruz. Onlar kişisel düşüncelerini 
bir kenara bırakıp ülkelerini birleşti-
receklerdir. 
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S: Tahran’dan son zamanlarda gelen ve 
Hürmüz Boğazı’nın kapatılacağına dair ya-
pılan açıklamalar sizi ne kadar kaygılandı-
rıyor?

Bu çok kötü bir mesaj. Ne yazık ki 
dünya Amerika’nın ne diyeceğini duy-
mak istiyor. Ben herkesin ne diyeceği-
ni duymak istiyorum. Ancak belki de 
Amerika’nın bölgeyle ilgili uzmanlığı 
vardır. birkaç gün önce Amerikalılar 
İran donanmasının o kadar da güçlü 
olmadığını söylediler. Fakat İran2ın 
mesajı çok kötüdür. Ne yazık ki bu 
mesaj İranlıları işbirliğine yatkın ola-
rak göstermemektedir. Neden bunu 
yaparsınız? Neden Hürmüz Boğazı’nı 
kapatmayı düşünürsünüz? Çok kötü…

S: Belki de yaptırımlara tepki olarak, tek ta-
raflı veya çok taraflı yaptırımlara ve BMGK 
tarafından uygulanan yaptırımlara… 

Geçmişe bakarsak, İran’a karşı kaça 
kere yaptırım uygulanmıştır? Etkileri 
ne olmuştur? Hala İran’ı destekleyen 
devletler var. Ne yazık ki İran’daki 
bazı kişiler –bu benim kişisel fikrim- 
akıl hastasıdır. Bir düğmeye basıp KİK 
ülkelerine binlerce füze gönderebilir-
ler. Bence ve ne yazık ki oradaki rejim 
tek başına yıkılmaktansa beraberinde 
herkesi götürmek istiyor. Körfez’e yö-
nelmiş yüzlerce ve binlerce füze oldu-
ğunu duydum. Bildiğiniz gibi burası 
dünya ekonomisinin can damarların-
dan biri. Eğer dedikleri gibi yaparlarsa 
birkaç on yıllık süre için oyun bitmiş 
olacaktır. Bu süre zarfında dünyaya ne 
olacak kimse bilemez. 

S: Son aylarda Bahreyn hükümetinin ta-
lebi üzerine bu ülkedeki ayaklanmaları 
bastırmak için seferber oldunuz. Peki KİK 
devletlerini özellikle Körfez’deki adalar 
üzerindeki İran nüfuzuna daha fazla kar-
şı koymak için seferber edebilir misiniz? 
Ya da KİK’e Türkiye gibi diğer ağır siklet 
oyuncuları dahil etmeye mi ihtiyacınız var?

Bence en sonunda Türkiye haklı olan 
tarafın yanında olacak. Hangi taraf 
olduğunu söylemeyeceğim, ancak 
Türkiye haklı olanın yanında duracak. 
Aynı zamanda KİK yıllardır kendisini 
hazırlıyor. Bildiğimiz gibi yıllardır Batı 
İran’a karşı duruyor. Fakat Batı biliyor 
ki İran’a saldırdığı anda KİK’e füze ya-
ğacak. Ekipmanımız olsa da, uluslara-
rası destek almış olsak da çoğunu dur-
duramayız. İçeride ve dışarıda diyalog 
her zaman çok önemli olmuştur ve 
olmaktadır. Fakat bazen, taraflardan 
biri diyalog için gerekli iradeye sahip 
olmuyor ve Hürmüz’ü kapatacağı gibi 
mesajlar gönderiyor. Görünüşe bakı-
lırsa İran Bahreyn’de yapacağını yaptı 
ve yıkımın bir parçası oldu. Bildiğiniz 
gibi Bahreyn’deki sorun protestolar 
değildi. Fakat insanlar şehirde yıkıma 
kalkıştıklarında, dünyanın neresinde 
olursa olsun hükümetler karşı koy-
mak durumundadır. Demokrasilerde 
de diktatörlüklerde de bu böyledir. 
Hiçbir hükümet “onların şehri yıkma-
ya hakları var” diyemez. 

S: “Wall Street’i İşgal Et” protestoları gibi…

Mesela Amerika “protestocuları hap-
se atmayın” diyor, fakat aynı durumu 
Amerika ve İngiltere’de son bir iki ay 
içerisinde gördük. Ekonomi etkileni-
yor. Devlet menfaatlerini gözetmek 
durumundadır. Suudi Arabistan’ın 
Bahreyn’e girişi eleştirildi. Biliyoruz 
ki NATO üyesi ülkeler arasında da bir 
ülke bir şekilde zarar gördüğünde di-
ğer devletler anlaşma ile müdahil ola-
bilir. 

S: Kolektif savunma…

Aynı zamanda Bahreyn’de İran’ın bü-
yük bir nüfuzu vardı. Bunun üzerin-
de yıllarca çalıştılar. Birkaç dakikada 
olup bitmiş bir şey değil. Bunun ka-
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nıtını sadece KİK devletleri değil tüm 
dünya gördü. İran nüfuzunun delilleri 
oradaydı. 
Peki Yemen?
Yemen sorunu, aynı zamanda kar-
maşık bir sorundur. Bildiğiniz gibi 
aşiretler Ymeen2de her şeyi kontrol 
etmektedir. Yemen’in büyükelçilerin-
den biri benim yakın bir arkadaşım 
Yemen’deki gelişmelerin dış kaynaklı 
olmadığını, Yemen’in içinden kaynak-
landığını söylüyor. İran eğer bir şekil-
de dahil olsaydı yıkıma katılırdı. Fakat 
olaylar içeriden gelişiyor. Bahreyn’de 
Suudi Arabistan protestocularla ça-
tışmadı. Suudi birlikleri sadece hükü-
met binalarını ve elçilikleri korudu. 
Gerisini Bahreynliler yaptı. Protesto-
ların bir kısmıyla bir de hemfikiriz. 
Bu Bahreyn’de yıllardır olan türden 
normal bir protestoydu. 5 gün boyun-
ca gösteri düzenlediler. Bu haklarıdır, 
elbette ülke ekonomisini etkilemediği 
sürece. 

S: İran’la ilgili olarak, diyalogun takip edil-
mesi gereken yol olduğunu ifade ettiniz. 
Diyalog için iki taraf lazım. Türkiye uzun 
yıllardır sorunların çözüme kavuşturul-
ması amacıyla İran ile iletişim kurmanın 
gerekliliğini savunuyor ve Irak, Lübnan ve 
Suriye gibi üçüncü devletlerde İran nüfu-
zunu sınırlıyor. Fakat işe yaramıyor, çün-
kü İran NATO füze kalkanından ötürü 
Türkiye’yi vuracağını söyledi. Türkiye’nin 
İran ile kurduğu iletişimi nasıl yorumlar-
sınız?

İranlıların bu tür şeyleri yapmak-
tansa konuşmakla yetindiğini söyle-
mek isterim. Bırakalım konuşsunlar, 
sonsuza kadar konuşabilirler. Fakat 
yapmıyorlar. Üçüncü dünya savaşını 
başlatacaklarını söylüyorlar Kimse 
bunu istemez. Birinci ve ikinci dünya 
savaşlarında ne olduğunu biliyoruz. 
Üçüncü dünya savaşını istemiyoruz. 
Bu sefer çok daha büyük bir yıkıma 
sebep olur. 

S: İran’daki iç siyasi mücadeleyi nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz? İran içerisinde reka-
bet içerisinde birçok odak var ve farklı ses-
ler duyuluyor. Dün eski Cumhurbaşkanı 
Rafsancani’nin kızı devlet karşıtı sözlerin-
den ötürü tutuklandı. Bir iç durumu nasıl 
okuyorsunuz?

Bildiğiniz gibi İran kendi rejimine 
karşı herhangi bir darbe, protesto 
veya gösteriyi bastırmakta çok başarı-
lıdır. Şah döneminde bu tip olayların 
nasıl bastırıldığı konusunda dene-
yim kazandılar ve sonra kendileri de 
yaptılar. Devrim sonrasında ise ken-
di yaptıkları gibi bir devrimle karşı 
karşıya gelmemek için deneyimlerini 
uygulamaya koydular. Bu benim fik-
rim. İran’da değişim ile ilgili, İran’ın 
dış politikasına itiraz ile ilgili konuşan 
çok fazla kişi var. Fakat İran’da bir de-
ğişiklik olacaksa içeriden başlamalı. 
Dışarıdan bir girişim tüm bölge için 
felaketle sonuçlanacaktır. 

S: Mevcut dinamiklere dayanan bir içten 
değişim süreci mümkün müdür?

Arap Baharı her şeyin mümkün oldu-
ğunu bize gösterdi. 

S: Yani bir İran Baharı görebiliriz. 

İran Baharı uzun süre önce, yaklaşık 
iki yıl önce başladı.

S: Son seçimlerde…

Evet, fakat geri dönmeleri için daha 
zaman gerekecek. Gene de ben her-
hangi bir rejim değişikliğinden çekini-
rim. Mısır’da ne olup bittiğine bakın. 
Tam bir felaket… Mısır 80 milyonluk 
bir ülke. Diyelim ki sadece beş milyon 
kişi katılıyor gösterilere ve gerisi ken-
di işine bakıyor. Beş milyon çok büyük 
bir rakam. İran’ın nüfusu da çok faz-
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la. Rejim değişikliği üzücü bir süreç. 
Stratejilerini rejim değişikliğie gerek 
olmayacak bir şekilde düzenlemele-
rini yeğlerim. Neden olmasın? Müm-
kündür. Daha kolay bir süreç olur. 

S: Suudi Arabistan-Katar ilişkilerinde Arap 
Baharının rolü nasıl olmuştur?

Birkaç yıl öncesinde Suudi Arabis-
tan ve Katar’ın ilişkileri kötüydü. Ne 
yazık ki kötü ilişkilerin sebebi Şeyh 
Hamad’ın oğlunun babasına karşı gi-
riştiği darbe oldu. İfade ettiğim gibi 
Suudi Arabistan yardım isteyenleri 
geri çevirmez ve biz şimdiki Katar 
Emiri’nin babası Şeyh Halife’yi iyi 
karşıladık. Bunun yanı sıra El Cezire 
kuruldu ve bu kanal ifade özgürlüğü-
ne sahip ilk Arap kanalıydı. Peki ama 
neden benim ülkemle ilgili hep olum-
suz şeyleri ekrana taşıdı? Tek bir iyi 
söz edemez miydi? Gerçekten de bir 
sorun söz konusuydu. Fakat son bir 
iki yılda işler gelişti. Her iki taraftan 
ziyaretlerin yanı sıra işbirliği de ge-
lişti. Suudiler bazı bölgesel konularla 
Katar’ın ilgilenmesini tercih ettiler. 
Kral Abdullah KİK toplantısındaki 
son konuşmasında KİK’in işbirliği 
günlerinin sona erdiğini, artık birlik 
kurma zamanının geldiğini ifade etti. 
Birleşmiş bir KİK hepimizin arzuladı-
ğı bir şey. Katar ve Suudi Arabistan da 
bunun parçaları.

S: Arap Baharında kadınların rolünü an-
latabilir misiniz? Kadınlar gelecekte nasıl 
roller alacak?

Bildiğiniz gibi Arap dünyasında kadın 
hakları aktivisti olan bazı muhteşem 
kadınlar var. Onlar Arap Baharının 
kendi açılarından olumsuz olacağını 
düşündüler, çünkü Arap Baharı ile 
birlikte İslami arkaplana sahip olan 
partiler işbaşına geliyor. Bu partile-

rin kadın haklarını kısıtlayacağından 
korktular. Bana göre, içinde bulun-
duğumuz 21. Yüzyılda hiç kimse dı-
şarıda bırakılmamalı. Bence kadınlar 
daha da güç kazanacaklar ve kısa bir 
süre sonra bir Arap ülkesinin başında 
kadın bir devlet başkanı dahi olabilir. 

S: Arap Baharı ve Ortadoğu’dan beklenti-
leriniz neler?

Bazı Ortadoğu ülkelerinde Arap Ba-
harı çok sağlıklı ilerlemiştir. Tunus’ta 
böyle olmuştur. Fakat bazı diğer dev-
letlerde gidişat nasıl bilemiyoruz. 
Mesela Yemen’de bir çözüm için Ali 
Abdullah Salih’in görevi Başkan Yar-
dımcısına devretmesini içeren KİK 
tasarısını hatırlayın. Başkan Yardım-
cısı Yemen’de sevilen bir kişidir. An-
cak Ali Abdullah Salih yanlısı aşiretler 
sorun çıkarmaktadır. Gelecekte güç 
kaybedeceklerinden korkuyorlar. Do-
layısıyla açık bir durum söz konusu 
değil. Bazı ülkelerde durum ve gidişat 
sağlıklı bazılarında ise belirsiz. Teşek-
kürler.

S: Benim sorum el Kaide’nin mevcut et-
kinliğiyle ilgili. Geçen sene Haziran ayın-
da Ayman el Zevahiri, el Kaide’nin şimdiki 
lideri, Müslüman dünyasında yerel düzeye 
ağırlık vereceklerini açıkladı. Artık Batı ile 
doğrudan karşı karşıya gelmeyecekler. On-
dan sonra Kaddafi el Kaide’ye karşı savaş-
tığını söyledi. Güney Yemen’de olanları bi-
liyoruz, CIA’nın insansız hava araçları, aşi-
retlerin el Kaide ile ilişkileri… En son, 22 
Aralık’ta yedi patlayıcı yüklü araçla planla-
nan ama iki aracın sadece patladığı büyük 
bir eylem Şam’ı sarstı. Eylemi el Kaide’nin 
yaptığı iddia edildi. El Kaide’nin bölgede-
ki varlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Gerçekten aktifler mi? Yerele mi iniyorlar? 
Eğer yerele iniyorlarsa doğrultuları ve he-
defleri Batı devletleriyle aynı değil mi? Siz-
ce el Kaide’nin politikası nedir? 
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Kişisel fikrimce, Arap Baharı el 
Kaide’nin zayıflığını göstermiştir. Bu 
tam da insanların istediği şey. İnsan-
lar ölüm ve kaos istemiyor. Fakat el-
bette isteseler de istemeseler de bazı 
ülkeler kaosa gömüldü. El Kaide’yi tek 
bir yapı olarak görmüyorum. Bence el 
Kaide değişik ülke ve bölgelere yayı-
labilen bir ideoloji. Biz geri dönüp bu 
ideolojinin nasıl yayılabildiğine bak-
malıyız. Ben kötü olsalar bile insan-
ların içinde iyilik olduğuna inanırım. 
Onları kötü yoldan döndürebilmek 
çok kolaydır. Ama ilk başta bu ideo-
lojinin neden yayıldığına bakmalıyız. 
Yoksulluk olabilir, eğitimsizlik olabilir. 
Kişisel ve psikolojik sorunlar olabilir. 
Gün geçtikçe el Kaide’nin zayıfladığı-
nı görüyorum. Hükümetler ve istihba-
rat örgütleri terörist eylemleri engel-
lemek için yakın işbirliği yapıyorlar.  
Daha büyük bir örnek vereyim. Suudi 
Arabistan teröristlere geri dönüş çağ-
rısı yapan ilk devletti. Kral Abdullah, 
2003’de henüz veliaht prens iken tele-
vizyonda yaptığı bir konuşmada “yan-
lış yola sapan insanlarımızın geri dön-
melerini istiyoruz” demişti. Onlara 
terörist demedi. Ona göre onlar yanlış 
yola sapmış insanlar. İçişleri Bakanlığı 
da bir rehabilitasyon merkezi açtı. Bu 
merkezler teröristlerin ailelerinin bile 
ziyaretine açık. Akademisyenler ver 
profesörler de onları, zihniyetlerini 
anlamak üzere ziyaret ediyor. Yakın 
bir akademisyen arkadaşım böyle bir 
komite mensubuydu ve bana bu in-
sanların çölün ortasından gelmiş gibi 
olduklarını anlattı. İslam ile ilgili hiç-
bir şey bilmiyorlar. İnsan ilişkileri ve 
uluslararası ilişkilerle ilgili hiçbir şey 
bilmiyorlar. Dolayısıyla meselenin kö-
küne indiğimizde yoksulluğu ve eği-
timsizliği görüyoruz. Eğitim ülkeyi ve 
insanları bir arada tutmak ve birlikte 
kalkınmak için ana ve en doğru yol-
dur. 

S: Hollanda’daki bir toplantıda bir Hol-
landalı siyasetçi Egemen Bağış’a çirkin bir 
karikatür vermek istedi. Sizin bu karikatür 
ile ilgili fikirleriniz nelerdir?

Daha geniş bir perspektiften bakalım. 
Sorun sadece Hollanda ve Türkiye so-
runu değildir. Bu konu Araplarla da il-
gilidir, ayrıca Pakistan gibi Müslüman 
ülkelerle de ilgilidir. Sorun bizimle 
ilgilidir. Biz Batı’da mevcut değiliz. 
Araplar veya Türkler olarak Batı’da 
bulunmuyoruz. Dolayısıyla insanlar 
bizi nasıl tanıyacaklar? Kültürel bir 
sorun var. Türkiye bile bir süre ka-
ranlık bir ülke olarak görüldü. Elbette 
Arap devletleri de karanlık taraftaydı, 
çünkü kendi vatandaşlarına işken-
ce ediyorlardı. Karikatürdeki amaç 
Müslümanlara saldırmak. İstediğinizi 
yapabilirsiniz. İfade özgürlüğü var. İs-
tediğinizi söyleyebilirsiniz. Bu insan-
lığın nimetidir ve Tanrı bize seçme 
özgürlüğü vermiştir. Fakat insanlara 
kişisel olarak saldırmak amacıyla bir 
şeyler yapmak kırmızıçizginin aşılma-
sı anlamına gelmektedir. Acaba biz İsa 
ile dalga geçip karikatür çizsek kabul 
edecekler miydi? Biz bile kabul ede-
meyiz çünkü biz İsa’ya da inanıyoruz. 
Biz İbrahim’e de inanıyoruz. Hepsi bi-
zim de peygamberlerimiz. Eğer onla-
ra inanmazsak biz Müslüman değiliz. 
Onlara müsaade edemezdik ve bence 
İslam ülkeleri doğru yaptılar. Bazı ül-
kelerde halk Hollanda ürünlerini boy-
kot etti. Etkili oldular. Bu tür hareket-
ler çıkarımıza oldu. İnsanlar bizi daha 
çok tanımaya başladılar. Çok kötü bir 
durumdu. Kimse sivillerin ölmesini 
istemez. Arapça bir deyiş vardır. Kötü 
bir şey iyi bir şeye vesile olabilir. Bu 
meseledeki iyi taraf birçok insanın İs-
lami anlamaya başlaması oldu. 
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S: Son günlerde ABD ve Suudi Arabistan 
bir anlaşma imzaladı ve Suudi Arabistan 
60 milyon dolarlık uçak alımı yaptı. İhtiyaç 
neden çıktı? Suudi Arabistan İran’dan teh-
dit mi algılıyor?

Bildiğiniz gibi güvenliği sağlamak 
için son teknolojiyle donatılmış ol-
manız gerekir. Bazıları bunu  Suudi 
Arabistan’ın ABD ekonomisine yar-
dımı olarak görecekler. Bazıları da 
İran tehdidine bir karşılık olarak gö-
recek… Bence hepsi doğru. Elbette 
seksen uçaklık bir alım hem askeri 
hem de hava yolları endüstrisi açısın-
dan çok büyük bir şey. Gene de Suudi 
Arabistan seksen uçak almış olmasına 
rağmen sekseni birden hemen teslim 
edilmeyecek. Öncelikle Kongre ve 
Başkanlık kanallarından geçecek. Lo-
bilerin mücadelesi yaşanacak. Seksen 
tanesi bir seferde Kongre’den geçebilir 
diye seksen olarak sipariş ettik. Bunun 
yanı sıra halihazırda 70-75 kadar savaş 
uçağımız var. Onlar da yeni uçaklara 
denk hale gelmeleri için yenileniyor. 
Yani gelecekte 150-160 uçaklık bir 
hava filomuz olacak. Fakat tehdit hala 
orada ve biz onu istemiyoruz. Bölgede 
bir soğuk savaş başlamasına karşıyız. 
Her ülke “benim uçaklarım, füzelerim 
daha iyi” diyor. Bu okulda çocukların 
rekabet etmesi gibi bir şey, tamamıyla 
aynı zihniyet. Gene de her iki tarafın 
halkları bundan faydalanıyor. 

S: Suriye’nin geleceği ile ilgili düşüncele-
riniz nelerdir? Türkiye ve Arap Birliğinin 
Suriye’yle ilgili somut adımları vardır. sizin 
görüşünüz nelerdir? Suriye’de ne olacak? 
Suriye’ye bir dış müdahale mümkün mü-
dür? 

Ne yazık ki, Suriye’de olanlar bizim 
Irak ve Mısır’da gerçekleştiği zaman 
korktuğumuz olaylar. Ben kişisel ola-
rak hiçbir rejimin düşüşünü istemem. 

Geçiş sürecinin barışçıl ve güvenlikli 
olmasını tercih ederim. Bir hayatın 
kaybedilmesini dahi çok önemli bulu-
rum. Bir kişi bile olsa çok önemlidir. 
Şimdi bakın, Suriye’de her gün 20-
30-40 insan ölüyor. Bir yabancı askeri 
müdahale konusunda şüpheliyim. Bu 
Türkiye’nin de savunduğu bir nokta. 
Her şeyin sonunda diyalog çok önem-
li. Suriye hükümeti kaosta olduğunu 
ve bir süre sonra bir adadaymış gibi 
izole edileceğini görmeli. 

S: Sovyetler Birliği’nin dağılışından bu 
yana bazı iddialar var. Yatırım politikala-
rı Hazar havzası ülkeleri ve Ortadoğu’yu 
bir araya getiriyor. Bazı kişiler ABD’nin 
Irak’ı işgalinin bunu yapmanın zor bir şek-
li olarak görüyorlar. Fakat bunun bedeli 
yüksek oluyor ve son zamanlarda ABD ve 
Suudi Arabistan arasında iyi ilişkiler var. 
Mesel bazı kişiler de Türkiye’nin Ortado-
ğu ve Hazar havzası ülkeleri için bir rol 
modeli olduğunu iddia ediyor. Sizce Suudi 
Arabistan’ın bölgede Türkiye gibi bir rolü?

Suudi Arabistan bazı devletler için 
model olabilir. Bazıları için de olum-
suz olabilir. Suudi Arabistan’ın ihraca-
tına baktığımızda petrolden ibarettir. 
Bu bakımdan bir rol modeli oluna-
maz. Maşallah, Türkiye pek çok şey 
ihraç etmektedir. Bir hammaddeden 
on farklı ürün yapabilmektedir. Soru-
nuzu cevaplayabildim mi bilmiyorum 
ama size anlattığım somut bir şey.

S: Türkiye hakkında bir soru sormak isti-
yorum. Suudi Arabistan’da önemli bir kişi 
olarak, siz Türkiye’nin Avrupa ile ilişkile-
rini nasıl değerlendiriyorsunuz? Avrupa 
Birliği’ne bunca yıldır giremeyişimizin 
İslam’la bir alakası var mı?

Ben önemli bir insan değilim. Sadece 
bir vatandaşım. Diğer unvanlar onur-
sal unvanlardır ve önemden ziyade bir 
yüktürler. Sorunuza dönersek, ne sor-
muştunuz?
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S: Avrupa-Türkiye ilişkileri…

Geçmişte Türkiye AB’nin bir üyesi ol-
mak istemişti, çünkü Avrupa modeli 
kendi halkının çıkarınaydı. Elbette 
Türkiye, mirasından ve halkından gu-
rur duymaktadır ve Avrupa’nın “ara-
mıza katılmak için şunu da bunu da 
yapacaksınız” türünden sözlerine izin 
vermeyecektir. Türkiye bunu halkı-
nın menfaatleri için yapacaktır. An-
cak bugün işler değişti. Avrupa’nın 
Türkiye’ye ihtiyacı var. Türkiye Av-
rupa bankalarından bono alarak eko-
nomilerine yardım ediyor. Tanrının 
işine akıl sır ermez. Bu konuda Allah 
Türkiye’nin yanında. 

S: Suudi kadınların sürücü ehliyeti alma 
girişimi konusundaki kişisel fikirleriniz 
neler? Sizin toplumunuzda kadınların yeri 
neresidir?

Bildiğiniz gibi Suudi Arabistan şera-
itle yönetiliyor. İslam kadınlara çok 
büyük değer verir. Kuran’da Şerefli 
Meryem ve Şeba kraliçesinden bah-
sedilir. Hazreti Muhammed’in eşle-
rinin konumu İslam öncesi zamana 

göre çok yüksekti. Bu konu İslam’la 
ilgilidir, çünkü Suudi Arabistan Müs-
lüman bir ülkedir. Başka bir konu ve 
sorun ise ülkenin bazı bölgelerinde 
aşiretlerin kültürlerinin kadınları çok 
aşağı bir konuma koymasıdır. Ne ya-
zık ki durum budur. 1930 ve 40’lardan 
bu yana kadınlar in gidebildiği ilko-
kulu babam inşa etmiştir. Kral kabul 
ettikten sonra bu işe girişmiştir. Kra-
lın desteğini alınca onu durduran ol-
mamış. Aynı zamanda babamın bir 
şoförü varmış. Yaklaşık 65 sene kadar 
birlikte çalışmışlar. Babam şoföre bir 
kamyonet ile kadınları toplayıp okula 
götürmesini söylermiş. Bu kadınların 
toplumumuzdaki önemini gösterir. 
Şimdi ehliyet konusuna dönersek… 
Çok yakın bir arkadaşım var ve kendi-
si kadınların araba kullanabilmesi ge-
rektiğini savunuyor. Ona göre bu çok 
normal. Erkekler araba kullanabilir 
ama kadınlar nasıl kullanamaz? Ona 
sordum “karının araba kullanmasına 
izin verir misin?” Bana “elbette hayır 
bu haramdır” dedi. Fakat bu haram 
değildir. Bunun İslam’la bir alakası 
yoktur. Bu zihniyet başka erkeklerin 
veya gençlerin karısına veya kızına 
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bakmasından korkma ile ilgilidir. Bu 
zihniyet bizde var. Bence ehliyet kısa 
sürede gelecek. Bu normal bir şey ve 
dinle alakası yok. Bir hükümet soru-
nu değil bir sosyal sorun… uzun süre 
önce hükümet halkın çoğunluğunun 
kabul etmediği şeyleri zorlamayaca-
ğından bahsetti. Yenilikler kendi ken-
dine gelecek. 40-50 yıl önce çoğun-
luk televizyonlara karşıydı. Şimdi ise 
evlerde 4-5 televizyon var. İşler tam 
zıddı yönünde ilerledi. Dün akşam ar-
kadaşım Abdullah ile radio hakkında 
konuşuyorduk. Suudi Arabistan’daki 
İslam alimleri çok geriydi. Bunlara 
Batı’da Vahhabiler diyorlar. Değişim-
den çok korkarlar. Radyo ilk çıktığın-
da “bu şeytan icadıdır, kırmak lazım” 
diyorlardı.  Sonra başka İslam alimleri 
radyodan Kuran okutmaya başladı ve 
onlara sordular: “Şeytan Kuran oku-
yabilir mi?” böylece fikirler 180 dere-
ce değişti. Bu çölün ortasından, yani 
Necd bölgesinden gelen Beduinlerin 
sorunudur. Geçmişte Necdi fetheden 
hiçbir imparatorluk yoktur. Çünkü 
ne su ne ağaç hiçbir şey yoktur. Ne-
den gidip de fethedesiniz? Doğuda 
Hindistan ile ticaret yapan limanlar 
var. Batı’da Hac veya Umre’ye gelen 
Müslümanlar var. Ticaret olduğun-
da insanlar yeniliklerden kısa sürede 
haberdar olur. Fakat ne yazık ki Suu-
di Arabistan’ın siyasi birliği merkezi 
bölgeden hareketle başlamıştır. Mer-
kezden doğu ve batıya yayılmıştır. Fa-
kat en sonunda her şey değişir. Şimdi 
Suudi Arabistan’ın nüfusunun yarısı 
Twitter kullanıcısıdır. Yaklaşık yirmi 
yıl önce telefonlar çok büyüktü. Şim-
di ise İphonelar ve Blackberryler var. 
Her şey zamanla değişir ve kadınların 
araba kullanması da bununla ilgilidir. 
Çöle gittiğinizde kadınlar ticaret ya-
par, koyun otlatır, inek güder ve hat-
ta araba bile sürer. Çöllerde ve küçük 
şehirlerde bu olmuştur. Belki babaları 

yaşlıdır belki erkek kardeşleri başka 
şehirde çalışıyordur. Ne yapacaklar? 
Kimse karşı çıkamaz. Sorunlar büyük 
şehirlerde ve kısa sürede durum deği-
şecek. 

S: Bildiğiniz gibi Ortadoğu gündeminde 
İran tatbikatları var. Bu tatbikatlar Basra 
Körfezi’nde halen devam ediyor. İran’ı na-
sıl bir tehdit olarak değerlendiriyorsunuz?

Günümüze bakalım, evet bir tehdit 
olarak görüyorum. Söylediğim gibi 
bunu istemiyoruz, buna ihtiyacımız 
yok. İki hafta kadar önce İran istih-
baratının şefi Suudi Arabistan’ı ziya-
ret etti. Bazı analizciler, bu ziyaretin 
sebebinin tatbikatları anlatmak oldu-
ğunu ifade etti. Fakat, aynı zamanda 
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bile 
İran İstihbarat Şefinin neden Suu-
di Arabistan’a geldiği sorulduğunda 
“ben Dışişleri Bakanıyım, İstihbarat-
tan değilim. Bilirsiniz İstihbaratçılar 
bilmediğimiz konular hakkında ko-
nuşmayı severler” dedi. Ne yazık ki 
bugün İran’ı bir tehdit kaynağı olarak 
görüyoruz. Hürmüz’de yaptıkları ye-
terli bir kanıttır. 

S: Benim sorum Suudi Arabistan ve Türki-
ye arasındaki iş ilişkileriyle ilgili. İran ve 
Türkiye arasındaki ticaret yaklaşık 10 mil-
yar dolar; ancak Suudi Arabistan ve Türki-
ye arasındaki ticaret 5 milyar dolar. Bunun 
sebebi sizce nedir? 

Çok güzel bir soru… Suudi Arabistan 
ve Türkiye’nin önünde fırsatlar var. 
Kısa konuşmamın başlangıcında be-
lirttiğim gibi resmi ilişkiler çok iyi dü-
zeyde. Fakat ticaretin artması lazım. 
Birçok Türk şirketi Suudi Arabistan’a 
girmek istiyor. Suudiler de buraya 
gelmek istiyor. Bu konuda komik bir 
hikaye anlatayım. Son birkaç yıl içeri-
sinde, belki de son 3-5 yıl, Riyad’daki 
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hemen hemen her evde Türk dizile-
ri izleniyor. Benim ailem bile izliyor. 
Türkiye’deki isimleriyle aynı mı bilmi-
yorum ama bizdeki birisi Muhannad, 
diğeri de Nur. Belki de isimleri değiş-
tirdiler. Suudiler Türkiye’yi ve Türk-
leri tanımaya başlıyor. Bu medyadan 
başladı. On yıl önce bu çok çok azdı. 
Suudi Arabistan ve Körfez’den çok 
az turist Türkiye’ye giderdi. Şimdi ise 
sayı dört katına çıkmıştır. Hatta dört 
katından da fazla olduğu söylenebilir. 
Bazı arkadaşlarım doğu ya da batıya 
giderlerdi. Şimdi son üç yıldır sadece 
Türkiye’ye gidiyorlar. Ülkenin her ke-
siminden insanlar Türkiye’ye gidiyor 
ve Türkiye’yi tanıma fırsatı elde edi-
yorlar. Buraya gelen her Suudi vatan-
daşı, birlikte çalışabileceği bir şirket 
arıyor. Yakında 5 milyar dolar olan bu 
rakam turistlerle birlikte dört katına 
çıkacak inşallah. 

S: Türkiye’de Erdoğan hükümetini iktidar-
da görmekten memnun olduğunuza dair 
bir izlenim edindim. Sizce Türkiye’nin 

güçlenmesi İslam dünyası için bir tehdit 
olur mu? Türkiye’de farklı güçlerin de dev-
leti kontrol edebileceği muhtemeldir. Siz-
le ilgili bakış ve fikirler çok farklıdır. Arap 
dünyası ile ilişkilerin geliştirilmesi, bence, 
ideolojik bir yönelimdir. İlişkilerin gelece-
ği hakkında ne düşünüyorsunuz?

Erdoğan hükümeti esnasında ilişkile-
rimiz sıfırdan  yüzde bine çıktı. Bence 
Türkiye’nin politikaları değişmeyecek 
ve daha iyiye gidecek. Bu politikalar 
halen devam ediyor. İnşallah ileride 
ülkeyi zenginleştirecek. Bölgede İran’ı 
değil Türkiye’yi bir süper güç olarak 
tercih ederim. Türkiye ile pek çok 
alanda ilişkimiz var. Eminim buradaki 
bazı öğrenciler Arap kökenlidir. Bazı 
Suudi vatandaşları da Türk kökenli. 
Bizi hem tarih hem de ortak köken 
birbirimize bağlıyor. Başka bir ülke-
dense Türkiye’nin süper güç olmasını 
tercih ederiz.

S: Teşekkürler, ekselansları…
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Aslı Değirmenci  ORSAM Uzman Yardımcısı, Ortadoğu  
Jubjana Vila ORSAM Uzman Yardımcısı, Ortadoğu 
Mavjuda Akramova ORSAM Uzman Yardımcısı, Ortadoğu
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Dr. Tuğba Evrim Maden  ORSAM Su Araştırmaları Programı Hidropolitik Uzmanı
Dr. Seyfi Kılıç  ORSAM Su Araştırmaları Programı Hidropolitik Uzmanı
Kamil Erdem Güler  ORSAM Uzman Yardımcısı, ORSAM Su Araştırmaları Programı  
Çağlayan Arslan  ORSAM Uzman Yardımcısı, ORSAM Su Araştırmaları Programı 
  
ORSAM DANIŞMA KURULU
Dr. İsmet Abdülmecid Irak Danıştayı Eski Başkanı  
Prof. Dr. Hayati Aktaş ORSAM Trabzon Temsilcisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı  
Hasan Alsancak BP & BTC Türkiye, Enerji Güvenliği Direktörü  
Prof. Dr. Meliha Benli Altunışık ODTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü  
Prof. Dr. Ahat Andican Devlet Eski Bakanı, İstanbul Üniversitesi  
Prof. Dr. Dorayd A. Noori Irak’ın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Yardımcısı  
Prof. Dr. Tayyar Arı  Uludağ Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı  
Prof. Dr. Ali Arslan  İstanbul Üniversitesi, Tarih Bölümü 
Başar Ay  Türkiye Tekstil Sanayi İşveren Sendikası Genel Sekreteri  
Prof. Dr. Mustafa Aydın  Kadir Has Üniversitesi Rektörü  
Doç. Dr. Ersel Aydınlı  Bilkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı & Fulbright Genel Sekreteri  
Doç. Dr. Veysel Ayhan   ORSAM Ortadoğu Danışmanı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü  
Prof. Dr. Hüseyin Bağcı  ODTÜ, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı  
Itır Bağdadi  İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü  
Prof. Dr. İdris Bal   TBMM 24. Dönem Milletvekili  
Yrd. Doç. Dr. Ersan Başar  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı  
Kemal Beyatlı  Irak Türkmen Basın Konseyi Başkanı  
Barbaros Binicioğlu  Ortadoğu Danışmanı  
Prof. Dr. Ali Birinci   Polis Akademisi Öğretim Üyesi  
Doç. Dr. Mustafa Budak Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı  
Dr. Hasan Canpolat İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
E. Hava Orgeneral Ergin Celasin 23. Hava Kuvvetleri Komutanı  
Volkan Çakır  ORSAM Danışmanı, Afrika  
Doç. Dr. Mitat Çelikpala Kadir Has Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı  
Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya  YÖK Başkanı  
Dr. Didem Danış  ORSAM Ortadoğu Danışmanı, Galatasaray Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Esra Demir ORSAM Danışmanı, Ortadoğu
Prof. Dr. Volkan Ediger  İzmir Ekonomi Üniversitesi, Ekonomi Bölümü  
Prof. Dr. Cezmi Eraslan  Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı  
Prof. Dr. Çağrı Erhan  Ankara Üniversitesi ATAUM Müdürü, SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Yrd. Doç. Dr. Serhat Erkmen  ORSAM Ortadoğu Danışmanı, Ahi Evran Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı  
Dr. Amer Hasan Fayyadh  Bağdat Üniversitesi, Siyaset Bilimi Fakültesi Dekanı  
Av. Aslıhan Erbaş Açıkel  ORSAM Danışmanı, Enerji-Deniz Hukuku  
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AKADEMİK KADRO
Hasan Kanbolat ORSAM Başkanı  
Prof. Dr. Hayati Aktaş ORSAM Trabzon Temsilcisi, KTÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Veysel Ayhan ORSAM Danışmanı, Ortadoğu - Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Doç. Dr. Hasan Ali Karasar ORSAM Danışmanı, ORSAM Avrasya Stratejileri Koordinatörü - Bilkent Üniversitesi 
Doç. Dr. Tarık Oğuzlu ORSAM Danışmanı, Ortadoğu - Uluslararası Antalya Üniversitesi  
Doç. Dr. Mehmet Şahin  ORSAM Danışmanı, Ortadoğu - Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Harun Öztürkler  ORSAM Danışmanı, Ortadoğu Ekonomileri - Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Özlem Tür  ORSAM Danışmanı, Ortadoğu - ODTÜ
Habib Hürmüzlü  ORSAM Danışmanı, Ortadoğu   
Yrd. Doç. Dr. Serhat Erkmen  ORSAM Danışmanı, Ortadoğu - Ahi Evran Üniversitesi 
Yrd. Doç. Dr. Canat Mominkulov ORSAM Uzmanı, Ortadoğu – El Farabi Kazak Milli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Yrd. Doç. Dr. Bayram Sinkaya ORSAM Danışmanı, Ortadoğu – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Dr. Abdullah Alshamri ORSAM Danışmanı, Ortadoğu - ORSAM Riyad Temsilcisi
Dr. Neslihan Kevser Çevik ORSAM Danışmanı, Ortadoğu
Dr. Didem Danış  ORSAM Danışmanı, Ortadoğu - Galatasaray Üniversitesi  
Dr. Jale Nur Ece  ORSAM Danışmanı, Deniz Emniyeti ve Güvenliği   
Dr. İlyas Kamalov  ORSAM Danışmanı, Avrasya  
Dr. Yaşar Sarı ORSAM Danışmanı, Avrasya – ORSAM Bişkek Temsilcisi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniv.
Dr. Bayram Sinkaya  ORSAM Danışmanı, Ortadoğu - Atatürk Üniversitesi  
Dr. Süreyya Yiğit  ORSAM Danışmanı, Avrasya  
Av. Aslıhan Erbaş Açıkel  ORSAM Danışmanı, Enerji-Deniz Hukuku  
Fazıl Ahmet Burget ORSAM Danışmanı, Ortadoğu - Afganistan
Volkan Çakır  ORSAM Danışmanı, Afrika - ORSAM Antananarivo (Madagaskar) Temsilcisi
Esra Demir ORSAM Danışmanı, Ortadoğu
Bilgay Duman  ORSAM Uzmanı, Ortadoğu  
Ogün Duru  ORSAM Yönetici Editörü  
Noyan Gürel ORSAM İzmir Temsilcisi
Selen Tonkuş Kareem  ORSAM Erbil (Irak) Temsilcisi 
Oytun Orhan  ORSAM Uzmanı, Ortadoğu  
Sercan Doğan  ORSAM Uzman Yardımcısı, Ortadoğu  
Nebahat Tanriverdi  ORSAM Uzman Yardımcısı, Ortadoğu  
Uğur Çil  ORSAM Uzman Yardımcısı, Ortadoğu  
Nazlı Ayhan  ORSAM Uzman Yardımcısı, Ortadoğu & Projeler  
Leyla Melike Koçgündüz  ORSAM Uzman Yardımcısı, Ortadoğu & Projeler  
Ufuk Döngel ORSAM Uzman Yardımcısı, Ortadoğu
Göknil Erbaş  ORSAM Uzman Yardımcısı, Karadeniz  
Aslı Değirmenci  ORSAM Uzman Yardımcısı, Ortadoğu  
Jubjana Vila ORSAM Uzman Yardımcısı, Ortadoğu 
Mavjuda Akramova ORSAM Uzman Yardımcısı, Ortadoğu
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Çağlayan Arslan  ORSAM Uzman Yardımcısı, ORSAM Su Araştırmaları Programı 
  
ORSAM DANIŞMA KURULU
Dr. İsmet Abdülmecid Irak Danıştayı Eski Başkanı  
Prof. Dr. Hayati Aktaş ORSAM Trabzon Temsilcisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı  
Hasan Alsancak BP & BTC Türkiye, Enerji Güvenliği Direktörü  
Prof. Dr. Meliha Benli Altunışık ODTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü  
Prof. Dr. Ahat Andican Devlet Eski Bakanı, İstanbul Üniversitesi  
Prof. Dr. Dorayd A. Noori Irak’ın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Yardımcısı  
Prof. Dr. Tayyar Arı  Uludağ Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı  
Prof. Dr. Ali Arslan  İstanbul Üniversitesi, Tarih Bölümü 
Başar Ay  Türkiye Tekstil Sanayi İşveren Sendikası Genel Sekreteri  
Prof. Dr. Mustafa Aydın  Kadir Has Üniversitesi Rektörü  
Doç. Dr. Ersel Aydınlı  Bilkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı & Fulbright Genel Sekreteri  
Doç. Dr. Veysel Ayhan   ORSAM Ortadoğu Danışmanı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü  
Prof. Dr. Hüseyin Bağcı  ODTÜ, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı  
Itır Bağdadi  İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü  
Prof. Dr. İdris Bal   TBMM 24. Dönem Milletvekili  
Yrd. Doç. Dr. Ersan Başar  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı  
Kemal Beyatlı  Irak Türkmen Basın Konseyi Başkanı  
Barbaros Binicioğlu  Ortadoğu Danışmanı  
Prof. Dr. Ali Birinci   Polis Akademisi Öğretim Üyesi  
Doç. Dr. Mustafa Budak Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı  
Dr. Hasan Canpolat İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
E. Hava Orgeneral Ergin Celasin 23. Hava Kuvvetleri Komutanı  
Volkan Çakır  ORSAM Danışmanı, Afrika  
Doç. Dr. Mitat Çelikpala Kadir Has Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı  
Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya  YÖK Başkanı  
Dr. Didem Danış  ORSAM Ortadoğu Danışmanı, Galatasaray Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Esra Demir ORSAM Danışmanı, Ortadoğu
Prof. Dr. Volkan Ediger  İzmir Ekonomi Üniversitesi, Ekonomi Bölümü  
Prof. Dr. Cezmi Eraslan  Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı  
Prof. Dr. Çağrı Erhan  Ankara Üniversitesi ATAUM Müdürü, SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Yrd. Doç. Dr. Serhat Erkmen  ORSAM Ortadoğu Danışmanı, Ahi Evran Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı  
Dr. Amer Hasan Fayyadh  Bağdat Üniversitesi, Siyaset Bilimi Fakültesi Dekanı  
Av. Aslıhan Erbaş Açıkel  ORSAM Danışmanı, Enerji-Deniz Hukuku  
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Cevat Gök Irak El Fırat TV Türkiye Müdürü
Mete Göknel BOTAŞ Eski Genel Müdürü  
Osman Göksel BTC ve NABUCCO Koordinatörü  
Timur Göksel  Beyrut Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Muhamad Al Hamdani Irak’ın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı  
Habib Hürmüzlü  ORSAM Ortadoğu Danışmanı  
Numan Hazar  Emekli Büyükelçi
Doç. Dr. Pınar İpek  Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü  
Dr. Tuğrul İsmail  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü  
Dr. İlyas Kamalov  ORSAM Avrasya Danışmanı   
Doç. Dr. Hasan Ali Karasar ORSAM Danışmanı, ORSAM Avrasya Stratejileri Koordinatörü - Bilkent Üniversitesi 
Doç. Dr. Şenol Kantarcı  Kırıkkale Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü  
Selçuk Karaçay  Vodafone Genel Müdür Yardımcısı (Türkiye) 
Doç. Dr. Nilüfer Karacasulu  Dokuz Eylül Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
İsmet Karalar Edremit Belediye Başkanı Danışmanı
Dr. Hasan Canpolat İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Prof. Dr. M. Lütfullah Karaman  Fatih Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı  
Yrd. Doç. Dr. Şaban Kardaş  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Av. Tuncay Kılıç Edremit Belediye Başkanı
Doç Dr. Elif Hatun Kılıçbeyli Çukurova Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı  
Prof. Dr. Aleksandr Knyazev Rus-Slav Üniversitesi (Bişkek, Kırgızistan)  
Prof. Dr. Alexander Koleşnikov Diplomat
Prof. Dr. Erol Kurubaş   Kırıkkale Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı  
Prof. Dr. Talip Küçükcan  Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü  
Arslan Kaya  KPMG, Yeminli Mali Müşavir   
Dr. Hicran Kazancı Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi  
İzzettin Kerküklü   Kerkük Vakfı Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu  Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Dr. Max Georg Meier Hanns Seidel Vakfı Proje Müdürü (Bişkek)
Prof. Dr. Mosa Aziz Al Mosawa Bağdat Üniversitesi Rektörü  
Prof. Dr. Mahir Nakip   Erciyes Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Tarık Oğuzlu ORSAM Danışmanı, Ortadoğu - Uluslararası Antalya Üniversitesi   
Prof. Dr. Çınar Özen   Ankara Üniversitesi, SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü  
Murat Özçelik  Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı   
Doç. Dr. Harun Öztürkler  ORSAM Ortadoğu Danışmanı, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisat Bölümü  
Dr. Bahadır Pehlivantürk  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü  
Prof. Dr. Victor Panin  Pyatigorsk Üniversitesi (Pyatigorsk, Rusya)  
Doç. Dr. Fırat Purtaş Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı
Prof. Dr. Suphi Saatçi  Kerkük Vakfı Genel Sekreteri  
Dr. Yaşar Sarı ORSAM Danışmanı, Avrasya – ORSAM Bişkek Temsilcisi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniv.
Ersan Sarıkaya  Türkmeneli TV – (Kerkük, Irak) 
Yrd. Doç. Dr. Bayram Sinkaya ORSAM Ortadoğu Danışmanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi    
Doç. Dr. İbrahim Sirkeci  Regent’s College (Londra, Birleşik Krallık)  
Dr. Aleksandr Sotnichenko  St. Petersburg Üniversitesi (Rusya Federasyonu)  
Zaher Sultan Lübnan Türk Cemiyeti Başkanı 
Dr. Irina Svistunova  Rusya Strateji Araştırmaları Merkezi, Türkiye-Ortadoğu Araştırmaları Masası Uzmanı 
Doç. Dr. Mehmet Şahin  ORSAM Ortadoğu Danışmanı, Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü  
Prof. Dr. Türel Yılmaz Şahin  Gazi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü  
Mehmet Şüküroğlu  Enerji Uzmanı  
Doç. Dr. Oktay Tanrısever   ODTÜ, Uluslararası İlişkiler Bölümü  
Prof. Dr. Erol Taymaz   ODTÜ, Kuzey Kıbrıs Kampusü Rektör Yardımcısı  (KKTC)
Prof. Dr. Sabri Tekir   İzmir Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı  
Dr. Gönül Tol  Middle East Institute Türkiye Çalışmaları Direktörü (ABD)
Doç. Dr. Özlem Tür   ORSAM Ortadoğu Danışmanı, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü  
M. Ragıp Vural  2023 Dergisi Yayın Koordinatörü  
Dr. Ermanno Visintainer  Vox Populi Direktörü (Roma-İtalya)  
Dr. Umut Uzer  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri  
Prof. Dr. Vatanyar Yagya  St. Petersburg Şehir Parlamentosu Milletvekili, St. Petersburg Üniversitesi (Rusya Federasyonu) 
Dr. Süreyya Yiğit  ORSAM Avrasya Danışmanı

ORTADOĞU ETÜTLERİ YAYIN KURULU
Meliha Benli Altunışık   Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Bülent Aras   Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı  
Tayyar Arı   Uludağ Üniversitesi 
İlker Aytürk   Bilkent Üniversitesi 
Recep Boztemur   Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Katerina Dalacoura   Londra Ekonomi Üniversitesi (Birleşik Krallık) 
F. Gregory Gause   Vermont Üniversitesi (ABD)  
Fawaz Gerges   Londra Ekonomi Üniversitesi (Birleşik Krallık )
Ahmet K. Han  Kadir Has Üniversitesi  
Raymond Hinnebusch   St. Andrews Üniversitesi (Birleşik Krallık)  
Rosemary Hollis   City Üniversitesi (Birleşik Krallık)  
Bahgat Korany   Durham Üniversitesi (Birleşik Krallık)  
Peter Mandaville   George Mason Üniversitesi (ABD)  
Emma Murphy   Durham Üniversitesi (Birleşik Krallık) 
 
ORTADOĞU ANALİZ YAYIN KURULU
Prof. Dr. Meliha Benli Altunışık   ODTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü  
Hasan Kanbolat   ORSAM Başkanı  
Doç. Dr. Hasan Ali Karasar    ORSAM Danışmanı, ORSAM Avrasya Stratejileri Koordinatörü - Bilkent Üniversitesi   
Yrd. Doç. Dr. Serhat Erkmen  ORSAM Danışmanı, Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı 
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