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2010 yılından itibaren Ortadoğu ülkelerinde baş gösteren halk ayaklan-
malarının, bölgenin dönüşümünde belirleyici rol oynayacağı ve bu sayede 
bölgedeki otoriter rejimlerin yerine, daha demokratik ve halk nezdinde daha 
meşru rejimlerin kurulacağı ümit edilmişti. İlk başlarda halkın mevcut otoriter 
rejimleri devirmesi üzerine, bu heyecan daha da arttı. Önce Tunus’ta, ardından 
Libya’da otoriter rejimler yıkılmıştı. ABD’nin tarafsızlığı sayesinde, Mısır’da 
Mübarek rejimi sona ermiş ve Müslüman Kardeşler, iktidarı ele geçirmişti. 
Ancak Bahreyn’deki iç isyanlar ise, Suudi askerlerinin müdahalesi sonucu her-
hangi bir çözüm üretilmeksizin bastırılmıştı. Fakat halkın gücü, üçüncü ülke-
lerin müdahaleleri nedeniyle Yemen ve Suriye olaylarında iktidarı devirmeye 
yetmedi. Aksine bu ülkelerde, uzun soluklu iç savaşlar başladı ve milyonlarca 
insan ya öldürüldü ya da zorla göç etmek durumunda kaldı. Kısacası bu ülke-
lerde ciddi insanlık dramları halen daha yaşanmaktadır.

Diğer taraftan iktidarların devrildiği ülkelerde ise, bahar havası kısa süre-
de sona erdi. Tunus’ta bile insanlar, kansız bir şekilde iktidarı değiştirseler bile, 
ülkenin yeniden dönüştürülmesi konusunda uzun süre aralarında sürtüşmeler 
yaşadılar. Libya’da iç savaş bitti ama ülke, askeri, idari, siyasi ve toplumsal 
açılardan ikiye bölündü. Mısır’da ise, Müslüman Kardeşler iktidarı askeri bir 
darbeyle devrildi ve yeni bir askeri diktatör, iktidarı elinde tutmaktadır.
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Bölgedeki gelişmeler, birkaç sonucu ortaya çıkarmıştır. Öncelikle, bölge 
ülkelerindeki sıkıntılar, sadece iktidarları görevden uzaklaştırmakla halledile-
bilecek sorunlar değildir. Bu sorunlar, toplumun her katmanını ilgilendiren, 
kapsamlı ve oldukça karmaşık bir yapıya sahip unsurlardır. İkincisi, bu sorun-
ların halli konusunda tarafların kolayca ortak bir noktada uzlaşması mümkün 
görünmemektedir. Aksine mevcut sorunlar, geçmişten beri gelen, ama derin-
lerde saklanan diğer sorunları da gün yüzüne çıkarmıştır. Üçüncüsü ise, Orta-
doğu bölgesinin arzu edilen düzeyde istikrara kavuşması ise çok uzun zaman 
alacak gibi görünmektedir. Bölge ülkelerinin sorunlarını çözebilmek için mu-
azzam bütçelerin ve imkânların ayrılması, bölge-içi ve bölge-dışı aktörlerin 
(resmi ve gayrı-resmi) devreye girmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bölgede 
istikrarsızlıklar devam edecek ve arzulanan pozitif barış1 süreci hiçbir zaman 
oluşturulamayacaktır.

Bölgedeki gelişmelerin Türkiye açısından sonuçları ise şunlardır: Önce-
likle bölgedeki istikrarsızlıklarla uzun yıllar uğraşmak zorundadır. İkincisi, 
daha rasyonel hareket ederek, bölge sorunlarına doğrudan müdahil olmak du-
rumundadır. İran, Suudi Arabistan, ABD, Rusya ve AB gibi aktörleri, çözüm 
süreçlerinden uzaklaştırmak nasıl mümkün değilse, Türkiye’nin de sorunlara 
tarafsız kalması söz konusu değildir. Bu dâhil olma durumu, bir tercih değil, 
zorunluluktur. Bu durum, “bir yayılmacılık değil, ortak sorunlara ortak sorum-
luluk almak” anlamına gelmektedir. 

Mevcut çalışmada, Arap Baharı süreci yaşayan ülkelerin sorunlarına ba-
kılacak, ardından her bir devlet için atılması gereken adımlar üzerinde durula-
caktır. Ardından Türkiye’nin Ortadoğu ve Arap Baharı politikaları özetlenecek, 
bölge ülkelerine yaptığı yardımlar izah edilecektir. Değerlendirme kısmında, 
Türkiye’nin bölge devletlerine yapabileceği katkılar üzerinde durulacaktır.  

BÖLGEDEKİ ÇATIŞMALARIN ÇIKIŞ NEDENLERİ

Tunus’ta Ben Ali rejimi, baskıcı bir anlayışa sahipti. Yönetimde yolsuz-
luklar mevcuttu. Bu durum yaygın insanları ihlallerinin yaşanmasına, rüşve-
te, siyasi özgürlüklerin kısıtlanmasına neden oluyordu. Ekonomik alanda ise, 
ciddi işsizlik oranları görülmekteydi. Bu durum özellikle genç nesli fazlasıyla 
olumsuz yönde etkilemekteydi. Yüksek enflasyon da, halkın ekonomik açıdan 
sıkıntı içerisine girmesine neden oluyordu.  

1 Pozitif barış, şiddete sebebiyet veren tüm unsurların ortadan kaldırıldığı toplumsal koşulları 
öngörmektedir. 
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Ben Ali rejimi, patronaj düzeni kurmuştu. Yani devlet, resmi imkânları, 
kendini ayakta tutabilmek için destekçilerine bir lütuf gibi sunmaktaydı. Bu 
nedenle kayırmacılık had safhadaydı.2 

Bahreyn’deki gelişmelere baktığımızda, öncelikle ülkede yönetim, mez-
hepçi bir siyaset izlemektedir. Daha açık bir ifadeyle, Şiilere karşı bir ayrımcı-
lık yapılmakta ve Şii azınlığın İran yönetimi ile ilişkisi olduğu iddia edilerek, 
dışlayıcı politikalara maruz bırakılmaktadır. Ülkede zayıf siyasi ve idari ku-
rumlar bulunmaktadır. Otoriter bir anlayışla yönetilen ülkede, siyasi yozlaşma 
da görülmektedir. Yürütmeyi dengeleyecek herhangi bir yasama ve yargı erki 
bulunmamaktadır. Şiilerin iktidara gelmesi, mevcut seçim kanunu nedeniyle 
mümkün değildir. Seçimlerde, ülkenin sadece yüzde 30’unu oluşturan Sünni-
ler mutlaka başarı sağlamaktadır. Bu da, Şiilerin siyasi hayattan dışlanmasına 
neden olmaktadır. 

Kültürel ve sosyal politikalar açısından, Şiilere yönelik olarak devlet ku-
rumları, ayrımcılık ve ötekileştirme politikaları izlemektedir. Özellikle Şiiler 
ve muhalif Sünniler, eğitim, sağlık ve barınma hizmetlerinden yeterli düzey-
de yararlanamamaktadır. Rejim düşmanı görülen Şiiler, askeri birimlerde ve 
kamu hizmetlerinde görev alamamaktadır. 

Ülkede yoksulluk mevcuttur. Adaletli olmayan bir gelir dağılımı mev-
cuttur. Ticari faaliyetlerde, öncelik Sünnilere verilmektedir. Devlet desteği de, 
ağırlıklı olarak Sünnilere sağlanmaktadır. Son olarak, Şiilere yönelik önyargı-
lar mevcuttur.3

Suriye’de de, ayrılıkçı eğilimlere sahip kimlik/etnik/mezhepsel anlayışa 
dayalı bir yönetim mevcuttu ve bu da, ülkede mezhepsel/kimliksel ayrılıklara 
sebebiyet veriyordu. Devlet yönetimi, seküler, mezhepçi ve ayrımcı politikalar 
izliyordu. Kürtlere vatandaşlık hakları verilmezken; muhalif Sünniler ise siya-
sal hayattan ağırlıklı olarak dışlanmışlardı. Otoriter ve güvenlikleştirilmiş bir 
devlet aygıtı inşa edilmişti. Medya ve bireyler, devlet ve istihbarat birimleri 
tarafından sürekli kontrol altında tutuluyordu. 

2 Pınar Özden Cankara, “Toplumsal Olaylar Sonrasında Yeniden Yapılandırılmaya Çalışılan 
Tunus”, (der.) Ertan Efegil ve Esra Pakin Albayrakoğlu, Türkiye’nin Yakın Havzasındaki 
Devlet-içi Çatışmaların Analizleri, İstanbul: Gündoğan Yayıncılık, Eylül 2015, s. 293-
316; Rym Ayadi ve diğerleri, “The Tunisian Revolution: An Opportunity for Democratic 
Transition”, IAI Working Papers, Sayı 11, 2 Ocak 2011; Marid Syed, “Exploring the Causes 
of Revolutions in Tunisia and Egypt”, Ortadoğu Etüdleri, Cilt 5, Sayı 2, Ocak 2014, s. 55-79. 

3 Esra Pakin Albayrakoğlu, “Devlet eliyle Mezhepçilik: Bahreyn’deki Çatışmayı Anlamak”, 
(der.) Ertan Efegil ve Esra Pakin Albayrakoğlu, Türkiye’nin Yakın Havzasındaki Devlet-içi 
Çatışmaların Analizleri, İstanbul: Gündoğan Yayıncılık, Eylül 2015, s. 219-244.
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Ekonomik alanda, tarım ve petrol üretiminde düşüş yaşanıyordu ve ku-
raklık mevcuttu. Bu da, ekonomik refahı olumsuz yönde etkiliyordu. Yüksek 
işsizlik vardı ve özellikle gençler iş bulmakta çok zorlanıyordu. Köklü yol-
suzluk, dış ticaret açığı, finans sektörünün zayıflığı, kayırmacılık, devlet ile 
işadamları arasında çıkar ilişkileri gibi unsurlar da, halkı huzursuzluğa sevk 
eden diğer nedenlerdi. 

Ülkede bir azınlık grubunun tahakkümü mevcuttu. Sosyal ve kültürel ay-
rışmalar görülmekteydi ve farklı gruplara karşı haksızlıklar ve adaletsizlikler 
söz konusuydu.4 

Mısır’daki duruma baktığımızda da, benzer durumlar ile karşı karşıya 
kalmaktayız. Öncelikle siyasi alanda, Mübarek yönetimi, askeri kesim ile iş-
birliği içerisinde bulunarak, ülkeyi yönetmiştir. Devlet altyapı hizmetlerini ye-
terli düzeyde yerine getiremezken, muhalefetin kendisini siyasal alanda ifade 
etmesine izin vermemiştir. Ekonomi ise ciddi sıkıntılar ile karşı karşıya idi. 
Ulusal kaynak sorunu bulunuyordu. Ordu ekonomide kayda değer bir kontrole 
sahipti. Halkın büyük kısmı ekonomik zorluklarla yaşamak zorundaydı ve ge-
lir dağılımında adaletsizlikler görülmekteydi. 

Artan nüfusa rağmen, ülke genelinde yoksulluk vardı. Yönetimler, halkı-
na karşı sosyal sorumluluklarını yerine getiremiyordu. Müslüman Kardeşler 
ile toplumun laik kesimi arasında ideolojik ve psikolojik ayrılıklar söz konu-
suydu.5 

Şii-Sünni çatışmasının yoğun bir şekilde yaşandığı Yemen’de ise, benzer 
koşullar söz konusuydu. Siyasal açıdan, mezhepler, iktidarı ele geçirme mü-
cadelesi veriyorlardı. Bu da siyasi istikrarsızlığa neden oluyordu. Bozuk bir 
ekonomik yapı vardı. Rüşvet ve yolsuzluk olağan işlerden sayılıyordu. Yüksek 
işsizlik ile petrol ve silah kaçakçılığı mevcuttu. Ülkede eğitim düzeyi oldukça 
düşüktür. Aşiret ve kabile yönetimine dayalı bir kültür, toplumda hâkimdir. 
Gençler, gelecekleri konusunda oldukça endişeliydi.6

Libya’da ise diğer bölge ülkelerindeki duruma benzer koşullar bulunmak-
taydı. Siyasi açıdan, ülke genelinde yaygın bir şekilde insan hakları ihlalleri 
4 Göktürk Tüysüzoğlu, “Suriye İç Savaşı’nın Değerlendirilmesi”, (der.) Ertan Efegil ve Esra 

Pakin Albayrakoğlu, Türkiye’nin Yakın Havzasındaki Devlet-içi Çatışmaların Analizleri, 
İstanbul: Gündoğan Yayıncılık, Eylül 2015, s. 105-138.

5 İrfan Kaya Ülger, “Mısır’da Müslüman Kardeşler – Müesses Rejim Çatışmasının Arka 
Planı”, (der.) Ertan Efegil ve Esra Pakin Albayrakoğlu, Türkiye’nin Yakın Havzasındaki 
Devlet-içi Çatışmaların Analizleri, İstanbul: Gündoğan Yayıncılık, Eylül 2015, s. 317-348.

6  Murat Ercan, “Ortadoğu’da Mezhepsel İkilem: Sünni-Şii Çatışmasına Sıcak Zemini Yemen”,  
(der.) Ertan Efegil ve Esra Pakin Albayrakoğlu, Türkiye’nin Yakın Havzasındaki Devlet-içi 
Çatışmaların Analizleri, İstanbul: Gündoğan Yayıncılık, Eylül 2015, s. 245-268.
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görülmekteydi. Yaygın siyasi yozlaşma, halka yönelik baskıcı yönetim anlayı-
şı ve ifade özgürlüğünün bastırılması gibi durumlar, siyasi alanda görülen sı-
kıntılardı. Libya, hidrokarbon kaynakları açısından, dünyanın sayılı doğal gaz 
ve petrol yataklarına sahiptir. Ancak, bu zenginlikleri, ülkede sadece Kaddafi 
ailesi ve bu aileye yakın duran kabileler, kendi kontrolleri altında tutuyordu. 
Böylece halkın geneli, ciddi ekonomik sıkıntılar içerisinde yaşamak zorun-
daydı. 

Sosyal açıdan sorunlara baktığımızda, ülke genelinde 140 civarında kabile 
bulunmaktadır. Libya halkı, kendi yaşamlarını sürdürebilmek için, kabilelerine 
sıkı sıkıya bağlıdırlar. Kaddafi de, aslında kendi iktidarını bu kabile ilişkileri-
ne uygun bir şekilde yapılandırmıştı. Patronaj rejim kuran Kaddafi, kendisine 
bağlı kabile mensuplarını devletin en üst kademelerine atamıştı. Bu da, devlete 
bağlı kabile mensuplarının çok iyi koşullarda yaşamlarını sürdürmelerine im-
kân tanırken; diğerleri ise, bu tür ayrıcalıklardan mahrum kalmıştı.7

ÇATIŞMALARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK UYGULANAN            
STRATEJİLER

Tunus’ta kanlı bir çatışma süreci yaşanmadığı için, çatışan taraflar, ülke-
nin acil sorunu olan, yeni anayasanın hazırlanması girişimlerine vakit kaybet-
meden başlamıştır. Öncelikle olağanüstü hal ilan eden geçici yönetim, geçiş 
dönemi için bir cumhurbaşkanı atamıştır. Ardından bir koalisyon hükümeti 
kurulmuştur. Bin Ali yönetiminden birilerinin yeni yönetimde yer almasını 
istemeyen Tunus halkı, gösteriler gerçekleştirmiştir. Bunun üzerine geçici hü-
kümet istifa etmiş ve 23 Ekim 2011’de En-nahda Partisi’nin kazandığı genel 
seçimler gerçekleştirilmiştir.

Günümüzde Tunus’un önünde, iç güvenlik kurumunun işlevsizliği, yıkıcı 
radikal İslami grupların saldırıları ve siyasi ve sosyal sürtüşmeler gibi sorun-
lar durmaktadır. Bu sorunların giderilmesi için, şu konulara öncelik verilmesi 
gerekmektedir: Devletin yönetim kabiliyetinin güçlendirilmesi, polislerin sert 
tutumları ve ufak tefek yolsuzluk çabaları gibi kötü uygulamalarının önüne set 
çekilmesi, adam kayırmacılığının engellenmesi, polis teşkilatı mensuplarının 
daha iyi bir şekilde yetiştirilmesi, sınır bölgelerinde bölgesel kalkınma proje-

7 Ertan Efegil, “Baskıcı Kaddafi Rejiminden Aşırı Kutuplaşmaya Kayan Ülke: Libya”, (der.) 
Ertan Efegil ve Esra Pakin Albayrakoğlu, Türkiye’nin Yakın Havzasındaki Devlet-içi 
Çatışmaların Analizleri, İstanbul: Gündoğan Yayıncılık, Eylül 2015, s. 349-372; Daveed 
Gartenstein-Ross ve Nathaniel Barr, “Dignity and Dawn: Libya’s Escalating Civil War”, ICCT 
Research Paper, 2015, http://www.icct.nl/download/file/ICCT-Gartenstein-Ross-Barr-Dignity-
and-Dawn-Libyas-Escalating-Civil-War-February2015.pdf (Erişim Tarihi: 1 Nisan 2016).
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lerinin hayata geçirilmesi, kentlerin varoşlarında kötüleşen yaşam koşullarının 
düzeltilmesi, mahkûmların koşullarının iyileştirilmesi ve Cihatçı ideolojiye 
alternatif siyasi görüşlerin desteklenmesi.

Bu bağlamda, atılabilecek bazı adımlar ise şunlardır: Cihatçı gruplara ve 
sosyal şiddet unsurlarına karşı dengeli karşı-önleyici adımların atılması, gü-
venliğe ilişkin bilgi edinme merkezinin kurulması ve güvenlik sorunu üzerine 
ulusal bir konferansın düzenlenmesi.8 Bahreyn’de çatışmaya neden 
olan faktörlerin çözümüne yönelik somut adımlar atılmamıştır. Her ne kadar 
Bahreyn yönetimi, bazı reformların yapılacağını vaat etmişse de, bölgede Şii 
hâkimiyetinden endişe eden Suudi Arabistan, bu tür adımlara müsaade etme-
miş, aksine protestoları bastırmak için askeri müdahalede bulunmuştur.

ABD ve İngiltere’nin arabuluculuk girişimleri sonucunda, Bahreyn’de 
2011-2013 yıllarında bir Ulusal Diyalog süreci başlatılmıştır. Hükümet bazı 
reformların yapılması yönünde vaatlerde bulunmuşsa da, bu vaatler hayata 
geçiril(e)memiştir. Şiilerin sosyal hayatta adil bir şekilde temsiline olanak ta-
nımayan Bahreyn yönetimi, Şii din alimleri üzerindeki baskısını artırmıştır. 
14 Şubat Gençlik Koalisyonu, Aştar Tugayları ve Halk Direniş Tugayları gibi 
muhalif eylemciler, terör saldırılarında bulunmuşlardır. Bahreyn yönetimi de, 
bu tür eylemlere katılanları vatandaşlıktan çıkarmıştır.9

Suriye’de ise halen daha iç savaş devam etmektedir. Esad yönetimi, ül-
kesini, “teröristlerden arındırmaya” ve “Batılı ülkelerin ve İsrail’in komplo-
sundan kurtarmaya” çalıştığını açıklamaktadır. Esad yönetimine, Lübnan’daki 
Hizbullah, İran ve Rusya, askeri, mali ve siyasi destek vermektedir. İran, kendi 
rejimini korumak ve bölgedeki etkinliğini sürdürmek amacıyla Suriye rejimine 
doğrudan yardımda bulunmaktadır. Ülkedeki deniz ve hava üslerini korumak, 
Esad rejimini muhafaza etmek ve bölgesel ve küresel rekabette kendi bölgesel 
konumunu güçlendirmek isteyen Rusya, hem doğrudan hava ve kara unsurla-
rını bu ülkeye konuşlandırdı hem de BM Güvenlik Konseyinde Esad aleyhine 
kararların alınmasını engelledi. 

Suriyeli ılımlı muhalifler ise, mevcut rejimin ortadan kaldırılması ve de-
mokratik yönetimin kurulması için mücadele etmektedir. Katar, Türkiye ve 
Suudi Arabistan, İran’ın bölgedeki etkisini dengelemek amacıyla, ülkedeki 
Sünni muhalifleri desteklemektedir. ABD ise, Suriyeli Kürtler ile ılımlı mu-
haliflerle, ağırlıklı olarak radikal İslami örgüt olan IŞİD ile mücadele konu-

8 Uluslararası Kriz Grubu, “Reform and Security Strategy in Tunisia”, Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika Raporu, Sayı 164, 23 Temmuz 2015. 

9 Esra Pakin Albayrakoğlu, “Devlet eliyle Mezhepçilik: Bahreyn’deki Çatışmayı Anlamak”, s. 
219-244.
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sunda işbirliği yapmaktadır. Türkiye ise, Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgu 
yaparak, Suriyeli Kürtlere verilen desteğe karşı çıkmaktadır. Suriyeli Kürtler 
ise, kendi yaşadıkları bölgede kendilerine ait kantonal rejimlerini oluşturma 
politikası izlemektedir. IŞİD ve el-Nusra gibi radikal yapılanmalar ise, Esad 
rejiminin devrilmesini ve İslam dininin kurallarına dayalı bir devletin kurul-
masını amaçlamaktadır.   

Sorunun çözümüne yönelik olarak, bir yandan Suriyeli mültecilere insani 
yardımlar sağlanırken, diğer yandan büyük devletlerinde dâhil olduğu diplo-
matik görüşmeler gerçekleştirilmektedir. İlk olarak Haziran 2012’de BM Suri-
ye Özel Temsilcisinin girişimleri sonucunda, ABD, Rusya, Çin ve İngiltere’nin 
katıldığı diplomatik görüşmeler (Cenevre I) gerçekleştirilmiştir. Esad yönetimi 
ve muhalifler, doğrudan Cenevre’deki görüşmelere katılmamıştır. Katılan ül-
keler, ulusal geçiş hükümetinin kurulması ve genel seçimlerin yapılması yö-
nünde kararlar almışlardır. Ancak görüşmelerden bir sonuç elde edilememiştir. 

Ocak 2014’te Cenevre II ismiyle diğer bir diplomatik görüşme gerçek-
leştirilmiştir. Görüşmelerde, hükümet ile muhalif güçler arasında herhangi bir 
şekilde uzlaşma sağlanamamıştır. 2015’te gerçekleştirilen Cenevre III isim-
li görüşmelere, İran’da katılmıştır. Taraflar, kendi görüşlerinde ısrar edince, 
müzakereler sonuçsuz kalmıştır. Cenevre IV isimli görüşmeler, Mart 2016’da 
yapılmıştır. Taraflar, ateşkes ilan etme kararı almıştır.

Suriye’de ateşkes sonrası döneme ilişkin olarak, Göktürk Tüysüzoğlu’nun 
ortaya koyduğu önerileri şu şekilde özetlemek mümkündür: a) Taraflar, imza-
lanacak ateşkes antlaşması hükümlerine riayet etmeli, b) IŞİD ile mücadele 
devam etmeli, c) bütün tarafların yer aldığı, geçici Barış Misyonu kurulmalı, 
d) bölgede güvenliği sağlamak, ateşkesi gözlemlemek ve silahsızlanma giri-
şimleri için BM Barış Gücü askerleri bu ülkeye konuşlandırılmalı, e) tarafların 
temsil edileceği meşru bir ulusal hükümet kurulmalı, f) Adem-i merkeziyet-
çilik uygulamasına gidilmeli, g) geçici hükümet tarafından BM gözetiminde 
yeni ve sivil bir anayasa hazırlanmalı, h) Ulusal ordu yeniden yapılandırılmalı, 
ı) özgür ve adil seçimler düzenlenmeli, i) mültecilerin evlerine geri dönmeleri 
sağlanmalı ve milislerin ve mültecilerin topluma yeniden kazandırılması yö-
nünde girişimler artırılmalı, j) ülkedeki sosyo-ekonomik sorunlar halledilmeli, 
k) Eğitim reformu, ulusal kimliğin inşası, her grubun kendi kültürel haklarını 
özgürce kullanması sağlanmalı ve l) geçiş sürecini denetleyecek ve uzman-
lardan, akademisyenlerden ve diplomatlardan oluşan denetim organının (akil 
insanlar heyeti) oluşturulmalı.10

10 Göktürk Tüysüzoğlu, “Suriye İç Savaşı’nın Değerlendirilmesi”, s. 105-138; Uluslararası 
Kriz Grubu, “New Approach in Southern Syria”, Ortadoğu Raporu, sayı 163, 2 Eylül 2015. 
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Mısır’da ise, genel seçimlerin ardından iktidara gelen Müslüman Kardeş-
ler ve Devlet Başkanı Mursi, Batılıların bölgede istikrara ağırlık veren politi-
kaya yönelmesi sonucunda, askeri bir darbeyle devrilmiştir. General Sisi’nin 
gerçekleştirdiği darbe sonucunda, ülke, Mübarek dönemine geri dönmüştür. 
Sonuçta, Mısır’da halk gösterilerine neden olan faktörler çözümlenemeden, 
olduğu gibi varlığını sürdürmektedir. Mevcut Sisi yönetimi de, bu sorunların 
kalıcı bir çözümü konusunda herhangi bir adım atmamaktadır.

Yemen’de ise, iç savaş tüm şiddetiyle devam etmektedir. Hatta Suudi 
Arabistan’ın askeri müdahalesi ve İran’ın rakip Şiileri dolaylı bir şekilde des-
teklemesi sonucunda, çatışmalar daha uzun süre sürmüştür. Taraflar arasında 
diplomatik temaslar bulunmamaktadır. Çatışmayı yatıştırma yönünde herhangi 
bir girişim de söz konusu değildir.  

Yemen’deki iç çatışmanın sona erdirilmesi için şu adımların atılması ge-
rekmektedir: Kalıcı bir çözüme götürecek ateşkes görüşmelerinin başlatılması, 
gerginliği azaltmak için yüksek-düzeyli istişarelerin gerçekleştirilmesi, mü-
zakerelerin bölgesel güvenlik endişeleri ile ekonomik koşulların düzeltilmesi 
konularını birleştirerek devam ettirilmesi, siyasi mahkûmların serbest bırakıl-
ması ve sivillere insani yardımların ulaştırılması gibi güven arttırıcı önlemlerin 
alınması ve silahsızlanma ile sınır güvenliği gibi konuların görüşülmesi.11

Libya’da ise, toplumsal gösterilerin başladığı dönemde, taraflar arasında-
ki çatışmaları sona erdirmek amacıyla bölgesel örgütler diplomatik girişimler-
de bulunmuşlardır. Özellikle Afrika Birliği ve Arap Ligi, tarafların, sorunlarını 
barışçıl yöntemlerle çözmeleri konusunda teşvik etmiştir. Bu amaçla, Doha’da 
ve Libya’da diplomatik temaslar gerçekleştirilmiştir. Fakat bu girişimler başa-
rılı olamamıştır.

Ardından İngiltere, Fransa, ABD, Katar ve Türkiye gibi ülkelerin katılı-
mıyla ve BM Güvenlik Konseyi’nin kararı çerçevesinde, Libya’da uçuşa yasak 
bölge oluşturmak ve sivilleri korumak amacıyla askeri operasyon gerçekleşti-
rilmiştir. Bu müdahale, muhaliflerin, Kaddafi rejimini yıkmasına katkıda yar-
dımcı olmuştur.  

İç savaşın ardından, BM Libya Destek Görevi adıyla bir barış yapıcı güç 
ülkeye konuşlandırılmıştır. Bu güç, ülkede kamu düzenini ve güvenliğini ye-
niden inşa etmek, hukukun üstünlüğünü sağlamlaştırmak, kapsamlı diyalog 
sürecini başlatmak, anayasa yapım sürecini işler hale getirmek, ulusal orduyu 
kurmak, milislerin elindeki silahları toplamak, devlet kurumlarını yeniden iş-
ler hale getirmek ve genel seçimleri gerçekleştirmek konularında yetkilendi-
rilmiştir.

11 Uluslararası Kriz Grubu, “Yemen: Is Peace Possible?”, Ortadoğu Raporu, Sayı 167, 9 Şubat 2016.
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Fakat BM gücü, bu görevleri yerine getirme konusunda başarısız olmuş-
tur. Ülkede anayasa yapım süreci başarılı şekilde devam etmemiştir. Adalet 
sistemi işler hale getirilememiş ve ülkede güven ve asayiş sağlanamamıştır. 
Bu da hayatın normalleşmesini ve milislerin silahsızlanmasını engellemiştir. 
Bu kargaşa içerisinde Libya’da, radikal gruplar da etkin hale gelmiştir. Sonuç-
ta Libya’da istikrar halen daha hassas dengeler üzerinde durmaktadır ve çok 
kırılgandır. 

Libya’daki son gelişmelere baktığımızda, petrol alanlarının, boru hatla-
rının ve terminallerin kontrolünü elde etme konusunda taraflar arasında bir 
mücadele yaşanmaktadır. Petrol ihracı konusunda ortaya çıkan yolsuzluklar, 
düşen petrol fiyatları ve bu alanlara ilişkin mücadele, ülkede önce ekonomik 
ve sosyal, ardından siyasi sorunların ve en sonunda da tarafların çatışmasına 
neden olabilecek potansiyele sahiptir. 

Libya’da ortaya çıkan temel sorunlar şunlardır: Silahlı grupların ulusal 
güvenlik sektörüne dâhil edilmesindeki başarısızlık, işlevsiz güvenlik yapılan-
ması, radikal İslami militanların etkinlik kazanması ve iki farklı siyasi grubun 
arasında yaşanan devlet kurumları üzerinde hâkimiyet kurma mücadelesi. Bu 
sorunların ortadan kaldırılması için acilen Ulusal Geçiş Hükümetinin kurulma-
sı ve ekonomi yönetiminin oluşturulması için BM gözetiminde taraflar arasın-
da müzakerelerin başlatılması gerekmektedir.12 

TÜRKİYE’NİN ARAP BAHARINA YÖNELİK POLİTİKASI

AK Parti yönetimi açısından, Ortadoğu bölgesi, Türk dış politikasının 
Batı kadar önemli bir parçasıdır. Batı-yanlısı dış politika izleyen önceki hü-
kümetlerin, Ortadoğu/İslam ülkelerini ihmal ettiğini belirten AK Parti, önce 
komşu ülkelerden başlamak üzere, tüm İslam ülkeleriyle sosyo-ekonomik, 
ticari ve siyasi alanlarda karşılıklı ilişkilerin geliştirilip, derinleştirilmesini 
savunmaktadır. Gelişen ikili ilişkilerin zamanla, bölgesel ekonomik ve siyasi 
bütünleşmeye doğru evirileceğini öngören Türkiye, bu sayede bölgesel barışa 
ve bölge ülkelerinde demokratik reformların yaşanmasına katkıda bulunacağı-
nı düşünmektedir.    

Bu bağlamda, karşılıklı ve çok taraflı ilişkilerinde, sert güç unsurları ye-
rine, yumuşak güç unsurlarına başvuran Türkiye, bölge genelinde, sosyo-e-
konomik ve siyasi saygınlığını artırmaya ve bölgesel örgütlerin (Arap Ligi ve 
İslam İşbirliği Teşkilatı gibi) toplantılarına aktif şekilde katılmaya gayret etti. 
İran’ın nükleer enerji konusuna, Filistin meselesine, İsrail-Suriye sorununa ve 

12 Uluslararası Kriz Grubu, “The Prize: Fighting for Libya’s Energy Wealth”, Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika Raporu, Sayı 165, 3 Aralık 2015.
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Irak’taki gelişmelere ilişkin olarak taraflar arasında arabuluculuk rolü üstlendi. 
Suriye, Irak Kürt Yönetimi ve Hamas ile ilişkileri geliştirdi. Bölge ülkeleriyle 
petrol ve doğal gaz antlaşmaları imzaladı. 

Bölge devletleriyle kurduğu ilişkilerin zedelenmesi pahasına, AK Par-
ti hükümeti, Arap Baharı kapsamında ortaya çıkan halk gösterilerine destek 
vermiştir. Böylece halkın talebi olan, otoriter rejimlerden demokrasiye geçiş 
sürecini desteklemiş ve Birinci Dünya Savaşı sonrası kurulmuş olan bölgesel 
düzenin değişim çabalarına öncülük etmeye çalışmıştır. 

Bu bağlamda, Eylül 2011 tarihine kadar, Türkiye, askeri müdahaleye kar-
şı çıkan ve barışçıl yöntemlerle sorunların çözümüne ağırlık veren bir anlayışı 
benimsemiştir. Bu döneme kadar, mevcut istikrarı bozmadan siyasi ve ekono-
mik reformların gerçekleştirilmesini savunan Türkiye, taraflar arasında arabu-
luculuk görevi üstlenmiştir.

Bu bağlamda, Tunus’ta Aralık 2010’da başlayan halk gösterilerine baş-
langıçta sessiz kalmıştır. Bahreyn’de çatışan taraflar arasında siyasi çözüm 
bulunması konusunda arabuluculuk rolü üstlenmeyi önermiştir. Libya’da ise, 
Kaddafi rejimi ile muhalifler arasında arabuluculuk görevi üstlenmeye çalışan 
Türkiye, askeri müdahale önerilerine şiddetle karşı çıkmıştır. Ancak BM Gü-
venlik Konseyi’nin almış olduğu karara uyarak, Libya’daki askeri operasyona 
yardımcı destek gücü olarak katkıda bulunmuştur. Suriye’de ise, gösterilerin 
başladığı ilk aylarda, Esad yönetimi ile muhalifler arasında arabuluculuk rolü 
üstlenmiştir. Başkan Esad’ın, istikrarlı bir şekilde bazı siyasi ve ekonomik re-
formlara öncülük etmesini istemiştir.  

Ancak Eylül 2011’den itibaren, Türkiye’nin özellikle Suriye ve Mısır’da-
ki gelişmelere ilişkin tavrı değişmiştir. Suriye’de iç savaşın başlamasıyla bir-
likte, Başkan Esad’ın devrilmesi ve rejimin değiştirilmesi için, Suudi Arabis-
tan ve Katar ile birlikte hareket eden Türkiye, bir yandan muhaliflere lojistik ve 
askeri destek verirken, diğer yandan Suriye’de uluslararası askeri müdahalede 
bulunulmasını ve Kuzey Suriye’de güvenli bölgenin kurulmasını hararetle sa-
vunmuştur. Bu tavır, Libya’daki yaklaşımının aksi yönündedir.

Mısır’da ise, Tunus ve Libya’daki örneklerin aksine, halk gösterilerine 
destek veren ve Mübarek rejiminin değişmesini talep eden ilk ülke, Türkiye 
olmuştur. Açıktan Müslüman Kardeşlere ve göstericilere diplomatik destek ve-
ren Türkiye, Devlet Başkanı Mursi ile çok yakın ilişkiler kurmuştur. Fakat Mı-
sır’da gerçekleştirilen askeri darbeye şiddetle karşı çıkan Türkiye, bir yandan 
Devlet Başkanı Sisi’yi meşru bir yönetimi yıkmakla suçlamış diğer yandan 
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askeri darbeye önceleri sessiz kalan, daha sonra destek veren Batılı ülkeleri de 
ağır bir dille eleştirmiştir.13

TÜRKİYE’NİN BÖLGE ÜLKELERİNE YAPTIĞI YARDIMLAR 

TABLO 1: TÜRKİYE’NİN FİLİSTİN, LİBYA, MISIR, YEMEN, TU-
NUS VE IRAK’TA YAPTIĞI İNSANİ YARDIMLAR

(2011, 2012 ve 2013 Yılları)

ÜLKE 
İSMİ YAPILAN YARDIMLAR

2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI

Fİ
Lİ

ST
İN

-Okul İnşaatı
-Hastane İnşaatı
-STKlara teknik ve mali 
yardım
-Filistin Kültürünü Geliş-
tirme Kurumuna Teçhizat 
Yardımı
-El Sanatları Kadın Koope-
ratifine Jeneratör Yardımı
-Ulusal Yönetim Merkezi 
İstatistik Ofisine Destek
-Çiftçilerin Eğitimine Des-
tek (Modern Sulama Tek-
nikleri Konusunda)
-Üniversitenin Fiziki ve 
Beşeri Kapasitesinin Güç-
lendirilmesi
-İlaç ve Tıbbi Malzeme 
Yardımı
-Su ve Sanitasyon Projeleri
-Su Pompa İstasyonu İnşaatı
-Atık Su Pompa İstasyon ve 
Kanalizasyon İnşaatı
-Su Deposu İnşaatı
-Kesimevi İnşaatı
-Suriye’deki kamplarda 
kalan Filistinli öğrencilere 
eğitim yardımı

-Hastaneye acil çağrı 
sistemi kurulması
-İlaç ve tıbbi malzeme 
yardımı
-Doktorların eğitimi
-Kanalizasyon hattının 
yenilenmesi
-Pompa istasyonu yapımı
-Yağmur suyu toplama 
inşaatı
-Tuzdan arındırma tesisi-
nin kurulması
-Çocuk parkı inşaatı
-Posta idaresine eğitim 
hizmeti
-Zeytin hasadı toplama 
makinesinin verilmesi
-Zeytin yetiştiriciliği 
eğitimi
-Hayvancılığı destekleme 
projesi
-Kültürel/tarihi yerlerini 
yenileme faaliyetleri 

-Lise İnşaatı
-Liselerin Rehabilitasyonu
-Öğrencilere Burs Desteği
-Hastaneye Mobilya ve Ofis 
Ekipmanı
-Hastaneye Çağrı Sistemi
-Temiz İçme Su Projesi
-Emniyet Teşkilatının Kapasite-
sinin Güçlendirilmesi
-Belediyeye Jeneratör Yardımı
-Belediye Hizmet Binasının 
Kapasitesinin Artırılması
-Meteoroloji Uzmanlarına 
Eğitim Programı
-Savaş Mağduru ve Engellilere 
İrade Programı
-İstatistik Bürosu Uzmanlarına 
Eğitim Programı
-Spor Kulübü Stadyum Aydın-
latması
-Klasik Türk Müziği Konserleri
-Tarımsal Kapasite Geliştirme 
Programı
-Çocuk Folklor Ekibinin Des-
teklenmesi
-Yoksul Ailelere küçükbaş 
hayvan yardımı
-Yaralıların Türkiye’de tedavisi
-Acil ilaç ve tıbbi malzeme 
temini
-Acil akaryakıt temini

13 Kemal Kirişçi, “Arab Uprisings and Completing Turkey’s Regional Integration: Challenges 
and Opportunities for US-Turkish Relations”, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Cilt 
15, Sayı 2, 2013, s. 189-205; Bilgin Ayata, “Turkish foreign policy in a changing Arab World: 
rise and fall of a regional actor?”, Journal of European Integration, 2015, Cilt 37, Sayı 1, s. 95-
112; Ziya Öniş, “Turkey and the Arab Revolutions: Boundaries of Regional Power Influence in 
a Turbulent Middle East”, Mediterranean Politics, Cilt 19, Sayı 2, 2014, s. 203-219.
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Y

EM
EN -Meslek Enstitüsü İç Dona-

nım Yardımı
-Sağlık Bakanlığının Eğitim 
Talebinin Karşılanması

-Meslek Enstitüsüne 
donanım yardımı
-Okullara kırtasiye yar-
dımı
-Diyaliz merkezinin 
kurulması
-Sağlık personelinin 
eğitimi
-Yemenli hastaların 
Türkiye’de tedavisi
-Ambulans hibe edilmesi
-E-devlet çalışmalarına 
destek
-Ailelere gıda yardımı

-Mesleki Eğitim Enstitüsüne 
Destek
-Orta ve Yükseköğretim Sınav 
teknolojisinin geliştirilmesi
-Sahra hastanesine jeneratör 
temini
-Yemenli hastanelerin tedavisi
-Yargı mensuplarına tecrübe 
paylaşımı programı
-E-devlet programına teknik 
destek
-Belediyecilik faaliyetlerinde 
kapasite artırma yardımı
-Mahalli idareler eğitim prog-
ramı
-Kalkınma vakfına elektronik 
malzeme temini
-Radyo-televizyon kurumu 
tecrübe paylaşımı programı

IR
A

K

-Hastane İnşaatı
-Sağlık Hizmetlerinin Su-
nulması
-Su Deposu ve Su Kuyusu 
İnşaatları
-Afet Yönetimi Eğitimi
-Kentsel Gelişim ve Bölge-
sel Planlama Eğitim
-Mültecilerin Evlerinin 
Tamiri
-Engelli mültecilere protez 
cihaz yardımı

Lİ
BY

A

-Okullara ekipman des-
teği
-Üniversitede görevli 
teknisyenlerin eğitimi
-Hastaneye malzeme 
desteği
-Fizyoterapi hastanesinin 
projelendirilmesi
-Seçim sürecine katkı 
sunma
-Diplomatların eğitimi
-Polis teşkilatına jeep ve 
ekipman desteği
-Zihinsel engelli çocuklar 
okulu yapımı 
-Çocuk parkının 
kurulması
-Radyo istasyonu kurul-
ması
-Küçük ve orta boy işlet-
melere seminer
-Mülteci kamplarına 
insani yardım

-Fizyoterapi Hastanesi İnşaatı
-Zihinsel Engelli Çocuklar 
Eğitim Merkezi İnşaatı
-Hayvancılık Eğitimi
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M

IS
IR

-Terörizmle mücadele 
programına destek
-Çocuk işgücünün 
izlenmesi programı
-Gümrük idaresinin 
personelinin eğitimi
-Ortak kültürel mirasın 
korunması için proje 
çalışmaları
-Caminin fiziksel şartları-
nın iyileştirilmesi

TU
N

U
S

-Liseye Bilgisayar ve Fi-
zik-Kimya Laboratuvarı
-15 Hastanın Türkiye’de 
tedavi edilmesi
-Tam donanımlı hasta 
ambulansı sağlanması
-Kalkınma İşbirliği Eği-
tim programları
-İçişleri Bakanlığına Araç 
Temini
-Diplomatlara yönelik 
eğitim programı
-Sağır ve dilsizler için 
bilgisayar laboratuvarı
-Radyo istasyonunun 
kurulması

-Yurt Binası ve Etüd salonları-
nın donanımı
-İdari yapıların güçlendirilmesi 
programı
-Acil müdahale genel müdürlü-
ğüne teknik malzeme yardımı
-Acil durum yönetimi ve sivil 
savunma eğitimi
-Mahalli idareler eğitim prog-
ramı
-Adalet akademisi kapasite 
artırımı
-Belediyecilik kapasite geliştir-
me programı

Kaynak: TİKA, “Faaliyet Raporu 2013”, http://www.tika.gov.tr/upload/
oldpublication/faaliyet-raporu-2013.pdf; “Faaliyet Raporu 2012”, http://www.
tika.gov.tr/upload/oldpublication/faaliyet-raporu-2012.pdf; “Faaliyet Raporu 
2011”, http://www.tika.gov.tr/upload/oldpublication/faaliyet-raporu-2011.pdf 
(Erişim Tarihi: 5 Nisan 2016).

Yukarıda ifade edilen diplomatik ve askeri girişimlerinin yanı sıra, Tür-
kiye, Filistin, Libya, Mısır, Yemen, Tunus ve Irak yönetimlerine, ülkelerinin 
mevcut sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla sosyal, ekonomik, 
idari ve kültürel alanlarda katkılarda bulunmuştur. 2011-2013 yılları arasında 
bu ülkelere yaptığı katkılara bakınca şu bilgileri ortaya koymak mümkündür.14

Filistin’deki halkın sosyal ve ekonomik koşullarını kolaylaştırmak ama-
cıyla, Türkiye, okullar ve hastaneler inşa etmiş, ülkedeki sivil toplum kuruluş-
larına mali ve teknik yardımda bulunmuş, devlet kurumlarının işler hale geti-
rilmesi için katkı vermiş, sulama alanında ciddi yatırımlar yapmış, çiftçilere 
eğitim imkânı sunmuş, kültürel/tarihi yerlerin yenilenmesi faaliyetlerine katkı 
sunmuş ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesine ön ayak olmuştur.

14 TİKA, “Faaliyet Raporu 2013”, http://www.tika.gov.tr/upload/oldpublication/faaliyet-rapo-
ru-2013.pdf; “Faaliyet Raporu 2012”, http://www.tika.gov.tr/upload/oldpublication/faali-
yet-raporu-2012.pdf; “Faaliyet Raporu 2011”, http://www.tika.gov.tr/upload/oldpublication/
faaliyet-raporu-2011.pdf (Erişim Tarihi: 5 Nisan 2016).
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Yemen’de ise, okullara bazı donanım yardımında bulunmuş, sağlık ala-
nında yatırımlara imza atmış, devlet kurumlarının ve belediyecilik hizmet-
lerinin daha iyi yürütülmesi için teknik destek sağlamış ve radyo-televizyon 
kurumunun işleyişine ilişkin tecrübelerini paylaşmıştır.

Irak’ta, acil ihtiyaç duyulan, hastane inşaatı, sağlık hizmetlerinin sunul-
ması, su kuyularının açılması, mültecilerin evlerinin tamir edilmesi ve yerel 
yönetimlerin daha işler hale getirilmesi gibi konularda insani yardımlarda bu-
lunmuştur. 

Libya’da, eğitim kurumlarına destek sağlayan Türkiye, hastanelere mal-
zeme desteği vermiş, hastane inşaatı başlatmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı bir 
şekilde yürütülmesi için katkı veren Türkiye, şu alanlarda da teknik ve mali 
yardımlarda bulunmuştur: Diplomatların eğitimi, çocuk parkının kurulması, 
radyo istasyonunun faal hale getirilmesi, mülteci kamplarına insani yardımın 
sağlanması ve hayvancılık konusunda eğitimin verilmesi gibi.

Mısır’da, Türkiye, 2012 yılında, terörizmle mücadele programına, çocuk 
işgücünün izlenmesi projesine, güvenlik idaresinin personelinin eğitilmesi ko-
nusuna ve ortak kültürel mirasın korunmasına ilişkin proje çalışmalarına katkı 
sunmuştur.

Son olarak, Tunus yönetimine de, 2012-2013 yılları arasında, eğitim, sağ-
lık, ekonomi, kamu düzeni, medya, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve sos-
yal alanlarda teknik ve mali yardımlarda bulunmuştur.        

DEĞERLENDİRME

Ortadoğu coğrafyası, Arap Baharı ile birlikte, önümüzdeki uzun vadede 
çok ciddi sorunlar ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bölgede koşulların Arap 
Baharı öncesi döneme geri dönmesi ve ardından da mevcut sorunların kalı-
cı bir şekilde çözüme kavuşturulması için uzun ve çok uzun vadeli kapsamlı 
adımların atılması gerekmektedir.  

Bölgedeki sorunların çözümü konusunda, sadece askeri ve diplomatik 
yöntemlerin kullanılması yetersiz kalmaktadır. Bölge ülkelerindeki sosyal, 
idari, siyasi, ekonomik ve kültürel sorunlarında çözümü yönünde birbirleriyle 
etkileşim halinde adımların planlanması elzemdir. Eğer bu tür kapsamlı plan-
lama yapılmadığı takdirde, Libya’da veya Tunus’ta olduğu gibi, ülke-içi koşul-
ların daha da kötüleşmesi kaçınılmazdır.

Bu tür sorunların çözümü konusunda, hem bölge hem de bölge-dışı aktör-
lerin çaba göstermesi gerekmektedir. Çünkü bölgedeki ülkelerin, mevcut so-
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runlarını kendi imkanları dahilinde tek başlarına çözmeleri mümkün değildir. 
Ancak diğer aktörlerin teşviki, desteği ve zorlaması sayesinde, bu tür sorunla-
rın çözülmesi mümkündür. Diğer taraftan bu tür çabalara, sadece resmi değil, 
gayrı-resmi kurumların ve bireylerinde destek vermesi gerekmektedir.  

Bu bağlamda, bölgede güçlü bir ülke olan Türkiye’nin de, bu süreçlere 
katkıda bulunması, bir lütuf değil, bir gerekliliktir. Bölgede istikrarın sağlan-
ması için hem kendi ulusal hem de bölge güvenliğini sağlama ihtiyacı duyan 
Türkiye’nin bu tür faaliyetlere katkıda bulunması gerekmektedir. Libya’daki 
gelişmelere bakarak, Türkiye’nin, askeri katkıda bulunma gücü bulunmakta-
dır. Aynı zamanda TİKA’nın faaliyet raporları incelendiğinde, Türkiye’nin, 
bölge ülkelerinin, sosyal, ekonomik, idari, siyasi ve kültürel sorunlarına da 
destek verecek yumuşak güç unsurlarına sahip olduğu da görülmektedir.   

Sonuçta, bölgede istikrarın sağlanması için mezhepsel temelli ve reel po-
litik anlayışa dayalı politika yaklaşımlardan sıyrılıp, mezhepler üstü ve İslam 
medeniyetinin temel ilkelerine uygun politika ilkelerinin benimsenmesi gerek-
mektedir.
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