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CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES

History
In Turkey, the shortage of research on the Middle East grew more conspicuous than ever during the 
early 90’s. Center for Middle Eastern Strategic Studies (ORSAM) was established in Janu- ary 1, 2009 
in order to provide relevant information to the general public and to the foreign policy community. 
The institute underwent an intensive structuring process, beginning to con- centrate exclusively on 
Middle Eastern affairs.

Outlook on the Middle Eastern World
It is certain that the Middle East harbors a variety of interconnected problems. However, ne- ither 
the Middle East nor its people ought to be stigmatized by images with negative connota- tions. Given 
the strength of their populations, Middle Eastern states possess the potential to activate their inner 
dynamics in order to begin peaceful mobilizations for development. Respect for people’s willingness to 
live together, respect for the sovereign right of states and respect for basic human rights and individ-
ual freedoms are the prerequisites for assuring peace and tranquility, both domestically and interna-
tionally. In this context, Turkey must continue to make constructive contributions to the establishment 
of regional stability and prosperity in its vicinity.

ORSAM’s Think-Tank Research
ORSAM provides the general public and decision-making organizations with enlightening in- for-
mation about international politics in order to promote a healthier understanding of interna- tional 
policy issues and to help them to adopt appropriate positions. In order to present effective solutions, 
ORSAM supports high quality research by intellectuals and researchers that are com- petent in a 
variety of disciplines. ORSAM’s strong publishing capacity transmits meticulous analyses of regional 
developments and trends to the relevant parties. With its website, books, reports, and periodicals, 
ORSAM supports the development of Middle Eastern literature on a national and international scale. 
ORSAM facilitates the sharing of knowledge and ideas with the Turkish and international communi-
ties by inviting statesmen, bureaucrats, academicians, strategists, businessmen, journalists, and NGO 
representatives to Turkey.

* ORSAM is a member of the The Middle East Studies Association (MESA).

www.orsam.org.tr/en/
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STRATEJİK BİLGİ YÖNETİMİ, ÖZGÜR DÜŞÜNCE ÜRETİMİ

Türki e e eksikli i isse ilme e a la an rta o u ara t rmalar  konusun a kamuo unun ve  
politika evrelerinin i ti a lar na an t vere ilmek ama la   ak  tari in e rta o u tra-
tejik ra t rmalar Merke i M  kurulmu tur  K sa süre e ap lanan kurum  al malar n  rta-

o u elin e o unla t rm t r

rta o u nun i  i e e mi  ir ok sorunu ar n r  ir er ektir  n ak  ne rta o u ne e alk-
lar  olumsu luklarla e le tirilmi  ir imaja ma kum e ilmemeli ir  rta o u ülkeleri  alklar n-

an al klar  ü le ve i  inamiklerini se er er e erek ar l ir kalk nma se er erli i a lata ak 
potansi ele sa iptir  l e alklar n n ir ara a a ama ira esine  evletlerin e emenlik alklar na  

ire lerin temel ak ve ürri etlerine sa  erek ülkeler aras n a erek ulusal l ekte kal  ar n 
ve u urun temin e ilmesinin n art r  rta o u aki sorunlar n kavranmas n a a il ve er ek i 

ümler ü erin e urulmas  u la ma  inisi ati eri esaretlen ire ektir konusu er eve e  Tür-
ki e  ak n evresin e l esel istikrar ve re a n k k salmas  i in ap  katk lar n  sür ürmeli ir  

ep ele en eksenlere a il olma an  tara ar aras n a i alo un tesisini kola la t rma a evam et-
mesi  tutarl  ve u la t r  politikalar la sa la  uluslararas  este i en etkili i im e e erlen ire-

ilmesi l e evletlerinin ve alklar n n ortak men aati ir

M  rta o u al lamas na u un olarak  uluslararas  politika konular n n a a sa l kl  kav-
ranmas  ve u un po is onlar n al na ilmesi ama la  kamuo unu ve karar alma mekani mala-
r na a nlat  il iler sunar  arkl  areket se enekleri i eren kirler üretir  tkin üm nerileri 
olu tura ilmek i in arkl  isiplinler en elen  alan n a etkin ara t rma lar n ve entelektüellerin 
nitelikli al malar n  te vik e er  M  l esel eli meleri ve tren leri titi likle ir ele erek il-

ililere ula t ra ilen ü lü ir a m kapasitesine sa iptir  M  e  sitesi le  a l k rta o u 
nali  ve alt  a l k rta o u tütleri er ileri le  anali leri le  raporlar la ve kitaplar la  ulusal 

ve uluslararas  l ekte rta o u literatürünün eli imini esteklemekte ir  l e ülkelerin en ev-
let a amlar n n  ürokratlar n  aka emis enlerin  stratejistlerin  a ete ilerin  i a amlar n n ve TK 
temsil ilerinin Türki e e konuk e ilmesini kola la t rarak il i ve ü ün elerin erek Türki e erek 

ün a kamuo u la pa la lmas n  sa lamakta r

 M  T e Mi le ast tu ies sso iation M  ü esi ir
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Değerli Okurlar,

Ortadoğu Analiz’in Eylül sayısını “Toplumsal Hareketler ve Ortadoğu” kapak konusuyla çıkarıyoruz. 

Kapak konumuzun ilk makalesi Taner Tatar’a aittir. Tatar makalesinde yeni toplumsal hareketleri ve küreselleş-

meye karşı oluşan küresel tepkileri teorik bir bakış açısından değerlendiriyor. 

Nebahat Tanrıverdi Yaşar makalesinde Ortadoğu’da devam eden ve yakın gelecekte de etkili olacağa benzeyen 

sokak hareketlerini Mısır çerçevesinde inceleliyor. Bu bağlamda Tanrıverdi komplo teorilerinin Ortadoğu’da 

neden cazip olduğu sorusunu da cevaplamaya çalışıyor. 

Ceren Akbaba, “Occupy the World: The Emergence of an International Movement” başlıklı makalesinde, Eylül 

2011’de New York’da finansal sisteme karşı başlatılan Occupy hareketini ve o tarihten itibaren dünyanın çeşitli 

yerlerinde ortaya çıkan kitlesel protesto hareketlerini inceliyor. 

Ahmet Han “Suriye’de Kimyasal Silah Kullanımı: Gerçekten bir “Oyun Dönüştürücü” mü?” başlıklı makalesinde 

21 Ağustos tarihinde Şam’ın Guta semtinde gerçekleştirilen saldırıyla birlikte Suriye’de mevcut durumu bu saldı-

rı merkezinde analiz ederek, kimyasal silah kullanımının Suriye denkleminde ve ilgili aktörlerin tavrında ne gibi 

bir değişikliğe yol açabileceğini -açıp açmayacağını- değerlendiriyor. 

Murat Somer, Barış Süreci ve Kürt Meselesini kimlikler, krizler ve dış politika ekseninde değerlendirdiği maka-

lesinde karar alıcılara bu süreçte nasıl bir yol izlemeleri gerektiği noktasında yardımcı olmaya çalışıyor. 

Alper Dede, Arap Baharı perspektifinden Mürsi’yi iktidardan düşüren askeri darbeyi, Mısır’da demokrasinin 

geleceğinin nasıl bir çizgi izleyeceğini ve askeriye ile İhvan’ın bu süreçte kendilerini nasıl konumlandıracağını 

inceliyor ve bu bağlamda Türkiye’nin rol modeli olma kapasitesini eleştirel bir bakış açısından tartışıyor.

Sermin Przeczek makalesinde İran dış politikasına yön veren faktörleri altı kategori altında incelerken, yeni 

seçilen İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile İran dış politikasınde meydana gelebilecek değişiklikleri analiz ediyor. 

Barış Doster, “Irak, Suriye ve İran’ın Türkiye Politikaları” başlıklı makalesinde komşularının Türkiye’nin dış po-

litikasına yönelik tutum ve algılarını analiz ediyor. Doster, ayrıca 2000’li yıllardan itibaren önceleri kısaca BOP 

(Büyük Ortadoğu Projesi), sonrasında GOKAP (Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi) olarak anılan 
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Sınırları aşan küresel ölçekli sorunların, aynı ölçekte karşılık bulması beklenmelidir. 1999 yılında 1500 örgütün katılımıyla gerçekleşen 

Seattle’daki Dünya Ticaret Örgütü karşıtı protestolar bunun bir yansımasıdır.

Yeni Toplumsal Hareketler ve Küresel Projeler

New Social Movements and Global Projects

Taner TATAR

Abstract

Social movements which have been differing since the 1960s are named with the description of the “new” 

added to their beginnings. Although they haven’t completely broken their ties with the old ones, differen-

tiations emerged in the profile of the participants, organizational structure, values, emotions, tools, meth-

ods and objectives. Structural changes occurred within the process of transition from industrial society to 

post-industrial society have also been observed in social movements. After the fall of the Berlin Wall in 

1989, differentiation has further increased and social movements have been affected by the phenomenon 

of globalization and its projects, as well. Social movements emerging as either approving or disapproving 

the globalization have also gained a global dimension. In this context, our aim is to try to understand the 

relationship between projects on global scale and new social movements by taking the changing within the 

continuity into account.

Keywords: New Social Movements, Globalization, Alternative Globalization Movements, Anti-Globaliza-

tion Movements
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Giriş: Süreklilik İçinde Değişim ve 

Eskiye İlave Yeniler

Günümüz toplumsal hareketlerinin başına ek-

lenen “yeni” nitelendirmesi mutlak ve keskin 

bir farklılığı ortaya koymaktan ziyade, geçmişe 

nispetle yapılan bir açıklamadır. Geçmişe atıfla 

yapılan izahlar, süreklilik içerisindeki değişimi 

görebilme imkânını sunar. Zira toplumsal olay-

lar aniden ortaya çıkmadığı gibi değişmeyen sa-

bit kalıplar da değildir. Değişimin hızlı gerçek-

leşmesi durumunda, bazı toplumsal olayların 

başına “yeni” nitelendirmesinin getirilmesi me-

seleyi analitik açıdan daha açıklayıcı kılmaktadır. 

Bununla birlikte, tam bir kopuş içeren izahlar 

geçmişle olan bağı ve etkileşimi kopardığı için 

eksik ya da yanlış sonuçlar içerebilmektedir. 

Hâlbuki her bir yeni ya bir öncekinin bizatihi 

içinden doğmakta ya da ona eklemlenmektedir. 

Bu durumda önceki ile olan bağı ihmal etmeksi-

zin yeniyi anlamak çabası daha doğru sonuçlara 

ulaşmayı temin edebilmektedir. 

Toplumsal hareketlerin yeniliği, sadece hareket-

lerin bizatihi kendisinden kaynaklanan sebepler 

dolayısıyla değil, bu hareketlere bakışın da yeni-

liği ile alakalıdır. Kolektif hareketlere yönelik ola-

rak ortaya konan ilkel duygudaşlık, hayvanîlik, 

irrasyonalite, toplumsal patoloji, vb. karşı duruş-

lar içeren nitelendirmeler, yerini daha tarafsız ya 

da toplumsal hareketlerin safında veya nispeten 

sol cenahta durarak ifade edilen fikirlere bırak-

maktadır. Dolayısıyla bilimsel analizde durulan 

nokta ve bakış açısında da farklılıklar ortaya çık-

maktadır. 

Toplumsal hareketlere konu olan hususlarda 

yeni meselelere yeni sorular, itirazlar ve cevap-

lar yöneltilmektedir. Toplumsal yapıda meydana 

gelen değişmeler; sıkıntılar, öncelikler, hedefler 

ve farkındalıklarda da değişime yol açmakta-

dır. Toplumsal harekete konu olan bu hususlar 

belirli bir toplumsal yapı içerisinde yeşermekle 

birlikte, artık küresel ölçekli, hızlı bir yayılma 

göstermektedir. Dünyanın eskiye nispetle daha 

çok birbirine bağlı bir ağ oluşturması sebebiyle, 

domino taşı etkisi daha geniş bir alanda ve daha 

hızlı gerçekleşmektedir. Önce sanal âlemde, sos-

yal ağlar vasıtasıyla inşa edilen birliktelikler daha 

sonra mekânda birliktelik yoluyla toplumsal ha-

reketlere dönüşebilmektedir. Ya da ortaya çıkan 

bir toplumsal hareket, sanal âlemin etkisiyle sınır 

tanımaz bir mahiyette dalga dalga yayılabilmek-

tedir. Herkesin kendisinden bir parça bulduğu 

sanal âlemin oluşturduğu ve vaat ettiği gerçeklik 

algısı ve olgusu bireyleri cezbetmektedir. Sosyal 

ağlarda başlayan hareketler daha masum ve içten 

görülebilmektedir. Yasal sorumlulukların daha 

az hissedildiği ve yaptırımların da açık uygula-

malarla tecrübe edilmediği durumlarda, sosyal 

ağlar bireylere geniş bir özgürlük alanı oluştur-

maktadır. Ancak internet aracılığıyla işlenen suç-

lara ya da yasa ihlallerine yönelik yaptırımların 

arttığı toplumlarda, özellikle kitleleri tahrik ve 

ayaklanmaya sevk etme, bilinçli olarak kitleleri 

galeyana getirecek düzmece haber üretme gibi 

davranışlar, nicelik olarak azalmakta ama daha 

profesyonel hale de gelebilmektedir. 

Sağa Yatmış Sol ve Yalpalayan 

Toplumsal Hareketler

1970’lerde başlayan, 1989’da Berlin Duvarının 

yıkılması sonrasında hızlanan, Marksist-sosya-

list düşünce ve harekette ortaya çıkan gerileme, 

hayal kırıklığı ve yenilmişlik duygusu, sol hare-
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ketleri sınıf temelli olmaktan çıkmaya zorlamış-

tır. Ekonomik temele dayalı izahlar ve kurgular 

değişmeye başlamış, ekonomik ve insanî sömü-

rüyle ilişki kurulan yeni toplumsal meseleler 

üzerinde yoğunlaşma başlamış ya da yeni bazı 

durumlar mesele olarak görülmüştür. Liberal 

düşüncenin birey merkezli özgürlükleri, grup ve 

cemaat eksenli hak ve özgürlük mücadelesiyle 

birleştirilmiştir. Böylece toplumsal hareketlerde 

ekonomik temeller yerini kültürel alana bırak-

mıştır. Azınlıkların, etnik grupların, göçmenle-

rin, farklı kültürel grupların siyasî ve toplumsal 

hak ve eşitlik mücadelesi, toplumsal hareketlerin 

yeni sahasını oluşturmaya başlamıştır. Ekonomik 

hedeflerin ya da sınıf çıkarlarının temele alındığı 

eski toplumsal hareketlerle, bu yeniler arasında 

bir farklılık olmakla birlikte; kültürel alanla eko-

nomik temel arasında keskin bir ayrımın yapıl-

madığı da görülmektedir. Özellikle uluslararası 

ekonomik antlaşmalara, kurumlara ve şirketlere 

yönelik antikapitalist toplumsal hareketlerdeki 

ekonomik öncelik ve temel dikkatleri çekmek-

tedir. Küreselleşmenin de önemli belirleyicileri 

olarak görülen uluslararası ve uluslarüstü kurum 

ve antlaşmalara yönelik tepkiler ve ortaya çıkan 

toplumsal hareketler de siyasî sınırları aşarak 

küresel ölçekte gerçekleşmeye başlamıştır. Bu 

anlamda 1989 sonrası toplumsal hareketlerin 

“yeni” nitelendirmesi ile izah edilen hareketler-

den farklı boyutlarla ortaya çıktığı görülmekte-

dir. Bunu toplumsal hareketlerin çok farklı bir 

aşaması olarak görmek mümkündür. Ancak de-

ğişim-süreklilik ilişkisini kurabilmek açısından, 

küresel ölçekli bu tür hareketleri, yeni toplum-

sal hareketlerin boyutlarının büyümesi ve in-

ternet ağı gibi yeni araçlarla donatılması olarak 

değerlendirmek makuldür. Sınırları aşan küresel 

ölçekli sorunların, aynı ölçekte karşılık bulması 

beklenmelidir. 1999 yılında 1500 örgütün katılı-

mıyla gerçekleşen Seattle’daki Dünya Ticaret Ör-

gütü karşıtı protestolar bunun bir yansımasıdır. 

Her ne kadar en yeni toplumsal hareketler, kü-

reselleşmenin kendisine veya çeşitli boyutlarına 

tepki olarak ortaya çıksa da, bu tür hareketlerin 

de bir tür küresel projeler içerdiği dikkatlerden 

kaçmamaktadır. İlkini dayatma, ikincisini ise 

toplumsal tabandan gelişen bir hareket olarak 

görmek gerçekleri ifade etmez. Özellikle küre-

sel ölçekte gerçekleşen bazı toplumsal hareket-

lerin, karşı konulduğu düşünülen küresel güçler 

tarafından desteklendiği görülmektedir. Mesela 

şirket küreselleşmesine karşı gelişen bazı hare-

ketlerin şirketlerden destek alması bu türdendir. 

Küreselleşmeden nemalanan güçlerin, kendi al-

ternatiflerini de bizatihi kendilerinin belirlediği 

ya da karşıt hareketleri kısmî destekle kontrol 

altında tutmaya çalıştıkları aşikârdır. Yine küre-

sel hâkimiyet ve iktidar mücadelesinde rol oy-

nayan aktörlerin, bu tür hareketlerin içerisinde 

yer almaları beklenen bir durumdur. “Tarihin 

sonu”nun gelmediği dünyada, küre hâkimiyetini 

hedefleyen güçlerin çatışması kaçınılmazdır. 

Çatışmayı ekonomik temelin sona erip, kültürel 

fay hatlarında gerçekleşeceğini söylemek, sö-

mürge mücadelesini görmezden gelmeyi gerek-

tirir. Ekonomik sömürü amaçlı çatışma, kültürel 

alanlarda mücadele ile paralel yürümektedir. Söz 

konusu çatışmaların toplumsal hareketlerde de 

yansıması ise mukadderdir. Jeopolitik stratejile-

rin, taktik mücadelelerinde görülen toplum des-

tekli hareketlerde, toplumsal hareketlerin önemli 

bir özelliği olan ‘kendiliğindenliği’nin gerçekleş-

mediği görülmektedir. Bu hareketlerde, iç dina-

miklerden kaynaklanan sorunlar kullanılmakta 

ama söz konusu hareketler stratejik çatışmanın 

taraflarınca güdümlü ve kontrollü (bazı durum-

larda planlama ve kontrol mekanizmaları etkisiz 

kalabilmektedir) olarak ortaya çıkarılmaktadır.

Kaybedilmiş Hükümsüz Kimlikler

İhmal edilmiş ya da esirgenmiş haklar, onları elde 

etmek isteyenler tarafından bir kimlik mücadele-

sine dönüştürülmektedir. Modernizmin kimlik-

lerin kendisini ya da bileşenlerini yok sayan kes-

kinliği körelirken, postmodernist yaklaşımlarda 

farklılığın göstergesi olarak kimlik yüceltilmeye 

başlanmıştır. Verili ya da kazanılmış olduğu dü-

şünülen kimlikler, var oluşun temeli ve göster-

gesi haline dönüşmüştür. Kimlik, insanın bir 

parçası değil, bizatihi kendisi olarak görülürken, 

hak, özgürlük ve eşitlik talebi onun üzerine inşa 

edilmektedir. Kimliklendirme hem meşru kılma 

hem de güçlendirme aracı olarak kullanılmakta-

dır. Zira kimlik, hak ve özgürlükleri doğallaştır-

makta ve aynı kimliğe mensup olanlar arasında 

sağladığı dayanışma bağı sayesinde onları güçlü 

kılmaktadır. Kimliğin gücü bireyler tarafından 
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idrak edildikçe, ortaya çıkan birlik duygusu ki-

şileri birlikte hareket etmeye sevk etmektedir. 

Kimlik eski bir duygu ve olgu olmakla birlik-

te, kimliğin bileşenlerinin birbirinden ayrılarak 

yegâne kimlik vurgusuna dönüşmesi yenidir. 

Parçalanmış kimliklere mensubiyet duyan birey-

ler, gücünü bizatihi kimlikten almak suretiyle, 

kimliklerinin sadece bir boyutunu sembolleştire-

rek, toplumsal hareketlerin bayraktarlığını yapa-

bilmektedirler. Geçmişten beri mevcut bulunan 

ya da oluşturulmuş dışlanmışlık, sindirilmişlik ve 

ötelenmişlik duygularıyla, kitleler var olduklarını 

ilân ve tescil etmek isteğiyle kimlik mücadelesi-

ne girişebilmektedirler. Bu mücadeleler kültürel 

hak talebinden, özerkliğe ve özgürlüğe kadar va-

ran bir dizi beklenti ile yürütülmektedir. 

Eski Bedene Yeni Yüzler

Yeni olarak görülmekle birlikte, toplumsal hare-

ketlere konu olan bazı hususların tarihi kökleri-

nin çok eskilere dayandığı da görülebilmektedir. 

Özellikle din eksenli hareketlerin köklerinin çok 

eskilere dayandığı, hedeflerinde herhangi bir de-

ğişme olmadığı, ancak yöntemlerde ve araçlarda 

eskiye ilavelerin bulunduğu görülebilmektedir. 

Bunun gibi yeni nitelendirmesi ile karşımıza çı-

kan kadın hareketlerinin de temellerinin oldukça 

eskiye dayandığı bilinmektedir. 18. yüzyılın baş-

larında görülen ve 19. yüzyılda hızlanarak devam 

eden kadın hareketleri, günümüzde temel hak ve 

özgürlüklerin kazanılmış olması dolayısıyla, daha 

geniş bir toplumsal alana yayılmakta ve yeni yüz-

lerle ortaya çıkmaktadır. Ayrıca küreselleşmenin 

ulus devletlerin sonunu getirdiği iddialarına pa-

ralele olarak milliyetçi toplumsal hareketlerin de 

bittiğine yönelik ilanlar, gerek bazı değişikliklerle 

birlikte aslî siyasî yapı olma özelliğini devam et-

tiren ulus devletler, gerekse küreselleşme karşıtı 

milliyetçi toplumsal hareketlerle yanlışlanmak-

tadır. Bir başka ifadeyle eski beden, yeni yüzlerle 

kendisini göstermektedir. 

Bütün bunlara rağmen tamamıyla yeni nitelen-

dirmesini hak eden hareketler de vardır. Çevreci 

hareketler, özellikle kirlilik, yeşil alanların tahrip 

edilmesi ve devasa nükleer tehditlerin boyut-

larının gün geçtikçe büyümesi ve yaygınlık arz 

etmesi sonucunda toplumsal hareketlerin yeni 

konusunu oluşturmaktadır. Çevreci hareketle-

rin toplumsal faydayı esas alması ve bu hareket 

içerisinde yer alanların şahsî çıkarlarının bulun-

mayışı, harekete katılanların fedakâr, hareketin 

de masum olarak idrak edilmesini doğurmakta-

dır. Olumlu toplumsal yansımaları değerlendir-

mek isteyen bazı toplumsal hareketler, çevrecilik 

kimliğiyle ortaya çıkmakla birlikte, en azından 

iktidarın sorgulanmasını sağlamak, ziyadesiyle 

de yıpratılmasını temin etmek amacını güde-

bilmektedirler. Bunu, çevreci masum taleplerle 

başlayıp, geniş katılımı müteakip siyasî iktidarı 

hedef alan hareketlerde görmek mümkündür. Bu 

durumda da yeni yüz arkasında eski muhteva-

nın gizlenmiş olduğunu söylemek mümkündür. 

Elbette ki bütün çevreci hareketleri, gizlenmiş 

niyetler çerçevesinde değerlendirmek de doğru 

değildir.

Zayıf Yapılanma-Güçlü Mücadele

Offe’nin1 de belirttiği gibi yeni toplumsal hare-

ketlerin örgüt hiyerarşisi zayıf ve gayri resmidir. 

Bu bakımdan bireysel özerklik yeni hareketlerin 

yapısında temel bileşendir. Eski toplumsal hare-

ketlerde görülen dikey hiyerarşik yapı yerine ya-

tay örgütlenme ve buna bağlı olarak da demok-

ratik örgüt şemasına sahiptir. Lider, karizmatik 

ya da “kurtarıcı” niteliği ile değil, koordinasyonu 

sağlayan ve katılımı teşvik eden demokratik tavrı 

ile kabul edilir. Gruptan ya da cemaatten ziyade 

birey merkezî konumda yer alır. Bu durumda 

katılımcıların toplumun her kesiminden gelen, 

farklı sosyo-ekonomik özelliklere sahip bireyler-

den oluşması beklenir. Beklenen gerçekleşmekle 

birlikte, katılımcılar daha ziyade eğitim seviye-

si yüksek, nitelikli işgücünü oluşturan, yüksek 

statülü mesleklere mensup bireyler, öğrenci, ev 

kadını, eğitimli işsizler, çiftçi ve zanaat erbap-

larından oluşmaktadır. Mücadeleyi güçlü kılan 

faktörlerin de katılımcıların bileşeninde ve kul-

landıkları yöntemlerde yer aldığı düşünülebilir. 

Diğer taraftan zayıf yapılanma, toplumsal hare-

ketlerin ömrünü kısa vadeli yapabilmekte ve ha-

reket hızla çözülebilmektedir.
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Yeni toplumsal hareketlerde, büyük kalabalık-

ların şiddet içerikli tahripkâr eylemleri yerine, 

daha yaratıcı yollarla kendilerini ifade ettikleri 

görülmektedir. Bilhassa toplumun geniş bir ke-

siminin ilgisini, takdirini ve sevgisini kazanmaya 

yönelik usuller tercih edilmektedir. Söz konusu 

eylem biçimlerinin gerek medya, özellikle de in-

ternet aracılığıyla duyurulması ve gösterilmesi 

taktik olarak belirlenmektedir. Bununla birlikte 

mağduriyet oluşturmak suretiyle kendi lehleri-

ne toplumsal tepkilerin doğmasını temin etmek 

amacıyla münferit ama etkili şiddet kullanımına 

müracaat etmektedirler. Böylelikle güvenlik ted-

birlerinin arttırılmasını ve müdahalelerin şiddet-

lenmesini temin ile meydana getirilen mağduri-

yet üzerinden toplumsal destek sağlanmakta ve 

yeni katılımcılar teşvik edilmekte veya cezbedil-

mektedir. 

Yeni toplumsal hareketlerde kullanılan yöntem 

içerisinde sivil itaatsizlik eylemleri de dikkat 

çekicidir. Sivil itaatsizlik, “yasaların ya da hü-

kümet politikasının değiştirilmesini hedefleyen, 

kamuoyu önünde icra edilen (aleni), şiddete da-

yanmayan, vicdanî ancak yasal olmayan politik 

bir eylem”dir.2 Sivil itaatsizlik, anlamlı sayıda 

yurttaşın ya geleneksel değişiklik yollarının tı-

kandığına, yani itirazlarının artık dinlenip ince-

lenmediğine ya da tersine, birtakım değişiklikleri 

gündemine alan hükümetin yasallığı ve anaya-

saya uygunluğu ciddi biçimde kuşkulu olan bir 

politikada ısrar ettiğine inandıkları bir durumda 

ortaya çıkar.3 

Sivil itaatsizlik, kamuya açık bir biçimde, herkese 

açık bir hitapla, vicdanî, derin politik kanaatlerin 

şiddetten uzak, barışçı yöntemlerle ifade edilme-

sidir. Başkalarının özgürlüklerinin sınırlanması 

yolundaki davranışlar, eylemin sivil itaatsizlik 

özelliğinin belirsizleşmesine yol açar. Çünkü sivil 

itaatsizlik, vicdani ve derin kanaatleri ifade eder-

ken uyarıda bulunup ihtar edebilir, ancak tehdit 
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edemez. Yasa ihlal edilmekle birlikte yasaya bağ-

lılık, eylemin aleniliği, barışçı niteliği ve eylemci-

lerin eylemlerinin yasal sonuçlarını üstlenmeye 

hazır olmaları yoluyla ifade edilir. Sivil itaatsizlik, 

militan eylemden ve engellemeden farklı, şidde-

te dayalı organize direnişten ise tümüyle uzaktır. 

Militan birey, mevcut politik sistemle çok daha 

derin bir karşıtlık içindedir ve sistemi adile yakın 

ya da belli ölçüde adil olarak değerlendirmez. O, 

ya sistemin kendi temel ilkelerinden önemli öl-

çüde saptığına ya da yanlış adalet tasarımı üze-

rine kurulduğuna inanır. Militanın eylemi kendi 

ölçülerine göre vicdanidir, ancak çoğunluğun 

adalet duygusuna başvurmak gibi bir amacı yok-

tur. Zira onların adalet anlayışlarını yanlış ya da 

etkisiz bulur. Bu sebeple de hâkim adalet anla-

yışına saldırır. Yasaya sadakatin sınırları içinde 

bulunmadığı için, meşru düzene karşı çıkarken, 

yasa ihlalinin hukukî sonuçlarından kurtulmaya 

çalışır (Rawls, 2001: 59-61). 

Sivil itaatsizlik bir devrim değildir. Devrimciden 

farklı olarak, sivil itaatsizlik eylemcisi var olan 

otoritenin genel çerçevesini ve hukuk düzeninin 

genel meşruiyetini kabul eder. Ancak Gandi ör-

neğinde olduğu gibi, dünyayı değiştirme özlemi 

ile çok büyük boyutlarda değişiklikler yapmaya 

çalışabilir.4

Tilly’nin5 de belirttiği gibi demokratikleşme 

toplumsal hareketlere yönelik olumlu bir etki-

ye sahiptir. Sivil itaatsizlik ya da nispeten şid-

det içermeyen, yaratıcı ve dikkat çekici usullerle 

dolu toplumsal hareketlerin ortaya çıkmasında 

demokratik ortamın ve toplumsal gruplara ken-

dilerini ifade imkânlarının tanınmasının ve hatta 

sunulmasının önemli bir rolü vardır. Demokratik 

ortamın fırsatlarını değerlendiren hareketlerin 

ise daha radikal veya ileri demokrasi talepleri 

ile ortaya çıkmaları manidardır. Diğer taraftan 

en demokratik bulunan ülkelerde dahi, sistem 

için tehdit oluşturduğu düşünülen hareketlere 

yönelik sıkı kontrol, denetim, orantısız güç, hızlı 

adlî takip ve cezalandırma gibi yollarla bastırma, 

sindirme ve hatta yok etme gibi karşı tedbirlerin 

alındığı da görülmektedir. 

Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan marjinal gruplar, teknolojinin sağladığı imkânları 

kullanarak önce sanal alemde birliktelikler kurmaktadırlar.



Kapak Konusu

       

Küreselleşmeye Karşı Küresel Hareketler

Küreselcilik ideolojisi de bütün ideolojiler gibi 

kendi karşıtlarını üretmektedir. Küreselleşmeyi 

dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyük yok-

sulluğu, sefaleti ve çevresel yıkımı yaratan bir 

süreç olarak görenler, onu “yukardan küresel-

leşme” olarak nitelendirirken, çözümü “aşağıdan 

küreselleşme”ye bağlamaktadırlar. Onlara göre, 

aşağıdan küreselleşme hareketinin ortaya çıkışı 

insanlık tarihinde önemli bir dönemi tanımla-

maktadır. Amacı küresel yıkıma karşı koymak 

olan bu hareket, hedefini ne bir günde olacak, 

ne de bir devrimci yükselişte ulaşılacak bir şey 

olarak görür. Bu, yüzlerce cephede binlerce savaş 

verilerek gerçekleştirilecek bir hedeftir.6 Hedef 

küresel ölçekli olmakla birlikte, gerçekleşme-

si toplumsal tabandan gelecek desteğe bağlıdır. 

Yukarıdan küreselleşmenin mahkûmuna indir-

genmiş birey, aşağıdan küreselleşmenin aktörü 

konumuna yükseltilmiş olarak sunulur. 

Küreselleşme karşıtı küresel harekette, yukarı-

dan küreselleşmenin ayırt edici niteliklerinin, 

sürekli azami kâr etme dürtüsü olan büyük şir-

ketler tarafından desteklenip geliştirildiği vur-

gulanmaktadır. Bu tür küreselleşme, ülkeleri, 

kapılarını sonuna kadar büyük şirketlere açma-

ya, devletin işlevlerini küçültüp özelleştirmeye, 

ekonomiyi serbest bırakmaya, “verimli” ve reka-

betçi olmaya, her şeyi ve herkesi “piyasa güçle-

rine” teslim etmeye zorlamaktadır. Uygulamada 

ekonomik üretim giderek insanî ihtiyaçlardan 

kopmakta, insanlar sürdürülemez tarzda bir 

kaynak tüketimine teşvik edilmekte ve toplumsal 

eşitsizlik akıl almaz boyutlara ulaşmaktadır. An-

cak alternatif görüş, bu yağmacı küreselleşmenin 

karşısında yavaş yavaş gelişmekte olan bir başka 

küreselleşmenin varlığını iddia eder. Bu gerçek 

demokrasinin -eşitliğin, özgürlüğün, katılımın, 

insani farklılıkların ve dayanışmanın- temellerini 

oluşturan ahlâkî ilkelerin önceliğini bir kez daha 

onaylayan bir küreselleşmedir. Küreselleşme-

nin halk tabanına dayanan bu çeşidi, adil ticaret 

hareketi, küçük işletmelere borç veren iletişim 

ağları, toplumsal ve ekolojik etiketleme hareke-

ti, kardeş kentler ve okullar, sınır ötesi sendikal 

dayanışma gibi büyük pek çok hareketten oluş-

maktadır. Bu aşağıdan küreselleşmeci gruplar, 

şirketlerin sahip olduğu paradan ve hükümet nü-

fuzundan yoksun oldukları halde 1999’un sonla-

rında, Seattle’daki Dünya Ticaret Örgütü protes-

toları sırasında şirket gündeminin izlenmesini 

-hiç olmasa geçici bir süre için- durdurmayı ba-

şaracak kadar insan toplayacaklarını gösterdiler.7 

Bu hareket sonrasında dünya çapında coğrafi sı-

nırları aşan toplumsal hareketler çoğalmış, elde 

edilen kısmî başarılar, yeni hareketler için ilham 

ve motivasyon kaynağı olmuştur. Özellikle sanal 

âlemde inşa edilen sosyal ağlardaki alan birlikte-

liği, toplumsal hareketleri mekân esaslı olmaktan 

çıkarmıştır. Dijital ağda inşa edilen birliktelikler-

le başlatılan toplumsal hareketler, dünyanın bir-

çok yerinden gelen katılımcılarla gerçekleştirilen 

mekân buluşmalarıyla sürdürülmüştür. Ancak 

söz konusu hareketlerin de küresel ölçekte ger-

çekleşmesi, sahiplerinin belirli merkezlerde bu-

lunduğu küresel projelerin varlığını ikaz etmek-

tedir. Bu durumda katılımcılar, doğrudan aktör 

yanılsamasına sahip bulunsalar da başka pro-

-

-
-
-
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jelerin tabi figüranları olarak yer almaktadırlar. 

Bunun en bariz örneği, bu hareketlerde millet 

altı birimlere ve yerel değerlere verilen destek ve 

yüceltmenin, milliyet ve millî değerler söz konu-

su olduğunda tersine dönerek cephe alınması ve 

aşağılanmasıdır.

Yukarıdan küreselleşmenin kurumları, dikey ve 

hiyerarşik örgütlenme şeması dâhilinde değer-

lendirilirken, aşağıdan küreselleşme hareketleri, 

yatay örgütlenme esasına dayandırılmaktadır. 

Öyle ki sınırlarının ve yapılarının katı olmadığı, 

lider ve güç eksenli yapılanma yerine gücü ve yet-

kiyi dağıtan bir anlayışla faaliyette bulunulduğu 

iddia edilmektedir. Ancak söz konusu iddianın 

doğruluğu bir yanılsamadan ibarettir. Yanılsa-

mayı ortaya çıkaran ise yatay iletişimin imkânları 

ve araçlarla açık halde bulunmasıdır. Sosyal ağlar 

dâhilinde her birey, iletişimin karşılıklı açıklığı 

dolayısıyla sadece izleyici veya alıcı değil, aynı 

zamanda katılımcı ve kaynak durumundadır. Sa-

tıhta gerçekleşen iletişimin çokluğu, katılım duy-

gusunu tatmin etmektedir. Gerçekte ise kararlar 

dikey olarak alınmakta, “yatay iletişim-dikey ka-

rar” mekanizması işlemektedir. 

Törpülenmiş Farklılıklar, Eşitlenmiş Sorunlar

Küresel ölçekte gelişen toplumsal hareketler, 

yeni değerler, kabuller veya itirazlarla şekillenir-

ken benzerlikler esas alınmakta ya da genel kav-

ramlar etrafında sorunlar eşitlenmek suretiyle 

bir birliktelik duygusu, buna bağlı olarak da müş-

terek hareketler sergilenmektedir. Etnisite kavra-

mı etrafında oluşturulan toplumsal hareketler, 

farklı olguların benzer taraflarını esas alarak 

tek bir kavramla ifade etmekte, böylece küresel 

ölçekli olgu inşasına girişilmektedir. Dünyanın 

çeşitli bölgelerinde, değişik sistemler içerisinde, 

konumları, tarihî tecrübeleri, toplumsal bağla-

rı ve kimlik özellikleri birbirinden farklı etnik 

gruplar, özgürlük ve eşitlik gibi ortak kavram 

ve sloganlarla birleştirilmektedir. Ulus devletler, 

küresel sermaye ve politik güç seçkinlerinin ik-

tidarının bir parçası olarak kabul edildiğinden, 

iradenin millîliğinin de rafa kalkmış olduğundan 

hareketle, milliyet bağları anlamsızlaştırılarak 

“tabandan” geliştiği ifade edilen bir toplumsal 

hareket etrafında birleştirme gayesi güdülmek-

tedir. Nihai aşamada küreselciliğin farklı tak-

tiklerle yürüyen tavan ve taban hareketlerinin 

tek bir projede birleşmeleri söz konusudur. Her 

türlü bağdan koparılmış, atomize bireylerin küre 

ölçekli birlikteliği ile küçük cemaatlerin küresel 

ağla birbirine eklemlendiği küresel birliktelik 

düzenleri el ele yürümektedir. Birincisi her tür-

lü bağı, müphem insanlık ortak paydası altında 

reddedip küreselleştirirken; diğeri nispeten geniş 

ölçekli -millet gibi- bağları reddedip, farklılıkları 

haklara dönüştürerek ya da indirgeyerek küçük 

özgür birliklerden küresel bir topluluk kurma ça-

bası sergilemektedir. 

Çokluğu Tekliğe Tabi Kılmak

Küreselleşmeye karşı dururken, yeni tip küre-

sel yapı arayışları çeşitli kesimlerce projelen-

dirilmektedir. Bunlardan biri de “çokluk” nite-

lendirmesiyle karşımıza çıkmaktadır. Bu bakış 

açısına göre küreselleşme, dünyadaki herkesin 

aynılaşmasını değil; farklarımızı korurken ile-

tişim kurup, ortak hareket etmemizi sağlayan 

ortak paydayı keşfetme imkânını yaratmaktadır. 

Bu imkân, tüm farkların özgürce ve eşitçe ifade 

edilebileceği açık ve genişleyici bir ağ sayesin-

de ortaya çıkmaktadır ki bu da “çokluk” kavra-

mıyla ifade edilebilir. Çokluk, halk, kitle ve işçi 

sınıfı gibi kavramlardan farklıdır. Birincisi, halk 

geleneksel olarak üniter bir kavramsallaştırma-

dır. Çeşitliliği tekilliğe indirger ve nüfusa bir öz-

deşlik dayatır. Çokluk ise asla bir tekilliğe ya da 

tek bir özdeşliğe indirgenemeyecek sayısız içsel 

farklılıktan müteşekkildir: Kültür, ırk, etnik kö-

ken, toplumsal cinsiyet ve cinsellik farkları kadar 

farklı emek biçimlerini, farklı hayat tarzlarını, 

farklı dünya görüşlerini, farklı arzuları da kap-

sar. Çokluk tüm bu tekil farkların çoğulluğudur. 

İkincisi, kitlelerin özü farksızlıktır. Zira tüm fark-

lar kitlelerin içinde massedilip yok edilir. Buna 

karşılık çoklukta toplumsal farklar korunur. Son 

olarak, çokluk işçi sınıfından da ayrıdır. İşçi sı-

nıfı, sınaî üretimle sınırlıdır. Hâlbuki işçi sınıfı 

her ne kadar dünya çapında sayıları azalmasa da 

artık küresel ekonomide hegemonik bir rol oy-

namamaktadır. Üretim sadece ekonomik değil, 

toplumsal üretim olarak anlaşılması gerekmek-

te, yani sadece maddî malların değil iletişimin, 

ilişkilerin ve hayat tarzlarının da üretimidir. Do-

layısıyla çokluk üretime katılan tüm figürlerden 

oluşur. Netice itibariyle çokluk, iç farkları olan 
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çoğul bir toplumsal öznedir ve onun kuruluşu ve 

eylemi, özdeşliğe ya da birliğe değil, ortak çokluk 

paydasına dayanır.8 

Bir dönem her türlü bağdan koparılmış birey-

ler evrensel projelere dâhil edilmeye çalışılırken 

şimdi buna ilave olarak kapsayıcı millî ya da dinî 

bağlardan koparılıp, birliği çoğaltılmış küçük 

birliktelikler -kimileri küreselleşme karşıtı ola-

rak ortaya çıksa da- tasavvur edilen küresel yapı-

ların malzemesi yapılmak istenmektedir. Amaç 

çokluğu tekliğe tabi kılmaktır. Fakat bu teklik, 

bağımsız siyasî birimler çatısı altında tasavvur 

edilmemektedir. Aksine ulus devletlerin çöküşü 

efsanesiyle gerekçelendirilerek, yeni siyasî yapı-

lar tasavvur edilmekte ve projelendirilmektedir. 

Marjinaller Birliği

Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan marjinal 

gruplar, teknolojinin sağladığı imkânları kulla-

narak önce sanal alemde birliktelikler kurmak-

tadırlar. İnternette oluşturdukları sosyal ağlar 

ve gruplarla ortak yönlerini ifade etmektedirler. 

Böylece aykırı görülmekle ortaya çıkan sıkıntı-

lar paylaşılmakta ve psikolojik sıkıntılar sanal 

âlemde de olsa bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. 

Bu sanal birlikler sayesinde örgütlenen gruplar, 

ulaşım araçlarının nimetlerinden faydalanarak 

yılın belirli zamanlarında mutat olarak bir ara-

ya gelebilmektedirler. Ya da olumsuz olarak gör-

dükleri bir durum, uygulama veya herhangi bir 

hak talebi dolayısıyla sanal âlemdeki birlikteliği 

müşterek bir mekâna taşıyabilmektedirler. Böy-

lece küçük birliktelikler, siyasî sınırları aşarak, 

kendi sınırları dâhilinde ulaşamayacakları nice-

liğe kavuşabilmektedirler. Toplumsal cinsiyet ve 

cinselliğe dair aykırı tutum ve davranışa sahip 

grupların belirli zaman ve mekânlarda, güç gös-

terisi yapmak ya da mevcut ahlâkî ve toplumsal 

değerleri protesto etmek amacıyla bir araya gel-

meleri, bu tür hareketlere örnek olarak gösteri-

lebilir. 

Sonuç

Toplumsal Hareketler, gerek kendisini yeni kılan 

özellikleriyle gerekse eskiden gelen yapısıyla var-

lığını devam ettirmektedir. Ortaya çıkışı, gelişimi 

ve sonuçlanması sürecinde toplumsal hareketler 

millî ya da yerel sebep veya dayanaklarla orta-

ya çıksa da küresel etkiye açık bir mahiyettedir. 

Bazı örneklerde de “küresel düşün yerel davran” 

sloganına uygun bir şekilde, küresel projelerin 

yerel uygulamalarını görmek mümkündür. Ter-

si durumda ise yerel hareketleri bütün küreye 

yayma çabası görülmektedir. Kitle iletişim araç-

ları ve ziyadesiyle de internet ağının kullanılma-

sıyla, küresel etkileşim yoğunluk ve hız kazan-

mıştır. Belirli merkezlerde üretilen projelerin, 

halelerle küreye yayıldığı süreçte, spontane gibi 

görünen ama gerçekte güdümlü toplumsal ha-

reketler ortaya çıkmaktadır. “Kuzey Afrika ve 

Genişletilmiş Ortadoğu İnisiyatifi” çerçevesinde 

hazırlanan projeler kapsamında ortaya çıkan/çı-

karılan toplumsal hareketler, adına her ne kadar 

“bahar” dense de cehennem sıcaklığıyla ateşini 

yaymaktadır. Söz konusu projeler, büyük strate-

jik güçlerin mücadeleleri ekseninde gerçekleşse 

de bizatihi iç faktörleri ihmal etmek mümkün 

görülmemektedir. Siyasî, sosyal, ekonomik, dinî 

ve kültürel yapı faktörlerinin etkisine bağlı po-

tansiyel toplumsal hareketler, siyasî sınırları aşan 

ve coğraf î sınırlandırmaları ortadan kaldıran dış 

tahrik veya teşvikle fiiliyata dönüşmektedir. Ge-

rek katılımcılarının, sosyo-demografik her ke-

simden bireyleri bünyesinde barındırmasından, 

gerekse haberleşme ve örgütlenmede teknoloji-

nin imkânlarını etkin bir şekilde kullanmasından 

dolayı yeni toplumsal hareketlerin sadece güç 

kullanımıyla bertaraf edilebileceğini düşünmek, 

dünyadaki örnekleri dikkate alındığında doğru 

görülmemektedir. 

İsmi ister “teklik” isterse “çokluk” olarak konul-

sun, muhataplar için proje tekdir. Büyük stratejik 

güçlerin, kendi küresel projelerini gerçekleştir-

me istikametinde verdikleri taktik mücadelele-

rinde, gittikçe çoğalan ve çeşitlenen toplumsal 

hareketler önemli bir kaynak haline gelmektedir. 

Türkiye’de de içyapı faktörlerine bağlı olarak ge-

lişen potansiyel toplumsal hareketlerin, söz ko-

nusu küresel mücadelelerin ilgi alanının dışında 

kalmasını beklemek mümkün görülmemektedir. 

O 
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Yakın tarihinde 6 Nisan Gençlik Hareketinin çeşitli eylemlerine ve Kifaye Hareketinin geniş yankı uyandıran protestolarına sahne olan 

Mısır için 2011’de başlayan sokak dinamizmi pek çok açıdan şaşırtıcı değildir.

Komplo Teorileri ve Ortadoğu’da 

Sokak Siyaseti 

Conspiracy Theories and Street Politics in the Middle East

Nebahat Tanrıverdi O YAŞAR

Abstract

Millions of people, taking to the streets all across the world, have left their marks on the recent years. During 

those years, when the relationship between popular movements and politics have attracted more attention, 

journalists, academicians and researchers have been trying to study and analyze all those street movements 

separately, regionally or comparatively. Those studies focus on internal dynamics, as well as international 

dynamics as a matter of course. Studies on common grounds and global causes of Occupy movements that 

prevail across Europe and the U.S.; or the studies that compare the Arab Spring, which has shaken the 

foundations of the Middle East, and the Color Revolutions that changed the fate of former Soviet countries 

appear as the most important results of this attention. On the other hand, it is observed that a similar atten-

tion also focuses on “conspiracy theories”. This approach, which seeks “vicious architects” behind globalizing 

phenomenon of street politics, has been widely observed especially after the outbreak of Arab Spring; and the 

studies that analyze international factors and transboundary impacts within this framework have a wide 

coverage on the agenda and even set the agenda. This study aims to touch on this kind of approaches, and 

assesses the street movements, which have been going on in the Middle East and seem to be effective also in 

near future, within the scope of Egypt. 

 

Keywords: Egypt, street movements, conspiracy theories, Otpor, CANVAS
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Giriş

Son yıllara, dünyanın dört bir köşesinde sokağa 

dökülen milyonlar darbesini vurdu. Toplumsal 

hareketler ile siyaset arasındaki ilişkinin daha 

da ilgi görmeye başladığı bu yıllarda gazeteciler, 

akademisyenler ve araştırmacılar tüm bu sokak 

hareketlerini ayrı ayrı, bölgesel ya da karşılaştır-

malı olarak çalışmaya ve analiz etmeye çalıştılar 

ve çalışmaya devam etmekteler. Bu çalışmalar iç 

dinamiklere odaklandığı gibi doğal olarak ulus-

lararası dinamiklere de eğilmektedir. Avrupa ve 

Amerika’yı sarmalayan “Occupy” hareketlerinin 

ortak noktaları ve küresel nedenlerine yönelik 

ya da Ortadoğu’yu kökten sarsan Arap Baharı ile 

eski Sovyet ülkelerini değiştiren Renkli Devrim-

leri karşılaştıran çalışmalar bu ilginin en önem-

li ürünleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte 

yandan benzer bir ilginin “komplo teorileri”ne 

odaklandığı da gözlenmektedir. Küreselleşen 

sokak siyaseti fenomeninin ardında “kötücül mi-

marlar” arayan bu yaklaşım özellikle Arap Baharı 

ile kendine oldukça geniş bir alan bulmakta ve 

uluslararası faktörler ile sınır aşan etkilerin bu 

çerçevede incelendiği çalışmalar gündemi kap-

lamakta ve hatta gündemi belirlemektedir. Bu 

çalışmanın amacı bu tarz yaklaşımlara da deği-

nerek Ortadoğu’da devam eden ve yakın gelecek-

te de etkili olacağa benzeyen sokak hareketlerini 

Mısır çerçevesinde değerlendirmektir. 

2010 Aralık ayında Tunus kırsalında başlayan 

küçük çaplı protesto gösterilerinin ülkenin gü-

neyinden büyük şehirlere yayılması ve rejimi 

kökten sarsarak derin bir dönüşüme zorlaması 

Afrika ve Ortadoğu ülkelerini saran halk ayak-

lanmaları silsilesine varan bölgesel bir dinamiğe 

neden oldu. 2010 seçimlerindeki şiddet olayla-

rının ve geniş çaplı seçim boykotunun izlerini 

henüz üzerinden atamamış Mısır, 2011’in ilk 

aylarından itibaren sokak hareketinin en güçlü 

hissedildiği ikinci ülke haline geldi. Ülke 2000’li 

yıllar boyunca pek çok sokak hareketine sahne 

olmuştur. Kifaye ve 6 Nisan Hareketleri bunlar 

içerisinde en çok ön plana çıkan ve ilgi çeken 

protesto gösterilerini düzenlemiş ve ülkedeki di-

namizmi ortaya koymuşlardır. 

 

Marina Ottoway ve Amr Hamzawy, Arap Dün-

yasında Protesto Hareketleri ve Siyasi Değişim 

(Protest Movements and Political Change in the 

Arab World) isimli çalışmalarında 2000’li yıllar 

boyunca artarak devam eden bu eylemselliğe işa-

ret etmektedir.1 Buradan hareketle 2010 Aralığı 

ile küresel anlamda ilgi çeken sokak hareketleri 

aslında son 10 yıllık süreçte bölgede artan sokak 

hareketinin birer örneğidir ve bu bölgesel duru-

mun bir parçasıdır. Kuzey Afrika ve Ortadoğu 

ülkelerinin siyasi sistemlerine bakıldığında iç 

dinamiklerin otoriter rejimler tarafından artan 

miktarda baskı altında tutulmaya çalışıldığı gö-

rülmektedir. Tunus’ta Bin Ali iktidarı, Mısır’da 

Hüsnü Mübarek iktidarı ve Libya’daki Kaddafi 

iktidarı, muhalif hareketleri siyasi alanda kısıt-

lamış ve sistem içinde işlevsiz hale getirmiştir. 

Sistematik bir şekilde “İslami” tehdit söyleminin 

ön plana çıkarılmasıyla dış aktörlerin de desteği 

uzun süre sağlanmış ve bu baskı günümüze ka-

dar ayakta kalabilmiştir. Ancak iç dinamiklerdeki 

bu baskı Tunus’ta başlamak üzere, ülkedeki diğer 

unsurlardan da destek alarak mevcut otoriter ik-

tidarlara karşı organize olmuştur. 

 

Siyasi baskı ve kronik bir sorun haline gelen iş-

sizlik başta olmak üzere ekonomik sorunlar bu 

değişimin itici kuvvetleri olmuşlardır. Küresel 
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ekonomik kriz Kuzey Afrika ülkelerini, ekono-

mik sisteme tam olarak entegre olmadıkları için 

diğer ülkelerin etkilendiği oranda etkilememiş-

tir. Benzer bir şekilde Ortadoğu ülkelerinin çoğu 

da petrol gelirleri sayesinde ekonomik krizin et-

kilerinden görece korunabilmişlerdir. Ancak iki 

bölgenin de benzer şekilde yüksek oranda işsizlik 

sorunu ile karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Bu 

anlamda istatistikî veriler incelendiğinde Kuzey 

Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde yaşanan kronik 

bir sorun ile karşılaşmaktayız. Özellikle genç ve 

kadın nüfus arasında yaygın olan bu işsizlik oran-

ları, ülkelerin gayrisafi yurt içi hâsılaları ile karşı-

laştırıldığında, ekonomik kaynakların eşitsiz da-

ğılımı sorunu olduğu görülmektedir. Bu eşitsizlik 

kamuoyuna sızan pek çok Wikileaks belgesinde 

de yer almıştır. Mısır’da Hüsnü Mübarek ve si-

yasi elitler, Tunus’ta Bin Ali ve eşi Leyla’nın ailesi 

ve Libya’da Kaddafi’nin kabilesi hakkında siyasi 

ve ekonomik “yozlaşma” iddiaları toplumsal hoş-

nutsuzluğun sertleşmesine neden olmuştur. 

 

Ancak Kuzey Afrika’da başlayan ve Ortadoğu’da 

diğer ülkelerine de sıçrayan bu değişim süreci-

nin iç dinamiksel nedenlerinin yanı sıra bölgesel 

sebepleri de bulunmaktadır. Öncelikle bölgede 

bulunan bölge dışı, yabancı bir devletin aske-

ri gücünün varlığı ve bu varlığın bölgedeki güç 

dengesini değiştirmesi bu bakımdan öncelik ta-

şımaktadır. ABD’nin Irak’taki askeri varlığı ve bu 

ülkenin siyasi yapısında başlattığı değişim bölge 

ülkeleri açısından travmatik sonuçlar ortaya çı-

karmıştır. Irak’ta Şiilerin siyasi nüfuz kazanma-

sı ve İran’ın bölgesel etkinliğinin artması, başta 

Mısır olmak üzere diğer devletlerin güvenlik al-

gılarını keskinleştirip iç dinamiklerini aşırı baskı 

altına almaya çalışmasına neden olurken, ülkele-

rin halklarına ise “köklü değişimlerin” mümkün 

olduğunu da göstermiştir. 

 

Öte yandan ekonomik anlamda işsizlik sorunu ve 

gelir dağılımındaki eşitsizlik, toplum içinde belli 

kesimlerin -mezhep, aşiret, siyasi yakınlık etken-

lerinin belirlediği ilişki çerçevesinde- ülke içeri-

sinde nüfuz ve ekonomik getiri kazanması bölge-

sel anlamda geçerli sayılabilecek bir durumdur. 

Uluslararası Yolsuzluk Algılama Endeksi’nin2 

2010 raporundaki verilerine göre Katar 7,7 ile 

19. sırada, BAE 6,3 ile 28. sırada, Umman 5,3 ile 

41. sırada, Bahreyn 4,9 ile 48. sırada, Ürdün ve 

Suudi Arabistan 4,7 ile 50. sırada, Kuveyt 4,5 ile 

54. sırada, Tunus 4,3 ile 59. sırada, Fas 3,4 puanla 

85. sırada, Mısır 3,1 ile 98. sırada, Cezayir 2,9 ile 

105. sırada, Lübnan ve Suriye 2,5 ile 127. sırada, 

Iran Libya ve Yemen 2,2 ile 146. sırada ve Irak 1,5 

ile 175. sırada bulunmaktadır. Öte yandan böl-

gedeki işsizlik oranları özellikle gençler arasında 

yaygındır. Ortadoğu bölgesinde gençler arasında 

işsizlik 2009 verilerine göre, %24,9 iken bu oran 

Kuzey Afrika’da %23,4’tür. 

 

Benzer şekilde siyasi sistemlerde var olan mu-

haliflerin sistematik olarak dışlanması, seçimle-

rin sembolik olması, seçim ile oluşturulan par-

lamentoda temsilin iktidarca sınırlandırılması, 

parlamento çalışmalarının ise iktidar kontrolü 

altında bulunması, erkler ayrılığının ülkelerde 

sağlanamamış olmasından dolayı şiddet, tutuk-

lama ve vatandaşlıktan çıkarılmanın muhalefeti 

bastırmak için kullanılan yöntemler olması böl-

gedeki ülkelerin paylaştığı ortak iç dinamiksel 

sorunlardır. Bu durum Tunus’ta yaşandığı gibi 

Bahreyn’de de yaşanmakta ve sokak hareketleri-

ni beslemektedir. Kuzey Afrika’da ön plana çıka-

rılan “radikal İslam tehdidi” algısının Ortadoğu 

ülkelerinde bölgede İran’ın artan etkinliği nede-

niyle “Şii tehdit” olarak üretildiği görülmektedir. 

Bu algılama bölgedeki ülkelerin güvenlik algıla-

rını keskinleştirirken, muhalif hareketlere karşı 

iktidarların sertleşmesini de sağlamaktadır.

 

Yakın tarihinde 6 Nisan Gençlik Hareketinin çe-

şitli eylemlerine ve Kifaye Hareketinin geniş yan-

kı uyandıran protestolarına sahne olan Mısır için 

2011’de başlayan sokak dinamizmi pek çok açı-

dan şaşırtıcı değildir. Mısır sokaklarının son yıl-

larda hareketli olduğu ve 2011 yılına kadar da bu 

hareketliliğin devam ettiği görülmektedir. 2004 

yılında eylemler %200 artmış ve ülkede 250’den 

fazla protesto düzenlenmiştir.3 2006 yılında 222 

adet, 2007 yılında ise 580 adet grev gerçekleş-

miştir. 2008 yılına kadar eylemlerin ve grevlerin 

belli kent merkezleriyle ve sosyo-ekonomik deği-

şim talebi ile sınırlı kaldığı ancak bu tarihte 6 Ni-

san Hareketi ile siyasi talepleri de içerecek şekil-

de siyasileştiği gözlenmektedir. Ancak bu trend 
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ülkede devamlılığını sağlayamamış ve 2009 ve 

2010 yıllarında tüm çabalara rağmen 2008 yılın-

daki başarısını tekrarlayamamıştır. Buna paralel 

olarak protesto gösterileri ve grevler lokalleşmiş 

ve sosyo-ekonomik talep eksenine geri çekilmiş-

tir. Ancak buna rağmen sokak hareketliliğinin 

sayı ve mekân genişlemesi durmamıştır. 2009’da 

1000’den fazla grev ve protesto gösterisi düzen-

lenmiş, 2010’da başkanlık seçimi krizi ile bu ha-

reketlilik artmıştır. 

Bu noktada dikkat çeken husus “rejime geri adım 

attırma konusunda yetersiz kalan önceki sokak 

hareketlerinin 2011’de nasıl başarılı olduğu” so-

rusudur. İç ve dış dinamikler üzerinden yapılan 

pek çok çalışma Mısır’da sokak hareketinin siya-

sallaşmasından çeşitli gruplar arasında kurulan 

ittifaka, rejim elitlerinin stratejik kararlarından 

uluslararası dinamiklerin etkisine kadar geniş bir 

yelpazede pek çok açıklama getirmiştir. Benzer 

şekilde komplo eksenli açıklama ve analizler de 

bu başarıyı açıklamaya çalışmaktadırlar. Bu ça-

lışma son üç yılda yazılan tüm komplo teorilerini 

ele alamayacağı için en çok ses getiren CANVAS 

ve Otpor bağlantılı teoriyi ele almayı planlamak-

tadır.

Esas itibari ile Otpor4 ve CANVAS’ı5 CIA des-

tekli “örgütler” olarak değerlendiren görüş, “bu 

kuruluşların dünyanın pek çok ülkesinde istik-

rarsızlık yayma ve rejimleri devirme amaçları ile 

faaliyet gösterdiğini” iddia etmektedir. CIA bağ-

lantısı iddiasının temelinde ise Freedom House, 

George Mason Üniversitesi ve Humanity in Ac-

tion gibi kuruluşların CANVAS’a destek vermesi 

bulunmaktadır.6 Gene bu görüşe göre “demokra-

si getirme bahanesi ile hedefteki ülkelere sızan 

ve bu ülkelerin altyapı özelliklerini öğrenerek 

halkı kandırıp “galeyana” getiren bu kuruluşlar 

en çok sosyal medya araçları üzerinden organize 

oluyor ve gençlik hareketlerini hedef alıyor. Bu 

görüşe göre, “Gürcistan, Lübnan, Maldivler, Uk-

rayna gibi ülkelerde rejimleri istikrarsızlaştıran 

bu iki kuruluş Mısır’da 2011’de ve 2013’de Tah-

rir Meydanı”nda gerçekleşen eylemlerin de ger-

çek mimarı.” Otpor ve CANVAS’ın işareti olarak 

kullanılan yumruk simgesinin Mısır eylemcileri 

tarafından kullanılması ise en güçlü kanıtları. 

Peki, Mısır bağlamında Otpor ve CANVAS na-

sıl bir konuma ve role sahip? Tina Rosenberg 

2011 tarihinde, henüz Mısır’da gelişmeler çok 

yeniyken, yazdığı “U Devrimi: Mısır, Miloşeviç’i 

Deviren Öğrencilerden Ne Öğrendi?” başlık-

lı yazısında bu hususa değiniyor.7 Yazıda 6 Ni-

san Hareketi’nin liderinden Muhammed Adil’in 

2009 yazında Sırbistan’da bulunan CANVAS’a 

yaptığı ziyareti ve bu ziyaret sırasında aldığı bir 

haftalık eğitimi anlatarak başlayan bu çalışmada, 

Mısır’da gençlerin barışçıl bir şekilde kalıcı eylem 

yapmayı CANVAS’tan öğrendiği ve bu deneyimi 

ülkeye taşıdığı anlatılıyor. CANVAS’ın liderle-

rinden Srdja Popoviç’in Mısır’da 6 Nisan ve Ki-

faye Hareketlerinin elde ettiği başarıyı övüşünün 

altının çizildiği çalışma, demokratikleşme konu-

sunda CANVAS’ın geleneksel eylem taktiklerini 

nasıl modernize ettiğini, Miloşeviç’e karşı nasıl 

başarılı olduklarını ve kuruluşun küresel anlam-

da diğer ülkelerdeki sivil toplum kuruluşları ile 

ortak geliştirdiği workshopları anlatarak devam 

ediyor. Sivil toplum örgütlerinin sınır aşan et-

kisini kabul etmekle birlikte çalışma Burma’dan 

Mısır’a kadar geniş bir coğrafyada yaşanan pek 

çok halk hareketinin başarısını CANVAS’a mal 

etmesindeki bonkörlüğü ve heyecanı, bu sınır 
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aşan etkinin ötesinde bir tablo çiziyor. Her ne 

kadar bu çalışmaya “komplo teorisi” gözüyle 

bakmak abartılı bir yaklaşım olsa da aynı hare-

ket noktasından beslenmelerinden ötürü dikkat 

çekicidir. Tina Rosenberg çalışmasında sivil top-

lum örgütlerinin sınır aşan etkisine olumlama 

yaparken bazı araştırmacı ve gazeteciler ise aynı 

noktadan hareketle “dış mihraklar” söylemi üze-

rinden mevcut durumu analiz etmeye çalışmak-

tadır.

Bu ve benzeri söylemlerin en zayıf noktası, kar-

maşık olguları tek düzeyde analiz etmeye çalış-

ması ve doğal olarak dinamikleri basite indirge-

mesi ancak öte yandan ölçülemeyen etkenlerin 

rolünü de abartmasıdır. CANVAS örneğinden 

devam edecek olursak, Ottoway ve Hamzawy’in 

çalışmasında verilen istatistiki bilgiler ve altı çi-

zilen bölgesel trend yok sayarak tek bir kişinin 

katıldığı bir haftalık eğitimin ön plana çıkarılma-

sı ve milyonlar üzerinde kesin bir etki yarattığı-

nın varsayılması gibi nedenlerden dolayı faktör-

ler ve aktörler arasında illiyet bağının kurulması 

sırasında dengeli bir yaklaşımın göz ardı edildi-

ğini görürüz. 

Bir diğer sorunlu nokta ise uluslararası faktörle-

rin “doğrudan politikalar” ile sınırlandırılması ve 

daha da önemlisi kötücülleştirilmesi/şeytanlaştı-

rılmasıdır. Komplo teorilerinde sistemsel sınırlar 

ve etkiler, uluslararası devlet ve ekonomik siste-

min etkileri, küresel ve bölgesel güç dengeleri, 

dolaylı politikalar ile şok etkileri birer “mihrak” 

unsuru haline dönüştürülerek analizin verisi ha-

line gelmektedir. Örneğin 2011’de de, 2013’de de 

farklı amaçlar için Tahrir Meydanına toplanan 

kalabalıkların tek merkezden, yani CANVAS ve 

Otpor tarafından kontrol edildiği fikri “bazı ör-

tülü amaçlar için kaosun tetiklendiği” varsayımı-

na dayanmaktadır. Basitçe uluslararası ilişkilerin 

temel kabullerinden olan “çıkar” kavramının çar-

pıtılması ile korkunun beslenmesi durumu söz 

konusudur.

Ekmek İsyanlarında olduğu gibi kentli orta ve alt sınıflar sokak hareketliliğinin başat aktörü olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Bu yaklaşımın en belirgin bir diğer eksikliği/

bozukluğu ise iç dinamiklerin tamamen göz 

ardı edilmesi ve halkları “kandırılmış sürülere” 

indirgemesidir. Böylece halk hareketlerinin en 

aktif katılımcısı olan kalabalıklar “edilgen” hale 

getirilerek sokak siyasetinin temel aktörleri kit-

leden “kütleye” dönüştürülmektedir. Öte yan-

dan sokak hareketleri, temelde iç süreçlerdir. 

Süreç yönelimli yaklaşımlara göre bu süreçlerin 

en önemli belirleyicileri rejim ve rejim dışı ak-

törlerin stratejik kararlarıdır. Bu kararlar itiraz 

götürmeyecek şekilde uluslararası faktörlerden 

etkilenmektedir. Ancak bu tarz yaklaşım ve ça-

lışmaların Mısır başta olmak üzere bölgedeki iç 

ve dış dinamikleri açıklamak konusunda başarılı 

olamadıkları ve olamayacakları aşikârdır.

Komplo Teorilerinden Uzaklaşmak 

2004 yılında Asef Bayat’ın Ortadoğu’da toplum-

sal hareketler ve siyaset üzerine yazdığı kitabın-

da sokak siyasetinde, kamusal mekanı kullanan 

insanlar arasındaki pasif ilişki ağının aktif hale 

gelmesinin karmaşık bir süreç olduğunu anlatı-

lır.8 Dahası ABD’nin Afganistan işgali sonrası ve 

2002 baharında İsrail’in Batı Şeria’yı işgal etme-

sinin ardından Arap Sokağı’nın öfkeyle patladı-

ğını anlatarak Ortadoğu’da sokak hareketlerinin 

reaksiyonel yapısına dikkat çeker. Dinamik ve 

siyasetin mekanı olan sokaklarda gelişen hare-

ketlerin bölgenin dönüşümünde etkili olmaya 

devam edeceğine dayanan varsayımı ile Asef Ba-

yat, Ortadoğu’da son üç yılda yaşananların daha 

iyi anlaşılmasına önemli bir katkıda bulunuyor.

Mübarek’i deviren halk ayaklanmalarını pek çok 

farklı dinamik üzerinden incelemek mümkün-

dür. Ottoway ve Hamzawy’in işaret ettiği ve son 

on yıllık sürece yayılan sokak hareketliliği, son 

üç yılda dinmeyen aktivizmi anlamak konusun-

da oldukça yardımcı olabilecek bir sosyal olguya 

işaret etmektedir. Öncelikle son üç yılda Mısır’da 

yapılan seçimler ve sokak aktivizmi, hareketin 

kent merkezli olduğunu açık bir biçimde ortaya 

koydu. 2011 sonrası süreçte Mısır sokakları sü-

rekli protesto gösterilerine sahne olmaya devam 

etti. Ülkede siyasi kurumsal yapı içerisinde bir 

süreç devam ederken -ki bu dönemde iki anaya-

sa referandumu, parlamento ve devlet başkanlığı 

seçimleri, parlamentonun feshi ile sonuçlanan 

bir yargı darbesi ve devlet başkanına “olağa-

nüstü” yetkiler tanıyan kararname krizini içeri-

yor- Mısır’da kent merkezlerinde ayrı bir süreç 

devam ediyordu. Pek çok bakımdan bu durum 

Ortadoğu’da 1980’lerde gelişen kentsel isyanlara 

benzemektedir. Devlet kapitalizminden neo-li-

beral politikalara geçişin tetiklediği bu isyanlar 

orta ve alt sınıfları aktif hale getirmiş ve toplum 

ve devlet arasında yeni bir sosyal sözleşmenin 

kurulmasına neden olmuştu. Bahsi geçen sosyal 

sözleşme populist otoriter rejimlerin kabuk de-

ğiştirmesi ve yapısal olarak kendini reforme ede-

rek ayakta kalmasından öte bir durum da değildi. 

Öyle ki bu durum akademisyen ve araştırmacıla-

rı Ortadoğu’da bir çeşit otoriter direncin varlığı 

konusunda ikna etmiştir. 

Benzer bir noktadan hareketle 2000’lerde ise 

genel olarak bölgenin, özelde de Mısır’ın ulus-

lararası ekonomik sisteme entegrasyonu ile ilgili 

yapısal sıkıntıları ön plana çıkmaktadır. Carrie 

Rosefsky Wickham bu durumu “[Mısır] sana-

yisinin global pazara uyum sağlayamaması gibi 

yapısal bozukluklar” olarak nitelendirmektedir.9 

-
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Mısır’da son on yıla yayılan öfke, huzursuzluk 
ve eylemsellik, son on yılda devlet-toplum ara-
sındaki sözleşmenin değişmesi/tahrip edilmesi 
ve toplumun değişmesinin doğrudan sonuçla-
rından biridir. Ekmek İsyanlarında olduğu gibi 
kentli orta ve alt sınıflar bu sokak hareketliliğinin 
başat aktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ka-
musal alanın yani sokağın eylemselliğin mekanı 
haline geldiği Mısır’da aktif hale gelen pasif ağla-
rın nasıl sakinleştirileceğine yönelik yerinde bir 
tutum/siyaset uygulanamayışı sokak siyasetinin 
yerini kurumsal siyasete bırakmasını büyük öl-
çüde engellenememiştir.

Komplo teorilerinin sürüklediği noktadan, kitle-
lerin Mısır’da milyonlar halinde yeniden ve yeni-
den nasıl sokağa döküldüklerini anlamak olduk-
ça zordur. Bu anlamlandırma ve açıklama çabası 
bahsi geçen çerçeve içerisinde üretilemediği için 
suçlama ve abartmayı, açıklama olarak sunmak-
tadır. Öte yandan Mısır’daki temel gerçek, son üç 
yılda aktif hale gelen pasif ağın sokağı hiç terk 
etmediği ve sokak eylemselliğinin özellikle son 
üç yılda varlığını devam ettirdiğidir. 

Çözüme Yaklaşmak

“Sokak, muhalefetlerini dile getirecekleri ku-
rumsal bağlamdan yapısal olarak yoksun olanla-
rın toplu halde kendilerini ifade etmelerinin tek 
mahallidir.”10 Sokak siyaseti ise bu bağlamda bu 
tek mahalde “kurumlar, tutarlı bir ideoloji ya da 
belirgin bir liderlik olmaksızın, farklı toplumsal 
grupların muhalefetinin ilerleyişini ifade eder.”11 
Mısır’da 2011 yılında herkesin malumu hali-
ne gelen toplumsal hareket özünde bahsi geçen 
sokaktaki bu muhalefet yani sokak siyasetinin 
kitleselleşmesidir. Elitler ve siyasi aktörler ara-
sındaki mücadele ve ittifakları analiz etmenin 
önemine ek olarak Mısır’da son üç yılda gelişen 
bu sokak siyasetini anlamadan mevcut kutuplaş-
mayı ve siyasi çıkmazı anlamak mümkün görün-
memektedir. 

Mısır’daki üst yapıdaki temel aktörler üç ana ku-
tuptan oluşmaktadır:
- Müslüman Kardeşlerin çekirdek olduğu Siya-

sal İslamcılar,

- Özellikle bürokratik otoriter rejimin etrafın-

da toplanmış ve giderek daha da güçlenen is-

tikrar ve düzenciler,

- Nasırcıların etkin olduğu fakat diğer iki grup 

kadar birleşik olmayan daha dağınık bir yapı 

temsil eden popülist, sosyal refah devleti iste-

yen grup ile liberallerin öne çıktığı sivil devlet 

modelini ön plana çıkaran grup.

Mübarek sonrası dönemde bu üç kutup siyasi 

kurumsal yapı içerisinde mücadele içerisinde 

oldular. Ancak siyasi kurumsal yapı içerisinde 

devam eden mücadele de süreç de sokak siyase-

tinin yerini alamadı. Öte yandan siyasi kurumsal 

yapının bu işlevsizliği, bu kutupların da sokak si-

yasetini meşru siyasi mekanizma olarak görme-

si ile sonuçlandı. Son üç yılda ortaya çıkan tüm 

krizlerde siyasi aktörler yüzlerini sokağa dönerek 

bu yönelimi pratiğe döktüler. 3 Temmuz darbesi 

sonrası süreçte de sokaktan güç almaya çalışma 

yönetimi her üç kutup tarafından da kullanılma-

ya devam etmekte. Sonuç itibari ile aktifleşen 

ağların kamusal alandaki yani sokaktaki varlığı 

bir yandan itirazın diğer yandan da siyasi mü-

cadelenin aracı haline geldi ve ülkedeki krizi ve 

kutuplaşmayı da derinleştirdi. 

Mısır’da çözüm üst yapıdaki aktörlerin pozisyon 

değişikliğine bağlı olduğu kadar sokak siyaseti-

nin yerini kurumsal siyasi mekanizmaya bırak-

masıyla ve aktif hale gelen ağların pasifleşmesiyle 

mümkün olabilir. Sokak muhalefetini tetikleyen 

pek çok ve karmaşık faktör bulunmakta ancak 

en temelde sokaktaki sosyal ağın muhalefetleri-

ni dile getirecekleri kurumsal bağlamdan yapı-

sal olarak yoksun olmaları yatmaktadır. Çeşitli 

ekonomik, sosyal ve siyasal talepler çerçevesin-

de aktifleşen ağların pasifize edilmesi de sisteme 

entegre olmaları ile mümkündür. Bu gerçekleş-

mediği sürece komplo teorilerinin anlamadığı ve 

anlamadıkları için suçladıkları pek çok gelişme 

Mısır’ın geleceğinde yaşanmaya devam edeceğe 

benzemektedir.

O 
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On September 20th, three thousand miles away from Liberty Plaza-Zuccotti Park’s post-occupation name the two founders of 

‘Occupy Wall Street’ wrote a manifesto in the form of a letter to President Obama.

Occupy the World: The Emergence of an 

International Movement 

Dünyayı ‘İşgal Et’: Uluslararası bir Hareketin Doğuşu

Ceren AKBABA

Özet

Para piyasalarındaki yolsuzluklara karşı Eylül 2011 tarihinde New York’un Zuccotti Park’ında baş gösteren 

Occupy (İşgal) hareketi ikinci yaşına girerken, tüm dünya da yeni şekillerde zuhur eden kitlesel protes-

tolarla tanışmış oldu. Mayıs 2013’teki #OccupyTürkiye ve hemen sonrasında #OccupyBrazil beraberinde 

Bosna ve Bulgaristan’daki “occupy’ (işgal) hareketleriyle de dünya yeni işgal hareketlerine tanıklık etti, ve 

bu hareketler ulus devletlerdeki derin temsili demokrasi krizinin henüz son bulmadığını göstermiş oldu. Bu 

çalışma farklı coğrafyalarda ortaya çıkan emsal koşulları yeniden yorumlayarak ve bu küresel hareketin, 

yani Occupy Wall Street’in (Wall Street’i İşgal Et), öncülerini irdeleyerek söz konusu uluslararası hareketin 

nasıl ortaya çıktığını incelemektedir. İkinci bölümde ise; bölgesel ölçekli başlayıp uluslararası boyutta büyük 

çaplı protestolara dönüşen Occupy hareketinin nasıl yayıldığı örneklerle açıklanmaktadır. Özellikle bu di-

jital çağda etkili ve net bir ifadeyle oluşturulan bilgilendirici bir etiket (hashtag), dünyada küresel direnişin 

markası hâline gelen Occupy ile çok daha kolay tespit edilebilmektedir. 
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Abstract

Celebrating the 2nd anniversary of the Occupy 

movement, which started in the fall of 2011 in 

New York’s Zuccotti Park against the corrupt fi-

nancial system, the world became acquainted 

with new forms of mass protests. With #Occupy-

Turkey in May 2013 and shortly after #Occupy-

Brazil, as well as occupy uprisings in Bosnia and 

Bulgaria in the same year the world counted new 

movements in the history of Occupy and showed 

that the deep crisis of representative democracy 

in nation states not ended yet. The sheer diversity 

of events, which swept from the periphery (Middle 

East, Greece, Spain, Great Britain) and reached 

the center under the umbrella of the so-called 

“Occupy-movement”, circulated again equipped 

with a powerful language ready to be heard all 

over the world. The present essay examines the 

birth of this international movement by re-con-

structing the mosaic of the different events in dif-

ferent geographies. The second part illustrates 

the spreading of Occupy, started with regional 

through international large-scale protests. Espe-

cially in the digital age, where the role of image 

and media composed of a powerful verbal and 

visual language, Occupy Wall Street seemed as 

the culmination of a global process and the new 

brand for global resistance all over the world. 

Keywords: Occupy movements, occupy Wall 

Street, global resistance

On September 20th 2011, three thousand miles 

away from Liberty Plaza—Zuccotti Park’s post-

occupation name – the two founders of ‘Oc-

cupy Wall Street’ wrote a manifesto to President 

Obama in letter form. In the six hundred word 

manifesto, it seemed as if they gave answers to 

the global and current questions of all kind of 

political, economic and social grievances. “Ex-

ercise your right to peaceably assemble; occupy 

public space; create a process to address the 

problems we face; and generate solutions acces-

sible to everyone.” Knowing that the two started 

something absolutely new, they even guided oth-

er generations and gave the movement a label, 

which can easily be adopted and automatically 

associated, be it in Tahrir or in Taksim.

Prelude to ‘Occupy’

Indeed, when Kalle Lasn chose the first suggest-

ed name for the new website in June 2011, which 

soon became the movement’s online headquar-

ters, he selected Occupy Wall Street.org, instead 

of Acampada Wall Street or Take Wall Street. Al-

though the physical occupation took place almost 

three months later, ‘occupy’ was born – leastwise 

digitally. Today Occupy Wall Street occupies lit-

erally the label Occupy, which is employed to a 

range of outrages and offers an inspiration for 

thousands of social activists all over the world. 

Yet Occupy also had its inspiring moments and 

its origin as a ‘network movement’ can be traced 

to the Arab Uprisings and Spanish Indignadas.

Before the New Yorkers gathered together in 

public space around Wall Street in September 

2011, the Adbusters magazine wrote that there 

-
-
-
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was a “spirit of this fresh tactic, a fusion of Tahrir 

with the acampadas of Spain.”1 In turn, the Span-

ish indignadas, camping in the main squares 

of cities around the country in May 2011, were 

pointing to Iceland, where the protests against 

the corrupt financial system had been held since 

2009. Likewise the mass demonstrators in Cai-

ro’s Tahrir square looked to Tunisia, where the 

chain of revolutions was initiated in December 

2010 and went down in history as “Arab Spring”.

To get to Zuccotti Park, we need to first travel 

to the Middle East and Southern Europe. Fol-

lowing the chronological line, the Arab uprising 

is located prior to the wave of Spanish protests 

in mid-May 2011, followed by mass demonstra-

tions covered as ‘occupy’ movements including 

Occupy Wall Street (OWS).

From the Arab Spring to the Indignadas 

movement to Occupy Wall Street

The notion of comparison of the divergent mass 

protests in the beginning of 2011 makes general 

claims almost impossible. Even the protests in 

the Arab World, some of them still in progress 

shows us the specificity of these events. Never-

theless, it is undeniable that global images from 

young protesters in their fight against all kinds 

of injustice, irrelevant if it is Tahrir or Barcelona 

inspired, encouraged and refreshed others. 

Thus, on January 25, 2011, the National Police 

Day in Egypt, tens of thousands gathered in 

Cairo’s symbolic central square of Tahrir (which 

means Liberation) to protest in front of the min-

istry of Interior. Authoritarianism, oppression, 

injustice, poverty, unemployment, corruption 

and police brutality were just some of the list. 

However, the actual spark that ignited the Egyp-

tian insurgents came from Tunisia, showing in a 

bitter way2 that there was still hope for change in 

an ostensible unbreakable system. Actually, the 

outrage against the system started during vari-

ous protests in the 2000s, ending in repression 

by the police. Emerging from that struggle, the 

April 6 Youth Movement was born, which cre-

ated a Facebook group with 70.000 followers af-

terwards. It was the same group that initiated the 

mass mobilization through different channels. 

Therefore, the four main members of the group 

played a significant role in the Egyptian Spring.

 

While the North African continent went through 

different series of spring uprisings, Europe was 

shaken by the so-called Euro crisis, which hit 

mostly the South European countries. In Spain, 

youth employment reached its highest peak. 

Various digital networks were organized to solve 

what untrustworthy politicians and unreliable 

labour unions could not change. Two of these In-

ternet platforms, that should play an important 

role in the indignadas3 movement later, were De-

mocracia Real Ya (Real Democracy now) and Ju-

ventud Sin Futuro (Youth without future). These 

platforms quickly evolved into Facebook groups. 

Although the critical financial situation in Spain 

was deepened for the sake of the European mem-

bership, which requested hard guidelines, the in-

surgence from the youth was directed against the 

mismanagement of the crisis by the unrespon-

sive political system. The example of Icelandic 

Protest in 2009 and the wind of rebellion from 

North Africa across the Mediterranean Sea en-

couraged the indignadas that confrontation with 

the corrupt bank system and politicians was pos-

sible through grassroots mobilizations by calling 

for action on the streets. The most popular slo-

gan read as follows: “Real Democracy Now! Take 

the streets. We are not merchandise in the hands 

of politicians and bankers”.

In this sense some extraordinary characteristics, 

which became the signature feature of OWS in-

herited from the previous protests in the Arab 

world and Spain. Truly, Mubaraks Egypt was one 

of the most repressive societies throughout the 

world and the Egyptian protests were primarily 

against the authoritarian system and its symp-

toms, while OWS target was the global financial 

system symbolized by Wall Street. Nevertheless, 

there were some inspiring moments. For ex-

ample, in many places, like the famous Cataluña 

Square (Barcelona) or Puertadel Sol (Madrid), 

the protesters decided to occupy the square and 

discuss democracy. Contrary to the Arab Up-

rising in Tunisia, where the national election of 

2009 confirmed Ben Ali for the fifth time as the 

President, the time of the Spanish outrage came 
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across with the local and regional elections, held 

on May 22, 2011. With sleeping bags, the young 

people debated throughout several nights how 

the political future in Spain should be re-de-

signed and what democracy really meant. 

The acampadas proliferated across the Atlantic 

and the commitment to non-violence during the 

Arab Spring became an important item of the 

upcoming Occupy movement. Manuel Castells 

further points out that the solidarity in Tahrir 

Square expressed in sanitation, food and water 

supply, medical care, legal assistance and com-

munication to gestures such as the protection of 

the square by Christian Copts during the siege 

of November 21 while Muslims were in the Fri-

day prayers became a role model in the Occupy 

movement. Both resistances were formed on 

social media (Facebook, Twitter) and social net-

works (family, friends, soccer team...) without a 

party or political organization.

The new pattern of protest and organization also 

called for a new political jargon. Although the 

movement frequently underlined its “leaderless”, 

where a uniform voice could not be heard, it was 

the peacefully and solution-oriented language. 

The apparatus of general assemblies, the vari-

ous hand signals, tents, sleeping bags and many 

other items made the occupy movement as some 

In sum, the Occupy movement characterized 

itself by new forms of communication, expres-

sion and amplification strongly inspired by the 

previous mass demonstrations around the globe. 

Although the mass gatherings and occupation 

at Tahrir Square or the indignadas movement 

in Spain were comparatively much more con-

siderably than in OWS, it was the tiny public-

private Zuccotti Park in lower Manhattan, which 

grabbed the attention of the world and made it as 

a symbol of a new generation.

Thus, on January 25, 2011, the National Police Day in Egypt, tens of thousands gathered in Cairo’s symbolic central 

square of Tahrir (which means Liberation) to protest in front of the ministry of Interior. 
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From Occupy Wall Street to Occupy 

Everywhere

The worldly reference of OWS two years ago is 

echoed in many places all over the world. The 

Occupy world articulates the same goals, diag-

noses, methods, and lineages of OWS. Therefore, 

we can depict many elements in the post-Occu-

py period adopted by the original OWS, inspired 

by the Arab Spring and Spanish indignadas or a 

mix of them. Each of these struggles has its own 

powerful and particular history. While many of 

the elements remained the same, like the organi-

zation and proliferations of news through social 

media, the encampment during the occupation, 

the non-violent communication and many more, 

other significant characteristics disappeared (for 

example the “We are 99 % banner”) or new forms 

of articulation were added due to unique pecu-

liarities of different regions. 

Unlike other mass demonstrations, ‘occupy’ 

characterizes itself by overnight presence of the 

protesters. They spend the night at the occupied 

place and ‘take possession’ and control of a park, 

square, in front of a building with sleeping bags. 

The encampment during the occupation became 

a well recognized unique. The two original initia-

tors Lasne and White of OWS encouraged New 

Yorkers in the very early campaign to “Bring 

tent” while occupying. 

While occupy Wall Street was held in the Zuccot-

ti park, known as a privately owned park located 

a block away from Wall Street, the latest protests 

of the Istanbullites occupying the Gezi Park was 

to prevent the demolition of park and construc-

tion of a shopping mall - the 94th in the city. Like 

every occupation movement – and the world saw 

approximately 951 in 82 different countries4, the 

protests once it spreads, characterizes itself by a 

‘more than just’ banner. When the chain of de-

mands culminates, it becomes inevitable to ab-

sorb the series of requests from the original de-

mands. The argument of the movement is often 

not very well defined and can change up to the 

addressor. As a result, many people start to won-

der who these people are and what they want. 

Although the protests in New York started with 

a remonstrative attitude towards the ‘corrupt’ 

financial system, like the Icelandic and Spanish 

Revolution, the occupy movement revealed bit 

by bit various facets of a global attempt from 

bottom up. Even though the majority met under 

the uniform ‘occupy’ umbrella, the protective 

gadget made itself responsible for all kind of re-

sistances. Environmental issues, minority rights, 

lack of democracy are just some of few.

Back to the event on 17 September 2011 on the 

North American continent, a date which was se-

lected on purpose due to the symbolically anni-

versary character of the signing of the American 

Constitution, we can analyze a huge organization 

of a leaderless movement. In the next few weeks, 

the encampment became more established, 

with tents, desks, walkways, wireless Internet, a 

kitchen, and an extensive lending library. A sort 

of organization took place, with people forming 

working groups: Structure, Facilitation, Sanita-

tion, Food, Direct Action, and Safe Spaces. The 

demand was clear: “It’s time for democracy and 

-
-
-
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not corporatocracy”.5 In doing so, the initial call 

to occupy Wall Street on this representative day 

aimed to restore democracy by making the polit-

ical system independent from the power of mon-

ey. The demand to clean up Washington from 

corruption seemed to find support by everyone, 

irrelevant to particular political orientations.

 

The Obama campaign in which many of the pro-

testers participated had left not only disappoint-

ment on thousands, who had believed that real 

change was possible, but also made the strikers 

aware of the power of mobilizing people through 

digital channels, which was the case in the Presi-

dent’s political campaign.

The September 17th demonstration with the oc-

cupation of Zuccotti Park was followed by vari-

ous demonstrations in New York and other cities 

in the United States. The more the police arrest-

ed people and repressed the demonstrations, the 

more videos and images were shared on social 

platforms to mobilize people. With the help of 

Anonymous (which should play a major role in 

upcoming occupy movements) names of those 

policemen were revealed, who acted brutally 

against the demonstrators. 

Occupy Wall Street not only spread across the 

country, with large protests being held in hun-

dreds of cities and communities, but also found 

global solidarity among diverse geographies. 

Following the Movimiento 15-M (a name for 

the Spanish Indignadas given due to the date of 

the May 15 2011 protests in Spain), it was de-

cided with worldwide support to hold the next 

round of protests on October 15. More than 951 

protests in 82 different countries were held on 

this date. By adopting the same structures and 

methods, the protesters not only continued the 

charming spirit of these movements, but also es-

tablished a global phenomenon that is not limit-

ed to a particular region, because of the universal 

nature of the issues. 

 #Occupy: The Branding of Global Resistance 

Since the emergence of the ‘original’ occupy 

movement in New York, the label ‘Occupy’ be-

came an Omni-brand for global resistance. From 

natural disasters relief (Occupy Sandy) to oppo-

sition to GM crops (Occupy Monsanto) to the 

defence of the arrested protesters during the oc-

cupation (Occupy Arrests), the epithet became 

associated with all sorts of protests. It has also 

been applied retroactively to the Arab Spring 

(Occupy Tahrir) to accommodate the uprisings 

into the soil of the Occupy movement series. 

Coming up with the power of social media in the 

post millennium decade, like Twitter and Face-

book, the label “Occupy” aroused to an instantly 

recognizable symbol for all kind of global strug-

gle. But the use of the quick and interconnected 

networks requires also an equally global and 

clear language to ensure that the sent message 

will receive fast and doubtless. With the hashtag 

‘#Occupy’ everybody immediately associated 

‘something’, which makes the data transfer un-

complicated. For instance, if the latest Occupy 

Protests in Turkey against the corrupt manage-

ment of Public Space have been titled as “Citi-

zens against the Gezi Park Mall in Istanbul”, it 

might have been more informative, but surely 

less effective and attention grabbing. Brand-

ing your protest with Occupy, you can easily 

make use of the already existing infrastructure 

and especially the media attention from all over 

the world. Particularly in case of an absence of 

domestic media, the protesters are depending 

on foreign broadcasting. Mostly self appointed 

democratic and high industrialized countries 

turn their heads, if there is ‘again’ an occupa-

tion for the sake of democracy, liberty, freedom 

of speech etc. In this sense, the label occupy is 

mostly associated positively and embraces in-

ternational movements that have at least some 

common lines with the origin OWS. 

Conclusion 

Throughout history social movements have been 

the initiator of social change. What stemmed 

from a crisis, which started to make daily life 

unbearable followed by a distrust against politi-

cal institutions. The protesters of Tahrir, Barce-

lona or New York, went on 2011 to the streets to 

make their demands visible, to change the sys-

tem or even change the ruler.
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Hereafter, we can note, that the Occupy Move-

ment, which found wide coverage as such, can 

be traced to the OWS in September 2011. Nev-

ertheless it was emphasized above that OWS had 

its own inspiring moments in the self-discovery 

phase, floating from the Middle East and South-

ern Europe to Zuccotti Park. 

Therefore, the Occupy movements are mosaics 

from different resistances. By adding their own 

country- specific tradition (like in the current 

case of Turkey or Brazil) the movement receives 

its own unique touch. In this sense, the own style 

of numerous Occupy movements makes it dif-

ficult to compare although there are some recog-

nizable coincidences. 

Hitherto, the label Occupy is regarded positively, 

especially in the Western world. Due to this many 

activists decided to accommodate their protest 

under this brand, which not only offers current 

structures and advices particular steps but above 

all guarantees a memorable media echo. This can 

change as soon as the brand ‘Occupy’ becomes a 

term with negative connotations.

O 

1 Castells, Manuel: Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age. Malden/Cambridge 
2012., p. 159

2 Muhammed Bouazizi, who set himself on fire on 17 December 2010 in Tunisia.
3 Following Castell I will refer to the Spanish movement as “indignadas” (and not the male version of indignados)
4 http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/oct/17/occupy-protests-world-list-map
5 Castells p. 160
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Şam’ın Guta saldırısının gerçekleşmesi, saldırının sorumlusunun kim olduğuna dair bazı soru işaretleri oluşturuyor. 

İsveçli bilim adamı Ake Sellström liderliğindeki heyetin Şam’a gelişi bu yılın Nisan ayından beri pazarlıklara konuydu.

Suriye’de Kimyasal Silah Kullanımı: 

Gerçekten bir “Oyun Dönüştürücü” mü?

The Use of Chemical Weapons in Syria: Really a “Game Changer”?

Ahmet K. HAN

Abstract
This article assesses the likelihood and probable scenarios of an external intervention to the ongoing internal 
conflict in Syria in the wake of the alleged chemical attacks on the region of Ghuta, east of Damascus. The 
framework of the analysis is set by the strategic balances and choices that are available to the parties in the 
light of the current situation in the Middle East, as well as the transformation of the Westphalian character 
of the international system under the influence of emerging norms of humanitarian intervention and re-
sponsibility to protect. The study argues that the alleged chemical attacks on Ghuta, in the event that they 
are actually carried out by the Syrian regime, represent a remarkable misjudgment of the current strategic 
balances regarding the situation in Syria and a flawed analysis of the emerging norms and practices in 
international law that can provide impetus for an intervention, going around the necessity of a decision by 
the United Nations Security Council. The article further contends that an intervention led by the US will be 
intended as a limited surgical operation that is aimed for punishment of the Syrian regime for the alleged 
use of chemical weapons and will fall considerably short of changing the strategic situation on the ground.

Keywords: Middle East, United States, Syrian conflict, Ghuta massacre, chemical weapons, humanitarian 
intervention, responsibility to protect, strategy
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Ağustos ayının 21’ine rastlayan Çarşamba günü, 

dünya medyası Suriye’de Şam’ın doğusundaki 

Guta semtinde, tam olarak evsafı henüz tanımla-

mamakla birlikte,1 nörotoksik özellikte kimyasal 

silah kullanıldığı haberleriyle çalkalandı. Bu sa-

tırlar henüz yazılırken, İngiltere, Fransa ve Ame-

rika Birleşik Devletleri’nin bölgenin, Türkiye da-

hil, kimi devletleri ve Suriye muhalefetinin tama-

mının değilse de azımsanamayacak bir bölümü-

nün, artık yıllardır bekledikleri dış müdahaleyi 

gerçekleştirmeleri ihtimali, Dera’da Mart 2011’de 

başlayan2 Suriye ayaklanmasının tarihinde ilk 

defa bu kadar yüksek bir olasılıkla dile getirili-

yordu. Bu makale Suriye’de mevcut durumu bu 

saldırı merkezinde analiz ederek, kimyasal silah 

kullanımının Suriye denkleminde ve ilgili başat 

aktörlerin tavrında ne gibi bir değişikliğe yol aça-

bileceğini -açıp açmayacağını- değerlendirmeye, 

öte yandan söz konusu aktörlerin, özellikle Esad 

yönetimi karşıtı koalisyonun kaçınılmaz referans 

merkezini teşkil eden ABD’nin, bugüne kadar 

süren ve kimilerince garip karşılanan çekimser 

tavrına ilişkin bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor. 

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü3 uz-

manlarının da aralarında bulunduğu, 20 Birleş-

miş Milletler (BM) denetçisinin pazar günü ül-

keye varmasının hemen ardından Şam’ın Guta 

saldırısının gerçekleşmesi, saldırının sorumlu-

sunun kim olduğuna dair bazı soru işaretleri 

oluşturuyor. İsveçli bilim adamı Ake Sellström 

liderliğindeki bu heyetin Şam’a gelişi bu yılın 

Nisan ayından beri pazarlıklara konuydu.4 Pa-

zarlıklar neticesinde söz konusu heyete denetim 

iznini yeni veren, geliş tarihlerini net biçimde bi-

len Şam yönetiminin, bunlar Suriye topaklarına 

vardıktan neredeyse sadece yetmişiki saat he-

nüz geçmişken, üstelik heyetin Şam’da yerleştiği 

otelden yedi kilometre uzakta,5 Saddam’ın Mart 

1988’de giriştiği Halepçe katliamından beri böl-

gede gerçekleştirilen en büyük kimyasal saldırıyı, 

böylesine fütursuzca gerçekleştirmesi ihtimali, 

en hafif tabiriyle, tuhaf geliyor. Tüm bu veriler 

saldırının, uluslararası topluluğu Suriye’de içe-

risine düştüğü eylemsizlikten çıkaracak biçimde 

köşeye sıkıştırmayı amaçlayan, muhalifler tara-

fından da gerçekleştirilmiş olabileceğine dair bir 

şüphe doğuruyor. 

Suriye’nin bugüne kadar yüzbinin üzerinde insa-

nın hayatına, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği 

(UNHCR) rakamlarına göre, %51,6’sı 18 yaşın 

altında olmak üzere, kayıtlı 1.781.3296 insanın 

komşu ülkelerde göçmen statüsüne düşmesine 

neden olan bu trajedinin neticesinde kimi uz-

manlar Suriye ekonomisinin kaybedilmiş varlık-

ları telafisinin ancak 20 yıl boyunca 2011 öncesi 

harcama düzeyinde paranın ekonomiye pompa-

lanmasıyla mümkün olduğunu ileri sürmektedir-

ler.7 Çatışmalar kimi çalışmalara göre 3 milyon 

eve hasar vermiş, en az 2000 okulu kullanılamaz 

duruma getirmiştir.8 Başka kaynaklar hasar gö-

ren binaların konut stoğunun %25’inin değerine 

karşılık geldiğini ve bunların %10’unun onarıla-

maz durumda olduğunu belirtmektedirler.9 Bu 

rakamlar trajik biçimde çeşitlendirilebilir.

Hal böyleyken, eğer uluslararası ortamda yaşa-

nan insanlık trajedisinin mutlak ağırlığının bir 

müdahale için yeterli olduğunu düşünüyorsak 

Suriye vakasında eldeki verilerin, eğer bu konu-

da bir asgari kabul edilebilir trajedi çizgisinin 

varlığından bahsedilebilirse, çoktan bu çizginin 

üzerine çıktığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

-
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Ancak, bu satırların yazıldığı bu anda hal böy-

le değildir. Kimyasal silahlar konusu da, bu açı-

dan bakıldığında, meraklı bir konudur. Bugün 

Suriye’de müdahale ihtimalini arttıran ana unsur 

kabul edilen kimyasal silahların kimin tarafından 

ve nasıl kullanıldığı da, bu eylemin getirmesi ola-

sı tüm sonuçlarıyla birlikte, ilk defa Guta’da tar-

tışılmamaktadır. 

Örneğin, son olayda dile getirilen, kimyasal si-

lahların hangi şartlarda ve kim tarafından kulla-

nıldığına dair şüpheler Suriye’de kimyasal silah 

kullanımına ilişkin iddiaların bundan önce gün-

deme geliş biçimi düşünüldüğünde, karmaşık bir 

hal almaktadır. Geçtiğimiz Aralık ayının 23’ünde 

Humus’da rejim güçleri tarafından tank mermi-

leri vasıtasıyla BZ isimli kimyasal silahın kulla-

nıldığı yönündeki iddialar hemen ertesi ay ABD 

Dışişleri bakanlığının, sözcü Victoria Nuland ta-

rafından kullanılan, bölgede “kimyasal silah kul-

lanıldığına dair inanılır bir kanıt bulunamadığı”10 

ifadesiyle havada kalmıştı. Hatta kimi uzmanlar 

Esad rejiminin BZ sahibi olduğuna dahi şüphey-

le bakıyorlardı.11 Tüm bunların üzerine, tam bu 

olayların ardından, Nisan 2013 sonunda, bu defa 

İngiltere ve ABD, Esad güçlerinin kimyasal silah 

kullandığı yönünde açıklama yapmışken, Mayıs 

2013’de Birleşmiş Milletler Bağımsız Suriye İn-

celeme Komisyonu’nun prestijli İsviçre’li üyesi 

Carla Del Ponte’nin, “muhalif güçlerin sarin gazı 

kullandığına dair belirtilere” rastladıklarını ifade 

ederek gündemi sarstığı12 hatırlanırsa durumun 

karmaşıklığı daha rahat ortaya konulabilir. 

Tüm bu toz duman arasında şunu da unutmamak 

gerekiyor. Sözü edilen açıklamalar, suçlamalar 

ve araştırmalar uluslararası başat aktörlerin ta-

vırları bakımından bu güne kadar neredeyse hiç 

bir şey farkettirmedi. Guta saldırısı sonucunda 

ilk yapılan açıklamalar da bu yönde bir değişi-

me işaret etmekten uzaktır. Neticede, haklı veya 

haksız, tüm mahfillerin parmakları beklendik 

yönlere işaret ediyor. Başkan Obama 20 Ağustos 

2012’de Beyaz Saray muhabirlerine konuşarak, 

kimyasal silah kullanımının ABD politikası açı-

sından bir “kırmızı çizgi” teşkil ettiğini belirtmiş 

ve “muazzam sonuçları” olacağını söylemişti.13 

Dahası ABD kaynakları, Suriye rejiminin kimya-

sal silah kullandığını Guta’dan önce teyit etmiş 

bulunuyor.14 Obama, 2013 yılında Ürdün Kralı 

ile görüşmesi öncesinde de kimyasal silahların 

Suriye krizinde “oyunu dönüştürücü” etken ka-

bul edileceğini belirtmişti.15 Hal böyleyken şu 

anda olanların tek başlarına, tarafların Suriye 

politikasına ilişkin temel tavırlarında sert bir dö-

nüşümün nedeni olarak kabul edilmesi, şimdilik 

kaydıyla da olsa, zordur.

BM Güvenlik Konseyi’ nin konuya ilişkin tavrı da 

bunu teyit eder nitelikte oldu. Güvenlik Konseyi 

başkanlığını Arjantin adına yürüten Büyükelçi 

Perceval’in kullandığı en sert ifade, “ne olduğu-

na dair açık [bilgi] olması gerektiği” yönündeydi. 

Taslak metinde yer alan, söz konusu bölgenin de 

BM denetçilerince incelenmesine yönelik ifa-

deler dahi Rusya’nın ve Çin’in muhalefetine ta-

kıldığı ve metinden çıkarıldığı bildiriliyor. Aynı 

muhalefet nedeniyle Güvenlik Konseyi’nin tep-

kisi de “BM’in bu en güçlü organının verebilece-

ği neredeyse en zayıf tepki” türüne dönüşerek, 

“basın mensuplarıyla istişare” formunda oldu.16 

Saldırı esnasında Şam’da bulunan kimyasal silah 

denetçilerinin yetkisi de, tarafların birbirlerini 

karşılıklı olarak kimyasal silah kullanmakla suç-

ladıkları üç bölge ile sınırlı bulunmaktaydı. Özet-

le Guta söz konusu üç bölgeye dahil olmadığın-

dan denetleme sınırları içerisine katılması ancak 

Şam yönetiminin onayı ile mümkün oldu. Kaldı 

ki, ne incelenmesine Haziran ayında BM ve Su-

riye yönetimi arasında varılan anlaşmayla karar 

alınan üç bölgede, ne de Guta’da, BM denetçileri 

silahların kimler tarafından kullanıldığına dair 

araştırma yapma yetkisine haiz değiller. Yetkileri 

söz konusu silahların kullanılıp kullanılmadığı-

nı belirlemekle sınırlı ki Esad yönetimi bunla-

rın kullanıldığını kabul ediyor, ancak kullananın 

muhalefet olduğunu iddia ediyor. Uzun pazar-

lıklar ve keskin nişancı ateşine maruz kalmanın 

ardından gerçekleştirilen incelemenin sonuç 

raporunun ne içereceğine dair soru işaretleri de 

bu nedenle sorunun bir başka yüzünü oluşturu-

yor.17 Meselenin Ortadoğu’ya has ikilemleri açık 

biçimde serimleyen bir diğer yönü de hem bu 

katliamı hem de BM heyetinin yetkilerinin altı ay 

önceki saldırılarla sınırlı olmasını en şiddetle kı-

nayarak, uluslararası toplumu harekete geçmeye 

çağıran ülkelerden sesini en yüksek çıkaranların-

dan bir tanesinin İsrail olmasıdır. Kimyasal silah 
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saldırısını İsrail İstihbarat Bakanı bizzat teyit 

etti ve bu kınamaları yaparak durumu “resmen 

rezalet” olarak nitendirdi.18 Bu durumda İngiliz 

ve Amerikan istihbaratının silahların kullanıl-

dığına, Rusya’nın ise tüm bunların muhaliflerin 

bir komplosu olduğuna dair tezlerinin ötesinde 

bir tarafsız değerlendirmeye ulaşmak mümkün 

olmayacak gibi görünüyor. Neticede uluslararası 

kamuoyu için ‘kalbinin götürdüğü yerde’ tercih 

yapmak dışında, nesnel verilere dayalı bir değer-

lendirme çok kolay görünmüyor. Olası bir mü-

dahalenin zemini bu nedenle kaygan ve tartış-

malı kalmaya mahkum demek yanlış olmaz. Bu 

nedenle olsa gerek bu makale yazıldığı esnada 

İngiltere BM Güvenlik Konseyi kararı aldırmak 

için uğraşmaktaydı.19

Neticede tüm bu olanların özetini şu biçimde 

yapmak mümkün; Suriye’de ne kimyasal silah 

kullanımı ne de bunun teyidi ilk defa gündeme 

geliyor. Guta’da kimi kaynaklara göre 1.300 kişi-

nin katli ölçek olarak çok büyük bir insanlık traje-

disine işaret ediyor olsa da son tahlilde Suriye’de 

süren ve sürecek olduğu açık çatışmanın yarattı-

ğı yıkım ve trajedinin sadece bir halkasını daha 

teşkil ediyor. Bu olay meselenin dış aktörlerinin 

tutum ve tezlerini değiştirmek yönünde bir etki 

de yaratmış durumda değil. Rusya, Batı kaynaklı 

istihbarat raporlarını güvenilmez bulduğunu be-

lirtiyor ve Batılı güçleri saldırıya dair “kendi so-

nuçlarını dayatmakla” suçluyorken, Çin ve İran 

ile birlikte müdahaleye karşı açıklamalarına hız 

vermekte.20 Öyle görünüyor ki Guta’da olanlar 

kimseye ‘tuttuğu takımı’ değiştirtmeye yeter-

li değil. Tüm bunlar ilgili tüm aktörlerin bir yer 

edinmek için birbirini yediği Suriye kriz masası 

etrafında hesapların vicdan, ahlak veya erdem 

gibi kaygılarla şekillenmediğinin, esasen soğuk 

güç hesaplarının gündemde olduğunun kanıtla-

rıdır.

Öte yandan, meseleye sadece bu açıdan yaklaş-

mamak gerektiği de açıktır. Her şeyden evvel, 

tüm uluslararası hukuk normlarını hiçe sayarak 

bu silahları üretip, depoladığı için Şam hüküme-

ti de sorumludur. Bu, silahların kimin tarafından 

kullanıldığından bağımsız bir mesele olarak de-

ğerlendirilmelidir. Bu noktada sorumluluk hiç 

kuşkusuz Esad yönetiminde bulunuyor. İkinci 

adımda, kendi stoklarında bulunan silahların 

güvenliğini sağlamak ve bunların başka ellere 

geçmesine engel olmak yine Esad yönetiminin 

mesuliyetidir. Nihayetinde kendi ülkesi sınırları 

içerisinde vatandaşlarına yönelik böyle bir sal-

dırının vuku bulmasının siyasi sorumluluğu da 

hiç kuşkusuz o ülkenin yönetimindedir. Şu anda 

Suriye’de devlet otoritesini temsil ettiği iddiası-

nı sürdüren ve çatışmaların bugünkü halinden 

anlaşılan gelinen noktada büyük ölçüde haklı da 

olan, Suriye yönetiminin bu noktada da sorum-

luluktan kaçınması mümkün değildir. Suriye’nin 

1997 tarihli kimyasal silahları yasaklayan sözleş-

meyi imzalamamış 7 ülkeden biri olması duru-

mu ne fiilen ne de uluslararası hukukun bugün 

geçerli kabul edilen normları tahtında değiştir-

mez. Kaldı ki Şam’daki yönetimin, babadan oğula 

yapısını korumuş, çoğulculuk anlayışı problemli, 

otoriter bir kimliğe sahip olduğu yadsınamaz. 

Onbinlerce insanın ölümüyle sonuçlanan Şubat 

1982’deki Hama katliamı dahil, rejimin tarihinde 

bu tür katliamlar eksik değildir. Bu da, uluslara-

rası kamuoyunun gözünde kaçınılmaz bir olağan 

şüpheli konumunu beslemektedir.

Öte yandan kimyasal silah kullanımının gerçek-

ten Esad yönetimi tarafından gerçekleştirilmiş 

olması da kuşkusuz, azımsanamayacak bir ih-

timaldir. Burada cevap aranması gereken soru, 

kendisi için tüm aleyhte şartlara rağmen bekle-

nenden iyi giden çatışma koşullarına, dikkatlerin 

üzerinden uzaklaşmasına neden olan ve önemli 

ölçüde üzerindeki baskıyı hafifleten Mısır kar-

maşasına rağmen, Esad rejiminin bu eyleme niye 

girişmiş olabileceğidir. 

Bunun nedeni stratejik fırsatçılık olarak değer-

lendirilebilir. Esad yönetimi, tüm gözler Mısır’ın 

üzerindeyken ve Mısır meselesi Suriye’de muha-

lifleri destekleyen dış koalisyonu (Türkiye-Katar-

Suudi Arabistan hatta dış halkada gayri resmi 

olarak İsrail) ciddi biçimde yaralamışken bunu 

bir fırsat olarak görüp, değerlendirmek istemiş 

olabilir. Çatışmaların genel gidişatı da lehine bir 

noktadayken, Suriye yönetimi hızlı ve şiddetli bir 

güç kullanımı ile bu avantajlı gördüğü durumu 

konsolide etmek ve Mısır’ın gölgesinde Suriye 

meselesini uluslararası toplumun gözünde bütü-

nüyle taca çıkarmak ve kapatmak istemiş olabi-
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lir. Kuşkusuz bu tür bir değerlendirmenin temel 

dayanağı bu kullanımın neticede bir askeri mü-

dahaleyi riske etmediği yönündeki inanç olmalı. 

Saldırının gerçekleştiği Guta bölgesinin Şam’ın 

doğusundaki muhalif güçler açısından stratejik 

lojistik rota üzerinde bulunuyor ve muhalif eği-

limleri güçlü bir bölge olması bu ihtimali güçlen-

diren ana faktör olarak düşünülebilir.21 

Hal böyleyse, bunun stratejik açıdan yanlış bir 

değerlendirme olduğu açıktır. Böyle bir değer-

lendirme söz konusuysa, meselenin bunu yapan-

ların göz ardı ettiği en az iki önemli boyutu bulu-

nuyor; stratejik ve hukuki.

Stratejik düzlemde böyle bir yaklaşım, ilkin, 

Esad yönetiminin kendi yanındaki dış koalisyo-

nun ABD’yi dengeleme imkanlarına ve niyetine 

fazlaca bel bağladığına; ikincisi, Mısır’ın kaldır-

dığı dumanın Suriye’yi perdeleme etkisine gere-

ğinden fazla ehemmiyet atfettiğine; üçüncüsü, 

Mısır üzerindeki anlaşmazlıkların son tahlilde 

Suriye’ye yönelik tercihleri dönüştüreceğine ger-

çekçi ölçülerin ötesinde güvendiğine; dördüncü-

sü, ABD’nin stratejik önceliklerini, iç dengelerini 

ve ABD kamuoyundaki Ortadoğu yorgunluğu-

nun sınırlarını doğru değerlendiremediğine; son 

olarak da kimyasal silah kullanımının uluslarara-

sı toplulukta yaratacağı tepkiyi, uluslararası ka-

muoyunda müdahalenin meşruiyetine dair algıyı 

güçlendirici etkisini ve bu yönünde mobilizas-

yonu kolaylaştırıcı yönünü hesaplayamadığına 

işaret eder. 

Rusya her ne kadar, Çin ile birlikte, Esad yöne-

timine karşı BM Güvenlik Konseyi kararlarını 

bloke ettiyse de hem Esad yönetiminin değişti-

rilemezliğine açıkça bir kırmızı çizgi vasfı yükle-

miş hem de son olaydan sonra Suriye nedeniyle 

“Rusya’nın kimseyle savaşmayı planlamadığını”22 

söylemekten kaçınmıştır. Suriye rejiminin bir di-

ğer dış desteği, İran, ise daha yüksek perdeden 

bir destekle Suriye’ye müdahalenin tüm bölgeyi 

içerisine alacak ciddi etkileri olacağını belirtmiş-

tir.23 Yine de İran’ın, özellikle yeni Cumhurbaş-

kanı Ruhani önderliğinde benimsemeye çalıştığı 

nükleer ve dış politika stratejisi göz önüne alın-

dığında,24 kendini ne kadar öne çıkaracağı veya 

bu eylemin ABD’yi Suriye’de tutacağı yoldan ne 

derece caydıracağı şüphelidir. Muhtemeldir ki 

sahip olduğu stratejik varlık ve ilişkilerle başta 

İsrail, ABD çıkarlarını perde gerisinden hedef 

alsa da İran da Suriye nedeniyle kimseyle savaşa 

girmeyecektir. Bu durum, taraflar için beklen-

medik veya yeni değildir. Özellikle Suriye’de gi-

rişilecek harekat topyekün bir rejim değişikliğini 

hedef almazsa İran’ın aleni eylemlerinin sertliği 

de bununla doğru orantılı olarak şekillenecektir. 

Suriye bugün Ortadoğu’nun geleceğini belirlen-

diği -diğeri Mısır olmak üzere- iki arenadan bir 

tanesi, üstelik de daha zaaflı ve dış müdahaleye 

Mısır’a nazaran daha açık olmasıyla, üçüncü ta-

raflara daha fazla manevra alanı verenidir. Bu ba-

kımdan Mısır’ın gölgesinin Suriye’yi bir ölçünün 

ötesinde perdelemesi mümkün değildir. Yine bu 

açıdan bakıldığında Suriye rejimi karşıtı dış ko-

alisyonun, özellikle bölgesel aktörlerin, Mısır’da 

birbirleriyle ters düşmüş olmaları, her birinin 

kendi neden ve önceliklerini koruyarak Suriye’de 

Esad yönetiminin yerinden edilmesi -İsrail’in 

durumunda zayıflatılarak mümkün olduğun-

ca ayakta kalması- tercihleri yönünde işbirliği-

ni sürdürmelerine engel teşkil etmez. Neticede 

Ortadoğu’da kartlar yeniden dağıtılırken, eşya-

nın tabiatı nedeniyle her kriz kendi şartlarıyla 

şekilleniyor. 

Esad yönetiminin, kimyasal silah kullanımının 

ABD ulusal güvenlik startejisi ve tehdit algısı ba-

kımından anlamı ve ABD ve uluslararası kamuo-

yunu harekete geçirme niteliğinin küçümsenmiş 

olması bir başka yanlış hesap gibi duruyor. ABD 

kimyasal silahları ve bunların kendisini hedef 

alan ‘terörist’ grupların eline geçmesini birinci 

derceden ulusal güvenlik tehdidi olarak nitele-

mektedir.25 Aslında Obama’nın “kırmız çizgi” 

nitelemesi bir bakıma bu algının zorlamasıyla 

kullanılan bir ifade olarak görülmelidir. Özel-

likle İran’ın nükleer programına yönelik pazar-

lıklar gündemin, örtük birinci maddesini teşkil 

ederken ABD, Ortadoğu’da kitle imha silahları-

nın kullanımının kabul edilebilir bir opsiyon ol-

duğu algısına izin veremez. Suriye’ye müdahale 

etmekte ne derece isteksiz olursa olsun Obama 

yönetimi bu çizgiyi muhafaza etmenin baskısını 

üzerinde hissediyor. Kaldı ki aylardır, başta Rus-

ya,26 üçüncü taraflarca durduruluyor olmanın 

yarattığı ağırlık, ABD’nin çok önemsenen, ulus-
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lararası ortamda ve özellikle Ortadoğu’da “gü-

cüne saygı duyulması”27 önceliği üzerinde ciddi 

yıpratıcı etki yaratmaktadır. Bunun üzerine kim-

yasal silahların daha önce de kullanıldığına dair 

haberlere ve kendi istihbarat raporlarına rağmen 

harekete geçmeyen Başkan Obama’nın bundan 

kaynaklanan zaaflı imajı daha fazla taşımak is-

temeyeceği düşünülmelidir. Tüm bunlar ABD 

kamuoyunda ve karar alıcılarında mevcut, oğul 

Bush yönetiminden miras, Irak ve Afganistan 

yorgunluğunu, özellikle 2003 Irak savaşı nede-

niyle Ortadoğu’da kaybettiği kredibiliteye ilişkin 

kaygıları ve bıkkınlığını ikinci planda bırakmaya 

muktedir etmenlerdir.28 Guta eyleminin ölçeği 

Obama’nın elini bu yönde hareketlenmeye zor-

layan ve ABD ve Batı da müdahaleci bir istekliler 

koalisyonuna yönelik kamuoyu desteğini ve siya-

si iradeyi oluşturmayı da kolaylaştıran bir unsur 

olarak değerlendirilebilir. Bu son unsur Esad yö-

netiminin yapmış olabileceği değerlendirme ha-

tasının hukuki yönü ve müdahalenin uluslararası 

hukuk çerçevesinde nasıl şekilleneceğinine dair 

ipuçları da veriyor. 

Soğuk Savaşın neticelenmesinden bu yana ulus-

lararası sistemin yükselen değerleri arasında, 

klasik Westphalian karakteri zorlayan bir insan 

hakları vurgusu ön plana çıkmaktadır. Bu vur-

gu, söz konusu karakterin BM antlaşmasının en 

net ifadesini bulan egemenlik ve eşitlik ilkelerini 

erozyona uğratıyor. Bundan ötesi, antlaşmanın 

güç kullanımının nefsi müdafa ve BM Güvenlik 

Konseyi kararına bağlı ortaklaşa eylemle sınır-

landırılması olarak özetlenebilecek temel unsu-

runu aşındırıyor. Bu aşınma sonucu gündeme 

gelen iki temel kavram, insani müdahale (hu-

manitarian intervention) ve koruma mesuliyeti 

(responsibility to protect - R2P) kavramlarıdır. Bu 

kavramlara kaynaklık eden temel metinlerin ba-

şında Müdahale ve Devlet Egemenliği Uluslara-

rası Komisyonu’nun (International Commission 

on Intervention and State Sovereignity - ICISS) 

raporu geliyor. Bir mihenk taşı niteliğindeki söz 

konusu raporda dahi, söz konusu kavramlara da-

yalı eylemlerin, gerçeleştirildikleri (Somali, Bos-

na, Kosova) ve gerçekleştirilmedikleri (Ruanda) 

durumların her ikisinde de büyük tartışma ko-

nusu oldukları açıkça tespit edilmektedir.29 Buna 

rağmen uluslararası ortamda bu kavramlara da-

yalı eylemler artık, Soğuk Savaş döneminde dü-

şünülemeyecek düzeyde bir sıklıkta, gündeme 

gelmektedir. BM Milenyum Dünya Zirvesi’nin 

2005 tarihli sonuç dokümanının 138. ve özel-

likle 139. paragraflarında30 oy birliği ile kabul 

ettiği R2P “ideali”31 klasik egemenlik anlayışının 

ötesinde devletlerin kendi vatandaşlarını koru-

makla sorumlu olduklarına ve bu sorumluluğu 

yerine getirmekte yetersiz, gönülsüz veya bizzat 

tersi yönde eylemler içerisinde bulundukların-

da “uluslararası topluluğun” BM mekanizmaları 

çerçevesinde harekete geçeceğine vurgu yap-

maktadır. Bu noktada göze çarpan meşru mü-

dahale hiyerarşisi ise öncelikle devletin kendisi, 

ardından BM Güvenlik Konseyi kararı çerçeve-

sinde “uluslararası toplum”, buradan karar çık-

mazsa BM Genel Kurulu, bu olmadığı takdirde 

“ilgili” bölgesel örgütler, şeklinde biçimleniyor.32 

Daha ötesinde, 2001 raporunda dikkat çekildiği 

gibi, bu hiyerarşinin işletilemediği durumlarda, 

kaçınılmaz olarak istekliler koalisyonları ve en 

nihayetinde tek başlarına “ilgili” üçüncü ülkeler 

potansiyel koruyucular olarak ortaya çıkıyor. Söz 

konusu rapor bu noktaya dikkat çekerken aslın-

da BM Güvenlik Konseyi’ne bu tür durumlarda 

tavır ve eyleme öncülük etmesi ve karar alma 

mekanizmasının tıkanmaması noktasında uyarı 

yapıyor.33 Daha da ötesi Suriye’ye ilişkin olarak 

bu metinde başvurulabilecek diğer müdahale ge-

rekçeleri de ülke içinde göçmen statüsüne düş-

müş kişiler ve mültecilerin korunmasına yapılan 

atıflarda bulunabilir.34 Eğer kimyasal silah kul-

lanımı gerçekleştiyse tüm bunlar kimyasal silah 

kullanımına ilişkin son yirmi yılda uluslararası 

ortamda olup biten tartışmaların ve uluslararası 

hukuktaki dönüşümün de Esad yönetimi tarafın-

dan çok doğru okunamamış olabileceğini akla 

getiriyor. Suriye’ye ilişkin karar askıda ve Suriye 

meselesinde son tahlilde bu kavramlara genel 

yaklaşımlarıyla uyumlu bir tutum içerisinde bu-

lunan Rusya ve Çin vetosuyla35 süreç tıkanmış-

ken bunun yerinde bir değerlendirme olduğunu 

söylemek zor. Ayrıca, İngiltere ve Fransa’nın, 

İngiltere’nin BM Güvenlik Konseyine sunulmak 

üzere bir karar tasarısı hazırladığı yönündeki ha-

berlere rağmen,36 “BM Güvenlik Konseyi kararı-

nın [müdahale için] gerekli olmadığı” görüşün-

de oldukları yönündeki açıklama ve haberler de 

unutulmamalı.37
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Gözden kaçırılmaması gereken bir unsur, bu tür 

eylemlere ilişkin tartışmanın kolayca tüm taraf-

ları tatmin edecek bir noktada bitmeyeceğidir. 

ABD’de Bush yönetiminin 2003 Irak savaşını da 

konuyu insani müdahale ve R2P çerçevesinde 

meşrulaştıracak tezlere bağlamaya çalıştığı ha-

fızalarda tazedir.38 Dolayısıyla Suriye’ye olası bir 

müdahalenin bu türden müdahaleleri şu veya bu 

şartlarda “asimetrik saldırı savaşları”39 olarak ni-

teleyen eksendeki tartışmaları körükleyeceğini 

öngörmek zor değil. 

Bu satırlar yazılmaktayken Guta olayının sonuç-

larının ne olacağı henüz belli değildi. Bu nok-

tada anlaşılan ABD başta olmak üzere, Batı’nın 

bir harekata girişmeleri durumunda bunun bir 

cezalandırma operasyonu olarak gerçekleşece-

ği, topyekün rejim değişikliğine yönelik olmaya-

cağıdır.40 Suriye’de Esad yönetiminin topyekün 

çöküşüyle kimyasal silahlarını muhafaza yete-

neğinin bütünüyle ortadan kalkması ve bunların 

Cihadçı grupların eline geçmesi, ABD için kabus 

senaryosunun gerçekleşme riskini yükseltmesi 

nedeniyle tercih edilir bir durum değildir. Üste-

lik Esad sonrası: Nasıl bir Suriye? sorusu da ha-

len cevaplanabilmiş değil.41 Sert bir müdahalenin 

doğuracağı bölgesel dalgalanma ve bunun olası 

sonuçları da bugünkü ortamda çok yönetilebi-

lir görünmüyor. Halihazırda Başkan Obama’da 

harekatın ABD’nin “temel ulusal çıkarlarına” 

odaklı olacağını ifade ederek bunları; kitle imha 

silahlarının yaygınlaşmaması ve bölgedeki ABD 

müttefiklerinin ve askeri üslerinin emniyeti ola-

rak açıkladı. Obama’ya göre, ABD sert tepkiler 

vermekten kaçınmalıdır. Zira bu tepkiler, “çok 

sıkıntılı durumlarda batağa saplanmak... esasen 

bölgede daha fazla tepkiyi besleyen, çok masraf-

lı, müşkül, maliyetli müdahalelere” yol açmak so-

nucunu veriyor.42 

Bu şartlarda yapılacak olanın özellikle insansız 

hava araçlarının ve seyir füzelerinin ön plana 

Başkan Obama’da harekatın ABD’nin “temel ulusal çıkarlarına” odaklı olacağını ifade ederek bunları; kitle imha silahlarının yaygınlaşmaması ve 

bölgedeki ABD müttefiklerinin ve askeri üslerinin emniyeti olarak açıkladı.
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çıktığı, olası koalisyonun zayiat riskini sınırlaya-

cak, cerrahi bir harekat olması sürpriz olmaz. Bu 

harekatın temel stratejik hedefi kitle imha silah-

larının kullanımının “kırmızı çizgi” olma özelli-

ğini kuvvetle vurgulamak olarak değerlendirile-

bilir. Taktik hedef ise, rejimin, kimyasal silahlar 

ve muhtemelen muhalifler için önemli sorun 

teşkil eden hava kuvvetleri, başta askeri alt ya-

pısına darbe vurarak, son zamanda rejim lehine 

gelişen çatışmada dengeyi muhalifler lehine bir 

miktar tesis etmek olarak özetlenebilir. Siyasi 

olarak ABD böylelikle Rusya’ya ve Çin’e küre-

sel, İran’a ise, küresel etkileri önemli olabilecek, 

bölgesel bir mesaj vermiş olacaktır. Obama’nın 

kırmızı çizgilerini yerde bırakmamak da iç ka-

muoyuna yönelik bir hassasiyet olarak görülebi-

lir. Her şeye rağmen, bu şekilde kısıtlı stratejik 

ve taktik hedeflerle girişilmiş bir cezalandırma 

harekatının en iyi ihtimalle bile gerçekten cep-

hedeki taktik durumu dönüştürücü olması zor 

görünyor. Suriye’de süren çatışmanın uzun ince 

bir yol olmaktan çıkmasını sağlamasıysa şu anda 

uzak ihtimaldir.

Şunu da unutmamak gerekir ki, bu tür durum-

larda büyük güçler her şeyden önce çıkarları çer-

çevesinde hareket ederler. ABD’nin, İran-Irak sa-

vaşı esnasında, Halepçe katlimına rağmen İran’a 

yönelik kaygılarla ve Saddam’ı zayıf düşürmemek 

adına, kimyasal silah kullanımının karşılıklı ol-

duğu, bu nedenle tek bir tarafa (o durumda bu 

Irak’tı) baskı, yaptırım ve kınamanın karşısında 

bulunduğu yönündeki tutumuyla konuya ilişkin 

eylemleri sulandırdığını, hatta tıkadığını hatırla-

mak gerekir. Zamanın ABD yönetimlerinin kim-

yasal silahları Saddam ile işbirliğini kesmek için 

neden olarak görmedikleri bir gerçektir.43 

Bugün varılan noktada, Suriye’de rejim aleyhi-

ne bir müdahale, çatışmaların başından bu yana 

gözlemlenen en yüksek olasılıkla gündemde. 

Ancak, birçok şey BM denetçilerinin raporuna 

bağlı. Denetçilerin raporu net ifadelerle Esad yö-

netimini sorumlu tutmaktan kaçınan bir üslupta 

biçimlenirse kararların tekrar gözden geçirilmesi 

kimseyi şaşırtmamalı. Tüm bu değerlendirmele-

rin sonucunda bir müdahalenin yol açacağı yeni 

dengenin yönetilmesinin en iyi şarlarda bile ko-

lay olmayacağı anlaşılıyor. Bununla birlikte mü-

dahale etmeme seçeneğinin de kendine göre cid-

di sonuçları bulunuyor. Son tahlilde, Obama’nın 

durumu Gabriel Garcia Marquez’in ünlü eseri 

Kolera Günlerinde Aşk’ın kahramanı Fermina 

Daza’yı andırmakta. Özetlemek gerekise, ro-

manda, kendisine evlenmek için 21 yaş çizgisini 

sınır koyan Fermina, mutsuzluğa giden bir yolda 

sevdiğini beklemekten cayarak bir mantık evlili-

ği yapar ve yine mutsuz olur. Obama’da şu anda 

kendi kırmızı çizgisine sadık kalarak müdahale 

etmek seçeneği ve bunun sonuçlarıyla gönülsüz 

ama mantık gereği kurulacak bir izdivaç arasın-

da sıkışmış görünüyor.

O 
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Barış Süreci ve Kürt Meselesi’nde Kimlik ve 

Dış Politika: Riskler ve Fırsatlar

Foreign Policy and Identity in Kurdish Issue and Peace Process: Risks and 
Opportunities

Murat SOMER

Abstract 

From a conceptual-theoretical as well as political perspective, this essay examines the interrelationships be-

tween the identity and foreign policy dimensions of Turkey’s Kurdish question and makes policy recommen-

dations. Recent domestic and regional developments present both opportunities and great risks for Turkey’s 

social, political and territorial cohesion, peace and stability. In order to utilize the opportunities, Turkey 

needs to simultaneously achieve two goals. Domestically, it needs to successfully continue its present peace 

process and achieve genuine democratization. This process should culminate in a state of affairs whereby 

the complex social and political questions underlying the Kurdish question can be processed through the 

mechanisms of normal democratic politics and with the participation of legitimate Kurdish political actors. 

In foreign policy, Turkey should consolidate its improved relations with regional Kurds based on interde-

pendence and its redline should be the emergence of a hostile Kurdish statehood in the region, not Kurdish 

self-rule per se. This, however, should be done without alienating Arabs by defending any particular status 

for Iraqi or Syrian Kurds.

Keywords: Turkey, Kurds, peace process, identity, democratization, social-political cohesion versus polari-

sation, foreign policy, Syria, Iraq

Barış Süreci ile Türkiye, çatışmaların çözümünde kritik önem taşıyan, terörle özdeşleşmiş olan “karşı tarafla” konuşmanın 

psikolojik engelini en azından şu anda aşmış gözükmektedir.
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Devletler sınırlarını ve iç barışlarını bir yandan 

kimlik ve vatandaşlık alanında bir yandan da 

dış politikada doğru politikalarla koruyabilirler. 

Türkiye’nin de Kürt meselesine bu şekilde bak-

ması gerekiyor. Önümüzdeki dönem bu konuda 

Türkiye için hem fırsatlar hem de büyük riskler 

içeriyor. Türkiye’nin içeride Barış Süreci’ni başa-

rıyla sonuçlandırması ve gerçek bir demokratik-

leşmeyle1 -yani devletin toplumdan ve bireyden 

üstün olmadığı ve devleti temsil edenlerin vatan-

daşlarına ve insan hayatına her durumda azami 

saygı gösterdiği bir rejimin oluşmasıyla- Kürt 

meselesinin kısa dönemde çözülemeyecek yön-

lerinin normal demokratik siyaset yöntemleriyle 

tartışıldığı bir noktaya gelmesi gerekiyor. Bu ko-

lay bir iş değil tabii ve ben bu denemede sadece 

meselenin milli kimlikle ilgili olan, yeterince vur-

gulanmadığını düşündüğüm bazı yönlerini ve dış 

politikayla bağlantısını tartışacağım. 

Dış politikada da, son yıllardaki kazanımları pe-

kiştirerek, bölgede güçlenmekte olan Kürtlerin 

potansiyel tehdit değil güvenilir ve kalıcı müt-

tefik olduğu bir noktaya gelinmesi gerekiyor. 

Bunu yaparken ise Türkiye’nin Kürtler için özel 

bir statü savunmaması, yani Irak ve Suriye’nin iç 

siyasetine müdahil olma konumuna düşmemesi 

ve Araplar’ı dışlamaması gerekiyor. İç ve dış po-

litikada bu iki hedefe ulaşılırsa Kürtler bölgede 

ve Türkiye’de bir demokratikleşme, istikrar ve 

kalkınma unsuru olabilirler. Ama bu iki hedef-

ten birinde veya her ikisinde başarısız olunursa o 

zaman Türkiye’nin bütünlüğünü ve iç barışını da 

tehdit eden gelişmeler olabilir.

Kimlikler ve Krizler

Göreceli olarak “başarılı” ve istikrarlı devletler, 

vatandaşlarının gönüllü katılımı ve aidiyet duy-

gusu sayesinde bu özelliklerini sürdürürler. 

Bir ülkenin insanları neden kendilerini aynı mil-

letin üyeleri olarak görürler? Bu durum ne zaman 

bozulabilir? Bu soruların tek ve kolay bir yanıtı 

yoktur. Ulus kavramı üzerine klasikleşmiş ar-

gümanlardan birini üreten Ernest Renan’a göre, 

milli kimlikler her gün tekrarlanan plebisitlerle, 

yani referandumlarla yeniden üretilirler. Yani, 

milli kimliğimizi onaylayan her davranışımız 

hatta hissiyatımız ile o kimliğin devamı için bir 

oy vermiş ve yeniden üretimine katkıda bulun-

muş oluruz. Hem kendimiz için hem de duygu 

ve düşüncelerimizin ulaştığı başka insanlar için. 

Bu “oylar” olumlu ve dostane olduğu gibi (örne-

ğin milli bir maçta destekleyici tezahürat yap-

mak veya ülke üzerindeki yeni bir eserden gurur 

duymak) olumsuz yani dışlayıcı ve hasmane de 

(örneğin karşı takım aleyhine ırkçı tezahürat 

yapmak veya bir başka milletin varlıklarını yok 

saymak ve zarar vermek) olabilir.2 Bu oylar azal-

dıkça milli kimlikler de zayıflar. 

Renan’ın argümanı milli kimliklerin dışa vurum 

ve onaylanma süreçleriyle ilgili önemli ipuçları 

verir. Ama bu kimliklerin nasıl oluştuğunu ve 

içeriklerinin ne zaman radikal değişimlerden 

geçtiğini açıklayamaz. 

Doğrusu, milli kimlikler günlük referandumlarla 

değil, toplumların çıkarlarında ve dünyayı algıla-

-
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yış biçimlerinde derin krizlere yol açan tarihsel 

dönemeçlerdeki “olaylar” sonucu biçimlenirler.3 

Hepimizin hayatında kimlik duygumuzu etkile-

yen, kim olduğumuzu şekillendiren olaylar var-

dır. Bazen öyle bir şey yaşarız ki o “andan” sonra 

artık bir şeyler değişmiştir. İstesek de aynı kişi 

olamayız ve geriye dönemeyiz. Kim olduğumuza 

dair algımızda ve aidiyet duygumuzda kalıcı bir 

kayma gerçekleşmiştir. Milli kimlikler açısından 

da böyle zamanlar vardır. Bazen yeni bir kimlik 

ortaya çıkar, bazen mevcut bir kimliğin önemi 

ve içeriği temelden değişir. Soğuk Savaş sonrası 

Doğu Avrupa ülkeleri bu tür krizlerden geçti ve 

milyonlarca insanın milli kimlik algısı kısa za-

manda temelden değişti. “Yugoslavlık” gibi bazı 

milli kimlikler ise tamamen tarihe karıştı. Bu 

kimlik kaymalarının dünya düzenini etkileyen 

kalıcı sonuçları oldu.

Barış süreci başarısız olursa ve dış ilişkilerde kriz 

ve çatışma içeren gerilimler olursa, Türkiye’nin 

böyle bir dönemden geçmesi ve hem Türkler 

hem de Kürtler arasında benzer kimlik kaymala-

rının olması riski var mı? 

David Laitin, Mark Beissinger ve Timur Kuran 

gibi birçok önemli sosyal bilimci farklı perspek-

tiflerden bu tür kaymalara dikkat çekmiştir ve 

açıklamaya çalışmıştır.4 Bu tür kaymalar siya-

sette ve toplumsal hayatta makbul olanın dönü-

şüm içinde olduğu, sosyal, siyasal ve ekonomik 

çıkarlardaki değişimlerin belli bir eşik noktasına 

yaklaştığı dönemlerde beklenir. Böyle zamanlar-

da, toplumsal krizler ve iç ve dış konjonktürdeki 

değişimler, kişilerin kendi kimlik ve bağlılıkları-

nı algılayış biçimlerinde, deneyimli gözlemcileri 

bile şaşırtacak kadar ani ve radikal kaymalara yol 

açabilir. 

Zorluk, hangi sosyal ve siyasal şartların ve kim-

lik tanımlarının bu tür kaymaları daha olası hale 

getirdiğini anlamakta yatıyor. Bu da hem teorik 

hem ampirik çalışma gerektirmektedir.

Ben kendi geçmiş çalışmalarımda, ülkeleri top-

lum içindeki, istikrarlarını tehdit edebilecek 

kimlik ve aidiyet kaymalarına karşı koruyacak iki 

önemli etken olduğunu öne sürmüştüm. Birincisi 

bölgesel kimlikler ile ülke genelinde geçerli ortak 

kimliklerin eşit ve uyumlu bir ilişki içinde oldu-

ğu “uyumlu imajın” toplumda ve siyasette yaygın 

olması. İkincisiyse siyasal aktörlerin çıkarlarının 

da bu uyumlu imajı desteklemeye uygun olması 

-ki bu da çıkarları bu yönde şekillendirecek si-

yasal hakların ve dış politikaların uygulanmasını 

gerektirir. Siyasal aktörlerin uyumlu imajın kar-

şıtı olarak tanımlanabilecek “rakip imajı” des-

teklediği durumlarda ise toplum kutuplaşmaya 

ve ortak aidiyetlerin hızla aşınacağı krizlere açık 

hale gelir.5

Bahsettiğimiz türden kaymaları ise iki risk fak-

törünün olası hale getirdiğini savunmuştum. (I) 

Eğer kamusal alanda ifade edilmesi uzun süre 

bastırılmış olan bir kimlik söz konusuysa. (II) 

Bu kimlik, toplumdaki benzer kimliklerin raki-

bi olarak görüldüğü (“rakip imaj”) oranda; yani 

toplumsal algı nezdinde aynı insan tarafından bu 

kimliklerle beraber benimsenemeyeceği düşü-

nüldüğü oranda.6

2004 yılında yayınlanan bir makalemde bu konu-

yu Kürt meselesi bağlamında analiz etmiştim ve 

gerek iç siyasette gerek de dış ilişkilerde olumlu 

ve olumsuz senaryoları tartışmış ve politika öne-

rilerinde bulunmuştum.7 Türkiye’de, yukarıda 

bahsettiğim birinci risk faktörünün geçerli ol-

duğunu ve olumsuz senaryoların önünü kesmek 

için, Kürt kimliğinin rakip imajı yerine “uyumlu 

imajının” güçlendirilmesinin önemini vurgula-

mıştım. Yani bu kimliğin kişilerin kendi tercihle-

rine bağlı olarak Türklük, Türkiyelilik veya Tür-

kiye vatandaşlığı gibi ortak kimliklerle aynı anda 

benimsenebilecek bir kimlik olmasının. 

Bu imajın güçlenmesi için yapılması gereken-

ler vardı. Her şeyden önce özellikle devletin ve 

medyanın kullandığı dilde Kürt kimliğinin ortak 

kimliklerle birbirinin karşıtı yani “rakip” değil 

uyumlu olan imajının hakim kılınması önemliy-

di. Uyumlu imaja uygun bir söylemin üretilmesi, 

hukukta ve siyasette kullanılması gerekiyordu.8

Bunun yanında Türkiye’nin -PKK ile çatışmala-

rın 1999’da Abdullah Öcalan’ın yakalanmasın-

dan sonra göreceli durmuş olduğu o dönemde- 
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acilen bazı reformları ve politikaları uygulamaya 

koyması gerekiyordu. Bu politikalar siyasal hak-

lar, dış politika ve kimlik üzerineydi. 

Aksi halde orta vadede ve iç ve dış konjonktüre 

bağlı olarak, Kürt ve Türk kimliklerinin algılanış 

biçimi bölgesel istikrarsızlığa yol açabilecek hızlı 

ve radikal kaymalara açık hale gelebilirdi.

İç politikada o zamanki görece barış ortamından 

yararlanarak özellikle dil ve kültür alanındaki 

reformlarla ve seçim barajının düşürülmesi gibi 

demokratikleşme adımlarıyla Kürt siyasetinin 

normalleşmesini sağlamak gerekiyordu. Dış po-

litikada ise Türkiye’nin Iraklı Kürtler’i ve onların 

kazanımlarını bir tehdit olarak görmekten vaz-

geçmesi ve bir Kürt yönetiminin oluşumu olarak 

tanımlanan kırmızı çizgisini değiştirmesi gereki-

yordu. Bunun yerine kırmızı çizgisini Türkiye’ye 

düşman bir yönetimin ortaya çıkması olarak be-

lirlemeliydi. Dost bir yönetimin kurulması için 

de enerji ve benzeri alanlardaki yatırımlarla kar-

şılıklı bağımlılığa dayalı ve güven yaratıcı ilişkiler 

geliştirmeliydi. 

O makalede incelediğim kimlikle ilgili temel iki-

lem Kürt meselesinin temel düğümü olmaya de-

vam ediyor. 

Türkiye’deki Kürt meselesinin dış güvenlik ve 

siyasal ve ekonomik kaynakların paylaşımı gibi 

dünyadaki başka etnik meselelerde ve Irak, İran 

ve Suriye’deki Kürt meselelerinde de mevcut 

olan birçok boyutu var. Ancak Türkiye’deki me-

selenin benzer örneklerde çok daha az görülen 

en ayırt edici özelliği kimlik ikilemi. 

2004’ten beri Türkiye’nin bu bahsettiğim koşul-

ların bazılarında olumlu gelişmeler sağladığını 

bazılarında ise durumun daha karışık olduğunu 

görüyoruz. Bunlara bakarak hem bugünkü açılı-

mın nasıl mümkün olduğunu hem de önümüz-

deki riskleri daha iyi anlayabiliriz.

Her şeyden önce artık Kürt kimliğinin kamusal 

alanda bastırılması yani yukarıdaki I’inci koşul 

geçerli değil. Ama II’nci koşul hala geçerli. Bu 

koşulu ortadan kaldırmak için iki ikilemi aynı 

anda çözmek gerekiyor. 

Kürt Meselesi’ndeki İkiz Kimlik İkilemi

Kürt meselesinin kimlik boyutu genelde ya sa-
dece Kürt kimliğinin tanınması ya da üst kimlik 
olarak tanımlanan Türk kimliğinin korunması 
bağlamında tartışılıyor. Bu eksik ve yanıltıcı bir 
tartışma. Türkiye’nin iki toplumsal ihtiyacı ve 
beklentiyi aynı zamanda gözetmesi gerekiyor. 

Birincisi Kürt kimliği meselesi: Kürtlerin kendi 
kimliklerinin toplumsal ve siyasal yaşamda öz-
gürce yaşanabildiğini, makbul ve eşit bir kimlik 
olarak kabul gördüğünü ve güvencede olduğunu 
hissetmek ihtiyacı. İkincisiyse ortak kimlik9 ve 
Türk kimliği meselesi: Kürt kimliği tanınırken 
Türkiye’deki ortak kimliklerin zayıflamaması ve 
Türklerin de kendi kimliklerinin aşınmasından 
endişe duymamaları. Bu iki ihtiyaç ve toplum-
sal talep arasında biri diğerinden daha öncelikli 
şeklinde bir hiyerarşi ilişkisi kurmamak gereki-
yor. Aynı anda her ikisine aynı derecede değer 
vermek gerekiyor. Yani kazan-kaybet şeklinde 
algılanan bir durumu kazan-kazan durumuna 
dönüştürmek gerekiyor.

Bunu yapmak neden kolay değil? Türklerin 
önemli bir kısmı kendi kimliklerini etnisite-üstü 
ve devletin de kimliğini oluşturan milli bir kim-
lik olarak görüyor. Kürtler ise “alt kimlik” olarak 
tanınmak istemiyor çünkü bu onlar için eşit ol-
mamak anlamına geliyor. Türklerin birçoğu, ana-
yasada ve devletin diğer temel belge ve sembol-
lerinde Türk kavramının geçmesini kazanılmış 
bir hak ve kendi milli kimliklerinin bir güvencesi 
olarak görüyor. Ama Kürtlerin önemli bir kısmı 
da, Türkiye’nin bir parçası olmak isteseler bile, 
sosyolojik ve kültürel anlamda Türkler kadar 
millet olarak tanınmak istiyor. 

Bu iki hedefi birden gözetmenin tek yolunun, 
meseleyi bir üst kimlik-alt kimlik meselesi ol-
maktan çıkarıp, ortak kimlikleri farklı kesimlerin 
farklı adlarla benimseyebilmelerine imkan sağla-
mak olduğunu düşünüyorum.

Özellikle barış sürecinde ve yeni anayasa yazım 
sürecinde siyasi aktörlerin ve politika yapıcıların 
her iki kesimi de güvencede hissettirecek esnek 
bir formülasyon bulmaları gerekiyor. Yani bu iki 
kimlik iddiasını birbiriyle çatışmadığı bir formü-
lasyon. 
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Örneğin anayasadaki vatandaşlıkla ilgili mevcut 

madde “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı 

olan herkes Türktür” diyor ve Kürtler tarafından 

dışlayıcı bulunuyor. Bu madde 1924 Anayasa-

sı’ndaki ifade biraz değiştirilerek, “Türkiye’de din 

ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımın-

dan herkese Türk veya Türkiye vatandaşı denir” 

şeklinde değiştirilebilir.10 Böylece ortak kimliği 

isteyen Türk, isteyen Türkiye vatandaşı şeklinde 

benimseyebilir. Önemli olan ortak bir kimliğin 

varlığıdır. Bu kimliği Kürtler Türkiye vatandaşlığı 

Türkler ise Türk olmak şeklinde içselleştirebilir. 

Aynı anda devlet açısından Türk olmanın etnik 

değil vatandaşlıkla ilgili bir kimlik olduğu yeni-

den vurgulanmış olur. Bunun yanında anayasa-

nın başlangıç ve diğer bölümlerinde ülkedeki 

kültürel-milli çeşitliliğin varlığı ve devletin bu 

çeşitliliği koruyacağı vurgulanabilir.

Ancak nasıl bir formülasyon bulunursa bulun-

sun eğer gerçek anlamda demokratikleşme ve 

dış politikada doğru seçimlerle desteklenmezse 

başarılı olmaz. Bizdekine az ya da çok benzer 

kimlik ikilemleri eski Irak ve Suriye’de de vardı 

ve örneğin 1958 Irak Anayasası, Arap Ligi’nin bir 

üyesi olan Irak’ta, “Arap Birliği içinde Arapların 

ve Kürtlerin ortak olduğunu” belirtiyordu.11 Ama 

Irak’ta demokrasi olmadığı için bu formülasyon 

ne birliği ne de barışı sağlayabildi.

Eğer Türkiye kimlik ikilemlerini çözer ve inan-

dırıcı politikalarla desteklerse barış sürecinin 

başarılı olabileceğini ve Kürt meselesinin uzun 

vadede çözülebileceğini düşünüyorum. 

Aksi takdirdeyse barış süreci tökezleyebilir ve 

kimlik kaymasına dair riskler ortaya çıkabilir. 

Barış sürecinin yükselttiği beklentilerin karşıla-
namaması ve Suriye ve Irak’ta gerçekleşebilecek 
gelişmeler bu tür krizlere yol açabilir. 

Barış Süreci ve Dış Politika

Barış Süreci’yle Türkiye, bu tür çatışmaların çö-
zümünde kritik önem taşıyan, terörle özdeşleş-
miş olan “karşı tarafla” konuşmanın psikolojik 
engelini en azından şu anda aşmış gözükmek-
tedir. Elbette bu açılımın yapılmasının nedeni 
her şeyden önce bu sorunu siyasal ve kültürel 
reformlarla çözmeden iç barışın ve demokratik-
leşmenin sağlanamayacağının bilinmesidir. Ama 
2005’te de bir açılım denemesi yapılmış ve son-
ra rafa kaldırılmıştı. Zaten 2004’ten itibaren de 
PKK ile savaş yeniden başlamıştı. Son yıllara ka-
dar TRT 6 gibi önemli yasal ve kültürel reformlar 
yapılmasına rağmen -eğer Kürt meselesinin cid-
diyetini ve derinliğini göz önüne alırsak- siyasal 
anlamda önemli bir adım atılamamıştı. Hükü-
met için 2007 yılındaki seçim başarısının ardın-
dan 2009 yılında doğu illerinde kaybettiği oylar 
önemli bir uyarı oldu. 2009’da yeni bir “demok-
ratik açılım” denemesi yapıldı. Askeri vesayetin 
gerilemesi önemli bir etkendi. Ancak, tüm bu 
gelişmelere rağmen, daha geçen yıla kadar PKK 
ile çatışmalar ve çatışmacı siyaset bütün hızıyla 
sürüyordu. 

Dolayısıyla mevcut barış sürecinin başlatılma-
sında zamanlama açısından dış konjonktürün ve 

ekonomik çıkarların önemli rol oynadığını düşü-

nüyorum. 

Özellikle 2008’den itibaren Türkiye, ABD ile dü-

zelen ilişkilere paralel olarak Kuzey Irak Kürt 

Bölgesel Yönetimi’yle (KBY) gittikçe gelişen kar-

şılıklı bağımlılığa dayalı dostane ilişkiler kurdu 

-

-
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ve 2009’da Erbil’de bir konsolosluk açtı. Bu sa-

yede, ‘dış Kürtler potansiyel bir güvenlik tehdidi 

oluşturduğu ve böyle algılandığı sürece onların 

etnik-kültürel akrabası olan iç Kürtler’le barış 

ve entegrasyon sağlamanın zorluğu’ engelini aş-

makta büyük aşama kaydetti. 

2011 yılı itibarıyla Türkiye’yle KBY arasındaki 

“resmi” ticaret 5,5 milyar dolara, Türk yatırımları 

3,5 milyar dolara ulaştı. Karşılıklı fayda ve bağım-

lılığı artırarak güven sağlayan bu ekonomik iliş-

kiler yanında KBY’nin Irak merkezi hükümetiyle 

olan ihtilafı da kendi açısından kuzey komşusu 

Türkiye’yle iyi ilişkiler geliştirmesini zorunlu kı-

lıyor. Öte yandan hızla büyüyen ve enerjide dışa 

bağımlı Türkiye ekonomisi için Kuzey Irak’taki 

petrol ve doğal gaz rezervleri en ucuz ve rasyonel 

kaynak. Bu etkenler ve gelişmeler sonucu 2013’e 

gelindiğinde Türkiye ve KBY artık güvenilmez 

rakipten çok ortak olarak görülmeye başlandı.

Ancak Suriye’deki gelişmeler bu gidişatı değiş-

tirebilecek bir durum yarattı. Türkiye, Esat re-

jiminin kısa sürede düşeceği şeklindeki yanlış 

değerlendirmesinin ve uluslararası dengelerin 

yeterince gözetilmemesinin sonucu olarak bü-

tün gücüyle ve nüanstan yoksun bir söylemle 

muhalefeti destekledi. Ama uluslararası kamuo-

yu özellikle de büyük devletler bu siyaseti yete-

rince desteklemedi. 1990’larda uzun süre PKK’yı 

desteklemiş olan Esat hükümeti PKK’yı ve türevi 

olan PYD’yi kendi tarafına çekmeye çalıştı ve Su-

riyeli Kürtlerin muhalefete desteği şartlı ve muğ-

lak kaldı. 

Suriye’deki durum gittikçe daha çok uzayan bir 

iç savaşa dönüştü ve kuzeyinin PKK veya türevi 

PYD tarafından kontrol edilen bir bölge haline 

gelmesi hatta bölünmesi olasılığı doğdu. Bu du-

rum PKK için hem Türkiye’ye hem de bölgedeki 

Kürt milliyetçiliğinin liderliği için rekabet et-

Zamanlama açısından Barış Süreci Türkiye’nin kendi güvenliğini ve Türkiye-KBY işbirliğini tehdit eden bu gidişatı frenlemek 

için rasyonel bir çabası olarak görülebilir.
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tiği KBY lideri Barzani’ye karşı stratejik bir fır-

sat yarattı. Zamanlama açısından Barış Süreci 

Türkiye’nin kendi güvenliğini ve Türkiye-KBY 

işbirliğini tehdit eden bu gidişatı frenlemek için 

rasyonel bir çabası olarak görülebilir. PKK açı-

sından da, askeri açıdan Türkiye’de zorlandığı, 

ama Suriye’deki boşluktan dolayı uluslararası 

boyutta elinin güçlendiği bu konjonktürde Barış 

Süreci’ne dahil olmak, siyasal taleplerini ortaya 

koymak ve Suriye’de Türkiye’nin alabileceği as-

keri önlemlerin önünü kesmek mantıklıydı.

Ancak PKK’nın çıkarları hızla yeniden değişe-

bilir. Suriye’deki boşluk büyüdükçe ve El-Kaide 

bağlantılı radikal İslamcı grupların yayılması-

nı engellemek için uluslararası dünyanın (ve 

Türkiye’nin! Bu gruplar Türkiye’nin güvenliğine 

yönelik büyük bir tehdit teşkil ediyorlar) Kürtler’e 

ve PYD’ye olan ihtiyacı arttıkça, siyaseten ve as-

keri olarak PKK güçlenmektedir. Dolayısıyla bir 

noktada yeniden silahlı ve çatışmacı yöntemden 

daha çok kazanımı olacağı tespitini yapabilir.

Son dönemdeki olaylar bu yöndeki endişeleri-

mizi destekliyor. Beklenebileceği üzere henüz 

önemli bir siyasal reform yapılmadan PKK güç-

leri Türkiye’den tamamen çekilmemiştir.12 PKK 

türevi grupların Suriye’nin kuzeyindeki bazı böl-

gelerde özerklik ilan etmesi de bu yönde eğilim-

leri doğrulamaktadır. Bu tür gelişmeler KBY’yi 

de Türkiye’den uzaklaşmaya, İran ve Bağdat’a ya-

kınlaşmaya zorlayabilir. Çünkü KBY ve PKK da 

bölgede bir rekabet içerisindedir.

Öte yandan PKK dahil bölgedeki bütün Kürt 

milliyetçisi aktörler kendilerini maksimalist ve 

minimalist stratejiler arasında bir seçim yapmak 

durumunda gördükleri bir dönemden geçiyor-

lar. Öte yandan da bu stratejileri kendi başlarına 

veya diğer bölgesel Kürt aktörlerle beraber takip 

etmek arasında bir seçim yapmaları gerekmek-

tedir. 

Abdullah Öcalan’ın isteğiyle Haziran ayında 

Diyarbakır’da düzenlenen “Kuzey Kürdistan Bir-

lik ve Çözüm Konferansı’nda “Kürdistan halkla-

rının kendi kaderini tayin hakkının sadece Kür-

distan halkının kararına ve onayına bırakılması 

konferansımızda ortaklaşılan bir ilkedir” denile-

rek bu hakkı kendi tercihleriyle özerklik, federas-

yon veya bağımsızlık yönünde kullanabilecekleri 

ifade edildi.13 

Buradaki, Kürtlerin kendi kararlarıyla self-

determinasyon hakkına sahip oldukları ve bu 

hakkı sadece “kendi iç kaderini tayin etme 

hakkı” (yani ayrı devlet ilan etmeden, inter-

nal self-determination) biçiminde değil “kendi 

dış kaderini tayin etme hakkı” (external self-

determination) olarak da kullanabileceklerinin 

açıklanması çok önemlidir. Ucu açık olarak hem 

PKK’nın çıtayı yükseltebileceğinin hem de Barış 

Süreci’nin kendi açısından gidişatına göre, daha 

önceki “demokratik özerklik” talepleri sınırları 

içinde kalabileceğinin işaretini veriyor. Geçmişte 

BDP’nin demokratik özerklik planlarında “kendi 

dış kaderini tayin etme hakkı”na bilinçli olarak 

hiç yer verilmemiştir.14 Öte yandan bu konfe-

ransların düzenlenmesi, bölgesel Kürt aktörlerin 

ortak strateji üretme arayışlarını sergilemektedir. 

Türkiye Barış Süreci’yle Kürt meselesini uzlaşma 

yoluyla çözme yoluna girerek ve gerçek anlamda 

demokratikleşmesini sağlayarak bütün bu geliş-

meler karşısında en sağlam konumda olacaktır. 

Kürt aktörlerin kendi kimlikleriyle katıldıkları ve 

katkı yaptıkları gerçek anlamda demokratikleşen 

Türkiye, Türkiyeli Kürtlerin de en sağlam biçim-

de aidiyet duyacakları seçenek olacaktır.

Kürt kimliği artık bir tabu değil ama geçmişte 

“bilinmeyen ama hakkında olumsuz da düşünül-

meyen” Kürtler hakkında artık toplumun önemli 

bir kesimi arasında olumsuz bir imaj oluştu. Bu-

nun yanında “birlik içinde çeşitlilik ve herkes için 

özgürlük” arayan insanlar arttı ve artmaya de-

vam ediyor. Barış Süreci hızla yükselen beklenti-

lere yanıt veremezse iç barışı geçmişten de fazla 

tehdit eden bölünmeler yaşanabilir ve yukarıda 

bahsettiğim türden tercih kaymaları yaşanabilir. 

Ben Türkiye için olumlu senaryoların daha olası 

olduğunu düşünüyorum. Ama olumlu senaryo-

ların gerçekleşmesinin yolunun olumsuz senar-

yoları iyi anlayıp riskleri doğru yönetmekten 

geçtiğini unutmamak gerekiyor.

O 
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1 Bu konuda son dönemde Türkiye’de demokrasinin salt hükümetin seçimlerle iş başına gelmesi olarak tartışılma-
sı son derece kaygı verici. Seçimler elbette demokrasinin bel kemiğidir ve hükümetlerin ‘adil ve özgür seçimlerle’ 
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mes Robinson. Economic Origins of Dictatorship and Democracy. (Cambridge: Cambridge University Press, 2006). 
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için bu meseleye burada girmiyoruz. Bunun yanında, ilk bakışta olumlu gibi görünmeyen, yani başka bir grubu 
dışlayıcı olmak niyeti taşımayan banal “oyların” da niyetlenmemiş olan olumsuz sonuçları tartışılabilir. Bu konu-
daki açıcı bir kaynak için bkz. Michael Billig Banal Nationalism. (London: Sage, 1995).

3 “Events.” Mark Beissinger, Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet State. (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2002)

4 Mark Beissinger, Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet State; David D. Laitin, Identity in Formation: 
the Russian-speaking Populations in the Near Abroad. (Ithaca: Cornell University Press, 1998); Timur Kuran, ”Now 
Out of Never: The Element of Surprise in the East European Revolution of 1989” World Politics, 44 (October 1991): 
7-48.

5 Murat Somer, “Cascades of Ethnic Polarization: Lessons from Yugoslavia.” Annals of the American Academy of 
Political and Social Science 573, pp. 127-151 (January 2001), “Turkey’s Kurdish Conflict: Changing Context and 
Domestic and Regional Implications,” Middle East Journal 58 (2), pp. 235-253 (Spring 2004) ve “Resurgence and 
Remaking of Identity: Civil Beliefs, Domestic and External Dynamics, and the Turkish Mainstream Discourse on 
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8 Hemen vurgulamakta fayda var ki, burada tanımlanan kişilerin kimlikleri yani Türk veya Kürt olmaları değil, bu 
kimliklerinin diğer kimlikler ve özellikle ortak kimliklerle olan ilişkisini nasıl gördükleri.

9 Daha doğru tanımıyla “ortak taşınabilen kimlikler” yani kişinin kendi iradesiyle edinebileceği kimlikler. Ortak 
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The End of Egyptian Spring and Its Challenges 

for Turkish Foreign Policy

Mısır Baharı’nın Sonu ve Türk Dış Politikasına Tehditleri

Alper Y. DEDE

Özet

Arap Baharı’ndan önce Ortadoğu’da demokratikleşme istisnai bir durum olarak görülmekteydi (Arap 

İstisnailiği). Fakat Arap Baharı’yla bölgede demokratikleşmeyle ilgili bir umut ışığı doğdu. Bununla bera-

ber, Arap Baharı’nın başlamasından yaklaşık ikibuçuk yıl sonra, Arap Baharı’nın ortaya çıkardığı siyasi 

iyimserlik yerini kötümserliğe bırakmaya başladı. Arap ülkelerindeki siyasi değişimlerin hızı, demokratik 

taleplerin önüne çıkan engeller yüzünden yavaşlamaya başladı. Bu engeller yüzünden başlangıçtaki iyimser 

hava yerini şüpheciliğe, zamanla da kötümserliğe terketti. Mısır’da meydana gelen darbe ve darbe yöneti-

minin sokaklarda halkı katletmesi de bu kötümser havaya ciddi katkıda bulundu. Bu çalışma birbirini 

tamamlayan iki ayrı kısımdan meydana gelmektedir. Birinci kısım Arap Baharı perspektifinden Mursi’yi 

iktidardan düşüren askeri darbeyi, Mısır’da demokrasinin geleceğinin nasıl bir çizgi izleyeceğini ve askeri-

ye ile İhvan’ın bu süreçte kendilerini nasıl konumlandıracağını inceleyecektir. İkinci kısım ise Türk mod-

eli tartışmaları ekseninde darbenin Türk dış politikasını nasıl etkilediğini ve darbenin Türk medyası ve 

Türk dış politika aktörleri tarafından nasıl algılandığını inceleyecektir. Sonuç bölümü her kısmı birbirine 

bağlayarak konu hakkında genel bir değerlendirme yapacaktır.

The military’s removal of democratically elected Mursi from power also leads us to be pessimistic regarding 

the prospects of democratization in the country. 
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Abstract

Before the Arab Spring, democratization of 

the Middle East has been considered an excep-

tion (Arab exceptionalism). But the Arab Spring 

prompted optimism regarding democratization 

of the region. However, roughly about two and a 

half years after the Arab Spring started, the po-

litical tide created by the Arab Spring has turned. 

The Arab revolutions have gradually subsided as 

democratic demands for regime change across the 

Middle East have experienced serious obstacles 

along the way. Due to these obstacles, initial opti-

mism regarding democratization of the region has 

waned gradually. Skepticism replaced optimism 

regarding the democratization process across the 

region. Thus, it would not be a surprise if the coup 

and the recent tumultuous course of events in 

Egypt cause observers to switch from skepticism 

to pessimism regarding prospects of democratiza-

tion in the country. This article has two distinct 

but interrelated sections that complement each 

other. Section one examines the coup in Egypt de-

posing Mursi, prospects for democratization and 

the military’s and the Ikhwan’s possible courses 

of action within the context of the Arab Spring. 

Section two analyzes the impact of the coup on 

the course of Turkish foreign policy within the 

context of debates regarding whether Turkey is a 

viable role model in the region or not in addition 

to how the coup in Egypt is perceived in Turkey 

by policy makers and the media. The concluding 

section ties the two sections together and provides 

a general evaluation.

Keywords: Arab Spring, Coup, Military Rule, 

Democratization, Egypt, Turkey, Turkish Model, 

Arab Exceptionalism, the AKP, Ikhwan, Mursi, 

Erdoğan, Sisi

Introduction

Successful democratic transitions require, 

among other things, first the removal of the 

authoritarian regimes and/or leaders, and sec-

ond, the establishment of a working democratic 

system with free and fair elections and accom-

panying freedoms such as freedom of press, 

expression, and association. Casual observers 

usually think that democracies would eventually 

triumph once the authoritarian regime is gone. 

However, the second step is harder to accom-

plish in many cases usually due to the fact that 

once the authoritarian regime is gone, the co-

alition of various groups that overthrow the old 

regime usually breaks apart, leading to conflicts 

and disagreements on the direction of the newly 

established democratic system. In such a case, 

usually elements of the older regime resurface 

or reassert themselves into the shaky situation 

seeking more power complicating the course of 

events in the country.1 The course of events in 

Egypt during and after the Arab Spring followed 

a very similar path. 

On July 3, 2013, President Mursi was deposed 

and put under house arrest by a coup led by Gen. 

Abdel Fattah Al-Sisi who has been Commander-

in-chief of the Egyptian Armed Forces as well as 

the Minister of Defense since August 2012. Since 

then, Mursi’s supporters have been out on the 

streets protesting Mursi’s arrest and demanded 

his return to power. On both sides of the Nile, 

the protestors gathered at Al-Nahda and Rabi’a 

-
-
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Al-Adawiyyah Squares. On August 14, Egypt 

woke up to a bloody day when troops opened fire 

on Mursi’s supporters massacring more than two 

thousand people. Before the massacre, the mili-

tary urged Mursi’s supporters to stop their pro-

tests and threatened them with the use deadly 

force if they refuse to comply with the military’s 

directive. As events unfold, it appears that the 

Ikhwan has no intention to back down which will 

inevitably lead to more deaths at the hands of the 

military leading one to ask the question whether 

it really worth risking thousands of people’s lives 

to prove a point, or to demand Mursi’s return to 

power which the military will not do. 

The coup in Egypt and the current state of af-

fairs in the country could be interpreted in sev-

eral different ways. The following section is go-

ing to evaluate the recent events regarding how 

the current events in Egypt might have affected 

i) the course of the Arab Spring, ii) Egypt’s pros-

pects for democratization, and iii) the Ikhwan’s 

and the Egyptian military’s possible courses of 

action in the foreseeable future. The second sec-

tion is going to discuss how the coup in Egypt 

has changed relations between Egypt and Turkey 

within the context of debates revolving around i) 

whether Turkey could become a role model for 

the countries of the region, and ii) how the Turk-

ish media and foreign policy makers perceived 

the latest events in Egypt.

The Coup and the Prospects for 

Democratization in Egypt

The Arab Spring is over with Mursi’s fall. It would 

not be an exaggeration to make such a statement. 

The explanation lies at the very nature of demo-

cratic transitions. As briefly discussed in the in-

troduction, the democratic transitions have two 

distinct phases: the removal of the authoritarian 

regimes and establishment of a democratic re-

gime through formation of democratic institu-

tions as well as nurturing democratic values and 

principles. The Arab Spring corresponds to the 

first phase of transitions, and the second phase 

in Egypt has not been accomplished yet, and the 

current course of events has diminished hope in 

regards to the accomplishment of it. Thus, with 

the recent reversal in Egypt, it would not be unac-

ceptable to assert that the Arab Spring is officially 

over in the region. We also have to remember the 

current situation in Syria and shaky situation in 

Tunisia and Libya to reach such a pessimist con-

clusion. When the Arab Spring first started in 

Tunisia and later spread to Egypt, Libya and Syr-

ia, there was a wave of optimism in regards to the 

democratizing potential of the Arab Spring and 

many commentators compared the Arab Spring 

to the Third Wave of Democratization through 

which Southern European, Latin American, and 

finally the countries of the former Soviet Bloc 

became democracies. Just like democratization 

under the Third Wave, the Arab Spring would 

have spread democracy across the Middle East, 

a region with authoritarian-bureaucratic status-

quo regimes overwhelmed by a series of social 

and economic problems. However, the reversal 

in Egypt marks the end of the Arab Spring. 

The military’s removal of democratically elected 

Mursi from power also leads us to be pessimis-

tic regarding the prospects of democratization 

in the country. If we revisit the initial argument 

of this article regarding the stages of democratic 

transitions, Egypt, before the coup, was success-

fully able to pass the first stage and with Mursi’s 

election through democratic elections, was in the 

course of having a major achievement towards 

completing the second stage. However, the coup, 

Mursi’s arrest, and the massacre of masses on the 

streets reversed the whole process. Currently, it 

now has become extremely difficult to talk about 

putting Egypt’s democratization process on the 

right track.2 Considering the country’s daunting 

social and economic problems, it would not be a 

surprise to expect the Egyptian military to stay in 

power for extended periods such as the lengthy 

military regimes of some of the Latin American 

countries. The Egyptian military would prefer re-

maining behind the scene in the long term since 

being unable to solve the social and economic 

problems of the country would be delegitimizing 

for them in the long run. Keeping this in mind, it 

would not be wrong to assume that the Egyptian 

military doesn’t have any incentives to stay in 

power for an extended period. Indeed, briefly af-

ter Mursi’s removal from power, the military an-
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nounced that in about seven months or so they 

would switch from military rule to civilian rule 

after having new elections. 

The massacre on August 14 is a major turning 

point for Egypt’s political history. First, from a 

humanitarian perspective, massacre of inno-

cent people on the streets is outright shameful 

and brutal. Second, from this point onwards the 

course of events will be determined by the recip-

rocal actions of both the military and the Ikh-

wan. Mursi came to power with the support of 

a coalition composed of mainly the Ikhwan and 

the Salafis. However, liberal and secularist Egyp-

tians also conditionally supported Mursi mainly 

due to the fact that first Mursi promised more 

democracy and freedom, and Mursi’s rival in the 

presidential race, Ahmed Shafik, had a military 

background and served under Mubarak as his 

prime minister, thus making Shafik too reminis-

cent of the previous authoritarian regime. The 

literature on democratic transitions suggests 

that if the second stage of the transition becomes 

too fragile, the social and political coalitions that 

prompt democratic change might turn against 

each other later in the process, thus risking the 

whole transition process. This is exactly what 

happened in Egypt. Mursi became more author-

itarian and was unable to solve Egypt’s daunt-

ing social and economic problems. Thus, Mursi 

quickly lost the conditional support initially pro-

vided by the Egyptian liberals and secularists in 

less than a year, leading to Mursi’s demise. In 

other words, except the core Ikhwan supporters, 

Mursi seriously alienated himself from the larger 

societal coalition that supported him in the first 

place.3 A second critical mistake committed by 

Mursi was to underestimate the power of the 

military which will be discussed in the next sec-

tion briefly. Mursi’s and other Ikhwan members’ 

overemphasis on Mursi’s electoral success also 

contributed to their shortsightedness. Whenev-

er Mursi faced a problem, he bolstered his elec-

toral mandate.

After the August 14 massacre, the military kept 

killing more Mursi supporters on the streets. 

Three days before the massacre, the military an-

nounced that they would intervene the protes-

tors gathered on the streets. The Ikhwan refused 

to comply with the military’s demand. Mursi 

and Ikhwan possibly had four purposes in mind 

while they persistently urged their followers to 

remain on the streets against the coup: i) it is 

a matter of principle, there is no turning back 

from democracy, ii) the passive resistance on the 

streets would solidify the Ikhwan members and 

possibly pro-democracy groups in the country 

against the coup, iii) the massacres might possi-

bly create a split among different segments of the 

armed forces including the military’s leadership 

cadre since members of the military might refuse 

brutally killing their fellow citizens, and iii) the 

massacres might create a wave of protest among 

the international community, thus leading to in-

ternational pressure on the military government 

in Egypt. These possible reasons might be seen 

as reasonable among the Ikhwan leadership and 

followers however, it is quite doubtful whether 

those goals would be achieved after the massacre 

of thousands and more importantly whether the 

lives of thousands actually worth achieving one 

or more of those goals. Considering the current 

situation in Egypt, commonsense tells us that the 

Ikhwan leadership has done a lot of miscalcula-

tion in their short tenure in power, and insist-

ing on urging people remaining on the streets 

against oncoming massacres will simply be an 

addition to their list of miscalculations. Right af-

ter the coup that ousted Mursi, the military had 

already announced a timetable to switch to civil-

ian rule. Considering the fact that the Ikhwan is 

the most organized and capable political group 

in the country, their chances to win in a free 

election after an interim period would have been 

very high. It appears that the Ikhwan leadership 

has chosen to expose themselves to the storm in-

stead of waiting for it to pass.

The second stage of democratization process in 

Egypt has seriously been hurt by the coup, and 

Egypt has a long way to go if and until Egypt be-

comes a well-functioning democracy in the fu-

ture. If the Ikhwan chooses to go underground 

and starts using violent means against the mili-

tary rule, this could start a dangerous downward 

spiral and Egypt could potentially end up like 

Syria and become a failed state in the long run. It 
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is too early now to speculate on what is going to 

happen in the long run since currently there is no 

clear sign regarding whether the Ikhwan is going 

to go underground or not. However, the Speaker 

of Council of Ministers, Sharif Shawky, recently 

announced that the military government has 

plans to ban the Ikhwan as a political organiza-

tion.4 This move has the potential to push the 

Ikhwan to go underground and to use violent 

tactics against the military regime. The Ikhwan 

had been underground before and sections of 

the Ikhwan had been involved with terrorism 

when Gamal Abdel Nasser banned the organiza-

tion in the late 1950s. Restrictions on the Ikhwan 

had been eased when Anwar Al Sadat decided to 

use the Ikhwan as a counterbalance against the 

leftists in the ASU (Arab Socialist Union) who 

were trying to undermine his power. After Sa-

dat’s assassination, Mubarak chose an accom-

modationist policy while periodically increasing 

pressure on the organization as the Ikhwan tried 

to gain political spaces by winning local elec-

tions, becoming more active in professional as-

sociations, and entering the Egyptian parliament 

by showing some Ikhwan members as indepen-

dent candidates or by electoral coalitions with 

smaller parties.5 In short, banning the Ikhwan 

as a political organization would definitely push 

the organization underground which had actu-

ally happened before, and give the hardliners in 

the organization an upper hand while tempting 

the organization to turn to violence. 

As discussed briefly earlier, considering the 

daunting social and economic problems of the 

country, the military would not be very will-

ing to remain in power for extended time peri-

ods. Thus, it would have been more prudent for 

the Ikhwan to consider this and plan their next 

move accordingly. Besides the domestic impact 

of the coup in Egypt, Mursi’s removal from office 

and brutal killings on the streets will definitely 

change how Egypt relates to other countries and 

how other countries relate to Egypt. The follow-

ing section is going to discuss how the coup in 

Egypt quickly changed the course of Turkish for-

eign policy on Egypt and how the coup is per-

ceived in the Turkish media.

The Coup and Turkish Foreign 

Policy on Egypt

Since Turkey has switched from single-party to 

multi-party regime in 1950, Turkey has social-

ly, politically and economically suffered from 

the coups and the military’s long-term over-

arching tutelage on the civilian rule. The ruling 

AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi-Justice and 

Development Party) of Turkey has indeed suc-

cessfully swayed the balance between the civil-

ian and military authorities for the advantage of 

the civilian rule in the last ten years or so. The 

AKP government has gradually distanced the ci-

vilian authority from the military while putting 

some rogue elements in the military on trial for 

charges of plotting coups in addition to some le-

gal and structural changes limiting military’s role 

in politics. Turkish route to democratization was 

not smooth. Turkey has experienced five coups 

(1960, 1971, 1980, 1996, and 2007), still has a 

constitution written by the military in 1980, and 

experienced long periods of military tutelage 

such as the February 28 process.

Mursi’s short tenure actually resembles, in some 

ways, to Turkey’s early years of democratiza-

tion between the first free and fair elections that 

opened the way for the multi-party system in 

Turkey (1950) and the military coup of 1960. 

Both Mursi and Menderes made similar mis-

takes: underestimating the power of the military 

while becoming more authoritarian. In the in-

terim period between Mubarak’s ousting from 

office and Mursi’s winning of elections, the Su-

preme Council of the Armed Forces dominated 

the Egyptian political arena. When Mursi came 

to power, he knew that he had to maintain the 

delicate balance between the civilian authority 

and the military. However, Mursi did too little to 

strengthen the civilian rule in Egypt. Once elect-

ed, Mursi announced the retirement of Egypt’s 

top five officers of the military, including Defense 

Minister and the head of the SCAF, Field Marshal 

Mohammed Hussein Tantawi, and Chief of Staff 

Lt. Gen. Sami Annan. However, Tantawi and An-

nan were given top civilian posts as advisors to 

President Mursi.6 It appears that by making An-

nan and Tantawi his top civilian advisors, Mursi 
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was possibly hoping that the military threat in 

Egypt on democracy was over. However, in real-

ity there has been very little progress regarding 

more transparency and a strong civilian over-

sight of the military since Mursi assumed power. 

To make things worse, Egypt’s new constitution, 

which was hastily drafted and ratified, has in-

troduced new measures strengthening the Na-

tional Defense Council (NDC) which rarely met 

since its establishment in 1971; and creating a 

totally new body, the National Security Council, 

a mostly civilian entity in charge of developing 

policies for civil defense in times of crises. This 

left military prerogatives purely in the hands of 

the NDC. Although the NDC is headed by the 

President, it was still dominated by members 

from the ranks of the military (8 out of 14).7 In 

other words, the ongoing guardianship role of 

the Egyptian military had been further strength-

ened by Mursi. Before the coup, the process of 

political bargaining in Egypt between the Presi-

dency and the military would make one think 

that a symbiotic relationship between the two 

had been evolving, and that emerging symbiotic 

relationship might have lasted longer. However, 

the military imposed its will on the civilian rule 

and took control of the country with the coup.

A second mistake committed by Mursi was be-

coming more authoritarian. In November 2012, 

Mursi made a surprise move and gave himself 

greater powers with a decree which gave his de-

cisions immunity from judicial review. Addition-

ally, his decree barred the courts from dissolving 

the constituent assembly and the upper house of 

the Egyptian parliament. This further alienated 

the coalition that originally helped Mursi win 

the elections, causing Mursi to lose valuable sup-

port in an intricate phase. In the end, Mursi was 

alone with no political support to back up his 

presidency except the Ikhwan.8 On June 30, on 

the first anniversary of Mursi’s coming to power, 

The second stage of democratization process in Egypt has seriously been hurt by the coup, and Egypt has a long way to go if and until 

Egypt becomes a well-functioning democracy in the future.
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mass protests demanded his resignation which 

was three days before the coup. Mursi overes-

timated his power while underestimating the 

military’s power and was unable to see the fact 

that he was alienated and had nowhere to turn 

to with the notable exception of Turkey. Since 

Mursi’s election Turkey has actively supported 

Mursi. 

There are several reasons behind Turkey’s sup-

port for Mursi. First, the Ikhwan and the AKP 

have striking similarities. Both emerged as grass-

roots political movements against authoritarian-

secular regimes whose aim was to maintain the 

status-quo. Both had a democratic language and 

represented political manifestation of Islam with 

the purpose of Islamizing their societies. Fur-

thermore, both struggled against the militaries 

in their countries. Second, for a variety of rea-

sons, Turkey has increasingly become alienated 

in her foreign policy in the region, thus designers 

of Turkish foreign policy including the Turkish 

Prime Minister Erdoğan was in dire need of an 

ally in the region. Turkish foreign policy in Syria 

had serious troubles, Turkey had cold relations 

with Iraq and Iran, and Turkish relations with 

the Saudis and the Persian Gulf countries were 

not getting any warmer than they used to be. 

The AKP’s and Erdoğan’s Turkish foreign policy 

was based on the assumption that Turkey would 

feel herself more comfortable in a region that 

is ruled by Ikhwan-like parties. In other words, 

Turkish foreign policy sought comfort in sup-

porting political parties and/or movements that 

was similar to the AKP in ideology, orientation, 

leadership and organization. This is about Tur-

key being a role model in the region. Accord-

ing to the “Turkish model” thesis, right after the 

Arab Spring, with the toppling down of author-

itarian-bureaucratic regimes, political parties, 

like the AKP, would come to power across the 

region and handle the second phase of the dem-

ocratic transition through lessons derived from 

the Turkish experience. Thus, Mursi’s coming 

to power in Egypt was actually materializing of 

the Turkish model. According to the thesis, after 

coming to power, Ikhwan-or AKP-like parties 

would defy the military, connect quickly with 

the conservative middle class, and move towards 

more democratization through democratizing 

reforms while liberalizing the economy. Third, 

the composition of Turkish capitalists (especial-

ly mid-size entrepreneurs) has been changing 

during the AKP’s tenure. Conservative Anato-

lian capitalists became market seekers with the 

purpose of expanding their economic operations 

through exports.9 Thus, domestic pressures 

coming from these export oriented conservative 

class have increasingly driven the AKP to seek 

markets in Turkey’s immediate neighborhood. 

Egypt was such a market for those conservative 

Turkish capitalists who wanted to expand their 

economic operations in the region. Additionally, 

coming from conservative backgrounds, these 

conservative businessmen would get along well 

with Ikhwan-like bureaucrats in power and busi-

nessmen in the region considering the fact that 

they shared similar and comparable conservative 

identities and worldviews.

Lessons taken from Turkey’s democratization 

process could be an example for the rest of the 

region, not necessarily a model because being a 

model implies that Turkey’s democratic experi-

ence could be used as a template for the rest of 

the countries in the region which is a very strong 

assertion. It is true that certain lessons can be 

learned from other cases in the process of democ-

ratization however, each country’s democratiza-

tion process is unique and it cannot be replicated 

somewhere else fully. For example, the AKP’s 

electoral backbone in conservative Anatolian cit-

ies consists of a group of conservative business-

men dubbed as the Anatolian Tigers. Egypt lacks 

“Egyptian Tigers” that could be a counterpart of 

the Anatolian Tigers. From a class perspective, 

the Ikhwan’s core base of support is more pro-

liferated than that of the AKP’s. Also, Turkish 

conservative capitalists have a market-oriented 

approach where economic successes and gains, 

not pure ideology, are the main driving forces 

in their political agenda. Indeed, roughly about 

fifteen years before the AKP’s rise to power, the 

liberal spaces created by former Turkish Prime 

Minister Turgut Özal’s reforms paved the way 

for the emergence of this type of market-based 

Turkish conservative capitalists which is lacking 

in Egypt. Another significant difference between 
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Turkey and Egypt is about the duration and na-

ture of both countries’ democratization process. 

Unlike most Arab countries of the region includ-

ing Egypt, Turkey had experienced a gradual 

process of democratization which allowed all 

Turkish political actors to take very valuable les-

sons in the form of a collective political memory. 

On the contrary, considering Mursi’s removal 

from power on the first anniversary of his com-

ing to power, Egypt lacks that kind of collective 

political memory that developed through po-

litical actors’ operating within local and national 

political institutions over time.10 Furthermore, 

Turkish conservative political actors have been 

exposed to strong secularizing factors that are 

absent in the Egyptian case. Because of space 

limitations those secularizing factors cannot be 

debated here in length, however for the purposes 

of this article, it would suffice to say that Turkish 

Islamists have quit talking about bringing about 

the Shari’a very long time ago, and anyone who 

is willing to talk about it would be scorned by 

the Turkish Islamists. However, Islamizing soci-

ety with top-down measures and establishing a 

system based on the Shari’a are still an ongoing 

debate among the Egyptian Islamists.

Since Mursi’s election Turkish media has been 

actively following the developments in Egypt. 

Interestingly, the mainstream media in Turkey, 

with a few exceptions, has been failing to accu-

rately analyze and portray what had happened 

in Egypt during Mursi’s tenure. From the main-

stream Turkish media, the Turkish people most-

ly got the impression that everything in Egypt 

had been on track and the situation in the coun-

try had been improving during Mursi’s tenure 

in power. The designers of the Turkish foreign 

policy committed the same mistake as did the 

Turkish media. Turkish foreign policy on Egypt 

is based on the assumption that everything 

in Egypt was on track, the threat of a military 

coup was rather weak and Mursi had control of 

the events in the country. When Mursi’s base 

of support in Egypt was about thirty percent of 

the population at most, the Turkish media por-

trayed a different picture until the very end of 

Mursi. According to the Turkish media’s account 

of events, Mursi had large base of support and 

everything in Egypt was on track. Likewise, the 

same misperception or miscalculation troubled 

the Turkish Prime Minister and Foreign Minis-

ter. The two have been silent when for example 

Mursi hastily drafted and ratified the Egyptian 

constitution with no debate or when Mursi gave 

himself greater powers with a decree which gave 

his decisions immunity from judicial review and 

barred the courts from dissolving the constitu-

ent assembly and the upper house of the Egyp-

tian parliament. The Turkish media followed 

suit, and with a few exceptions, Turkish main-

stream media was silent when Mursi took those 

non-democratic measures. 

Conclusion

The coup in Egypt is going to have multiple re-

percussions across the region. The first effect 

of the coup is Turkish alienation in the region. 

Turkey lost a valuable ally in the region after 

the coup. There are assertions in the Turkish 

mainstream media that the Sunni bloc has been 
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weakened after the coup in Egypt which inevi-

tably strengthened the Shi’a bloc. This interpre-

tation might look plausible for casual observers 

however, before the coup the Sunni bloc had not 

been completely solidified; indeed, it had not 

been a bloc at all. Additionally, a country whose 

soft power and allies are diminishing would find 

it harder to pursue its own foreign policy objec-

tives. Thus, Turkey will find it difficult to pursue 

her foreign policy objectives in the new politi-

cal setting in the region. The second effect of the 

coup is a sense of relief felt by the authoritarian 

regimes across the Middle East. The Arab Spring 

earlier put the authoritarian-bureaucratic-tradi-

tional regimes of the region between a rock and 

a hard place. Those regimes were quite fearful of 

having mass protests on their own streets shak-

ing the foundations of their authority. Indeed, 

authoritarian states like Saudi Arabia and Gulf 

Arab states took some preventive measures to 

stop the spread of the Arab Spring such as pay-

ing a lip service to democracy and increasing the 

amount of money reserved for social programs 

for the poor and the middle class. However, the 

coup in Egypt signaled for the average citizens 

on the street that risking lives for democracy 

could easily end up with a military regime that 

could be worse than their existing regimes. The 

third effect of the coup is that the coup strong-

ly signaled the failure of the Arab Spring thus 

weakening the hands of pro-democratic groups 

across the region. In other words, pro-demo-

cratic forces would find it very difficult after the 

coup to convince their followers that it worth 

risking their lives for more freedom. Addition-

ally, a more specific effect of the coup will be on 

Turkey’s Zero Problems with Neighbors policy. 

Turkey will find it difficult to maintain her Zero 

Problems policy given the decline of Turkey’s al-

lies in the region. Thus, it is apparent that the re-

lationship between Turkey and Egypt’s military 

regime will be problematic in the foreseeable 

future.

The coup also reinforced the skepticism of the 

region’s peoples in regards to the West’s sincerity 

when it comes to promoting democracy across 

the Middle East. The international community 

including the U.S. and the EU has been quite 

silent about the coup ousting democratically 

elected Mursi and about the following massacre 

of Mursi’s supporters on the streets. By the peo-

ple of the region, the international community’s 

silence is perceived as approval of the coup in 

Egypt. Since the beginning, Turkish Prime Min-

ister and Foreign Ministry have rightfully been 

denouncing the coup, the massacres, and criti-

cizing the international community’s silence on 

the issue. The West’s dilemma could be promptly 

explained by the West’s pragmatism in terms of 

their foreign policy objectives. It is mostly prag-

matism, not principles that guide their foreign 

policies. In other words, when there is a conflict 

between their principles and interests, the inter-

ests are usually preferred over principles. Earlier, 

the West, and the U.S. in particular, had been 

similarly silent about Israel’s and Al-Fatah’s dis-

missal of democratically elected HAMAS which 

did not really surprise careful observers of the 

politics of the region. 

What are the possible scenarios in Egypt for the 

foreseeable future in regards to the democratiza-

tion process? One scenario, which is an optimist 

one, is that the military remains in power short-

ly, allows for multiparty elections after an inter-

im period, a new constitution is written, and the 

current ordeal is left behind as a bad memory in 

the collective conscience of the Egyptian people. 

A second scenario, which is a pessimist one, is 

that the military remains in power in the long 

run, the Ikhwan is banned and it goes under-

ground, more Ikhwan members are killed on the 

streets, the Ikhwan goes into a protracted war 

with the military regime, and finally Egypt be-

comes a failed state. Considering the Speaker of 

the Council of Ministers Sharif Shawky’s recent 

announcement about banning the Ikhwan as a 

political organization, the pessimist scenario is 

more likely to take place than the optimist one. 

At this point, given the silence of the West re-

garding the coup in Egypt, a foreign involvement 

for the solution of the crisis in Egypt seems high-

ly unrealistic. After the August 14 massacre on 

the streets, the U.S. State Department promptly 

announced that it would reconsider the annual 

U.S. aid given to Egypt. Whether the U.S. ceases 

to provide the annual aid or not, the financial aid 
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provided by the Saudis and Gulf Arab states in 

the early days of the coup definitely indicates that 

when and if the military regime needs funds, the 

authoritarian monarchies of the region would 

be ready to send them, strengthening the hand 

of the Egyptian military and making it easier for 

the Egyptian military to stay in power. However, 

there is a caveat. Given the daunting social and 

economic problems of the country, it would be 

self-defeating for the Egyptian military to stay 

in power for the long term. The military would 

not want to delegitimize itself by doing so. All 

the scenarios aside, and despite the gloomy pic-

ture in Egypt, we must admit that the genie of 

democracy is out of the bottle and it will be ex-

tremely difficult to put it back into the bottle. 

1 For more detailed discussion of democratic transitions see for example: O’Donnell, Guillermo A., Philippe 
Schmitter. Transitions from Authoritarian Rule.Tentative Conclusions about Uncertain Democracies, Johns 
Hopkins University Press, 1986; Linz, Juan J., Alfred C. Stepan, “Toward Consolidated Democracies” Jour-
nal of Democracy, 7 (2) 1996, pp. 14-33; O’Donnell, Guillermo A., Scott Mainwaring, J. Samuel Valenzuela 
(eds.) Issues in Democratic Consolidation University of Notre Dame Press, 1992; Putnam, Robert D.; et al. 
Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press, 1993; and 
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1950-1990. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
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Iran’s Foreign Policy under President 

Rouhani: Pledges versus Reality

Cumhurbaşkanı Ruhani Yönetiminde İran Dış Politikası: 
Gerçeklere Karşı Taahhütler

Sermin PRZECZEK

Özet

İran’ın dış politika prensipler altı kategoride toplanabilir: anti-emperyalizm, kendi kendine yetebilirlik, ba-

ğımsızlık, anti-milliyetçilik, mustazafinleri desteklemek ve anti-Siyonizm. İran’ın seçimle göreve gelen yeni 

cumhurbaşkanı Hasan Ruhanive kabinesi, görev süresi boyunca ılımlı ve yapıcı bir dış politika izleyecek-

lerini halihazırda belirtmiştir. Bir taraftan, İslam devriminin özünde yer alan ve Ayetullah Hamaney ile 

Uzmanlar Meclisi tarafından korunmakta olan İran dış politikasının bu prensipleri gözönünde bulunduru-

lacak olursa, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin İran dış politikasını ülkenin nükleer programını devam ettirecek 

ve aynı zamanda ekonomisini iyileştirecek derecede ılımlı politikalar izlemesi pek kolay görünmemektedir. 

Ancak öte yandan da, İslam devriminin yaşadığı süre boyunca rejimin üzerinde kurulu olduğu ideolojik 

tabanın birden fazla defa terkedilmiş olduğu gerçeği de hatırlanmalıdır. Cumhurbaşkanı Ruhani ve kabine-

sinin halihazırda kanıtlanmış olan yetkinliği ve İran’ın uluslararası alandaki konumunu bu yeni dönemde 

iyileştireceklerinin sözünü vermiş olmaları, İran’ın yeni dönem dış politikasının iyimser bir açıdan değer-

lendirilmesini mümkün kılmaktadır.

First element essential to understanding foreign policy making in Iran is the institutions which are: The Supreme Leader, the 

Assembly of Experts, the Legislative, the Executive, and the Judiciary.
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Abstract

Foreign policy principles of revolutionary Iran 

can be summed up in six categories: anti-im-

perialism, self-sufficiency, independence, anti-

nationalism, support for the mustazafin, and 

anti-Zionism. Iran’s new president-elect Hassan 

Rouhani and his cabinet have already underlined 

that a foreign policy that is moderate and con-

structive will be pursued throughout his term in 

office. On the one hand, considering these prin-

ciples of Iranian foreign policy that are embed-

ded within the Islamic revolution and guarded 

primarily by Grand Ayatollah Khamanei and 

the Assembly of Experts, it seems very difficult for 

President Rouhani to reach a moderation level 

sufficient to remedy pressures on Iran’s nuclear 

program and economy. On the other hand, how-

ever, the ideological basis upon which the regime 

in Iran stands has already had to be abandoned 

more than once throughout the lifetime of the Is-

lamic revolution. Considering the proven exper-

tise of President Rouhani and his cabinet mem-

bers, as well as their promises for improvement 

in Iran’s position in the international arena, new 

Iranian foreign policy may be viewed through op-

timistic lenses.

Keywords: President Rouhani, Iran, foreign pol-

icy, moderation

The making of Iran’s foreign policy has proven 

to be a mixture of certain elements that are not 

only based on the internationalist claims of the 

ideology of the Islamic revolution of 1979, but 

also on Iranian national interests.1It is signifi-

cant to underline that the foreign policy of Iran 

is composed of short-term, medium-term and 

long-term interests. Notable is that while short- 

and medium-term interests are based on Iran’s 

national interests, Tehran’s long-term interests 

lie within religious principles. This dilemma was 

perhaps best explained in the briefest way by 

an (unnamed) Iranian Foreign Ministry official 

stating in 1996 that “The foreign policy of the 

Islamic Republic has short-term, medium-term 

and long-term interests. The short- and middle-

term interests are national interests, whereas the 

long-term interests are religious principles, such 

as helping the oppressed”.2 The existence of such 

a dualism is obviously one reason of difficulty in 

predicting foreign policy decisions of Iran since 

it allows Iranian leaders to create varying and 

changing interpretations of foreign policy prin-

ciples at different times, under different con-

junctures. In the course of 34 years of the Islamic 

revolution’s foreign policy, the Islamic ideology 

has remained the same whereas its interpreta-

tion and application in the realm of foreign poli-

cy could not prove to be immutable. Once more, 

with the election of President Rouhani, it is ex-

pected that Iranian foreign policy will take a new 

turn in key issue areas, however prediction of 

the Iranian foreign policy under President Rou-

hani necessitates a close examination of Iranian 

identity, the political elite circles which are in-

fluential in Iran’s foreign policy decision-making 

mechanisms, as well as the regional and interna-

tional political atmosphere.

Foreign Policy Making in Iran

Of these elements that shape Iranian foreign 

policy, Iranian identity can be best understood 

-
-

-
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through an examination of the political institu-

tions of the Islamic Republic of Iran; its Consti-

tution’s articles pertaining to the regime’s com-

prehension of foreign policy making, and Per-

sian nationalism.

Institutions of the Islamic Republic of Iran

First element essential to understanding foreign 

policy making in Iran is the institutions which 

are: The Supreme Leader, the Assembly of Ex-

perts, the Legislative, the Executive, and the Ju-

diciary. The Assembly of Experts is composed 

of the high ranking Muslim clerics from all 30 

provinces of the country and these experts are 

elected by the public. According to the Consti-

tution, the Assembly of Experts is in charge of 

electing and disqualifying the Supreme Leader. 

However, the Assembly of Experts needs the ap-

proval of the Guardian Council, which is com-

posed of twelve ulama. While six of the twelve 

members of the Guardian Council, whose chief 

duty is to check the compatibility of laws with 

the Sharia as stated in Article 96, are directly 

appointed by the Supreme Leader, the remain-

ing six are appointed by the Supreme Judiciary 

Council. In this regard, it is worth underlining 

the fact that even though it looks as if the As-

sembly of Experts is elected democratically, this 

is not the case. As just stated, the remaining six 

members of the Guardian Council are appointed 

by the Supreme Judiciary Council, and this coun-

cil is appointed by the Mujtahid who is directly 

chosen and appointed by the Supreme Leader. 

At this point, it is useful to focus on the election 

of the president.3 The president of the Islamic Re-

public, according to Article 114 of the Constitu-

tion, “is elected for a four year term by the direct 

vote of the people.” Nevertheless in practice, the 

nomination of the presidential candidacy is sub-

ject to the approval of the Assembly of Experts 

although not indicated overtly in the Constitu-

tion. As a consequence, contrary to what the Ira-

nian Constitution states, it can be claimed that 

neither of the institutions except for that of the 

Faqih, is truly independent, and that the ultimate 

power to rule the country is in the hands of the 

Faqih. Therefore, in a system where a candidate’s 

candidacy is tied to the consent of the appointed, 

it is not possible to claim that the Islamic Repub-

lic of Iran is a democratic state. In developed 

countries, foreign policy is made by institutions, 

while it is the leaders who formulate and make 

foreign policy in developing countries.4Iranian 

case, in this debate, suggests nothing different. 

The Constitution of the Islamic Republic, as dis-

cussed above, permits the accumulation of pow-

er under a single authority that is the Grand Aya-

tollah. Therefore, examining foreign policy deci-

sions of Iran also goes through comprehending 

Ayatollah Khamenei and political elite circles’ 

view of foreign elements which are discussed in 

the coming paragraphs. 

Iran’s Constitution

Second element to understand Iranian identity 

and its foreign policy is its Constitution. It is so 

because the Constitution of the Islamic Republic 

of Iran reflects Khomeinism on foreign policy in 

the best manner possible. Therefore, pertaining 

articles of the Constitution are cited below: 

Article 3 states that the duty of the Islamic Re-

public of Iran is to direct its resources to “…the 

complete elimination of imperialism and the 

prevention of foreign influence”, and “framing 

the foreign policy of the country on the basis 

of Islamic criteria, fraternal commitment to all 

Muslims, and unsparing support to the mus-

tadafin of the world.” 

Article 43, concerning economy and financial af-

fairs, underlines that “prevention of foreign eco-

nomic domination over the country’s economy 

[together with an emphasis on making] the coun-

try self-sufficient and free from dependence.” 

Articles 81 and 82 forbid “the granting of con-

cessions to foreigners” and “the employment of 

foreign experts [except for situations when nec-

essary and with the approval of the Majlis].” 

Articles 145 and 146 too forbid the acceptance of 

any foreigner “into the Army or security forces of 

the country” and “the establishment of any kind 

of foreign military base in Iran, even for peace-
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ful purposes”. The common point of all these 

articles is the total elimination of all foreign ele-

ments from the country, regardless of their being 

Western or not. 

In addition to these articles, Chapter X of the 

Constitution directly deals with foreign policy, 

reiterating the elimination of foreign elements 

which have the potential to obstruct the inde-

pendence of the country. 

Article 152 states that “The foreign policy of the 

Islamic Republic of Iran is based upon the rejec-

tion of all forms of domination, both the exer-

tion of it and submission to it …the defence of 

the rights of all Muslims, non-alignment with 

respect to the hegemonist superpowers.” 

Article 153 reads “any form of agreement result-

ing in foreign control over the natural resources, 

economy, army, or culture of the country, as well 

as other aspects of the national life, is forbidden.” 

Article 154 emphasizes that “Iran has as its ideal 

human felicity throughout human society” and 

“while scrupulously refraining from all forms of 

interference in the internal affairs of other na-

tions, it supports the just struggles of the mus-

tadafin against the mustakbirun in every corner 

of the globe.”

Persian Nationalism

The institutions and the above-mentioned arti-

cles of the Iranian Constitution, hence, produce 

the two of three dimensions of Iranian identity. 

These dimensions are Islamic ideology and anti-

Westoxification. The third one is the Persian na-

tionalism which disguises itself under the anti-

Western sentiment. The fact that nationalism in 

Iran at times remains subtle is mainly because 

the revolutionist claims of the regime are what 

guarantee its survival; and a means to justifica-

tion of its certain foreign policy moves. Even 

though anti-Westoxification does not directly 

create a dilemma in foreign policy principles of 

Iran, when placed in the same equation, Islam 

and Persian nationalism does definitely create a 

dualism.5

The Political Elite Circles in Iran

In Iran there are three elite circles that are the 

“inner circle elite” which has the power to exe-

cute domestic and foreign policy decisions, “the 

administrative elite” who still has influence on 

decision-making, but less in comparison to the 

inner circle elite, and “the discourse elite” which 

can (usually) indirectly influence policy making 

via setting the political discourse.6While the in-

ner circle elite of Iran comprises of those whose 

legitimacy is embedded in the Islamic Law, the 

administrative elite includes the elected institu-

tions of Iran, and the discourse elite is composed 

of the bonyads who have the ability, as a result 

of their economic power, to influence the in-

ner circle elites.7Therefore, closely observing all 

these three elites in Iran is key to understanding 

not only Iranian domestic policy, but also its for-

eign policy. As far as foreign policy is concerned, 

however, the primary focus should be placed 

on the inner circle and administrative elites be-

cause they are directly included in policy making 

processes and also because the support of the 

bonyads can be purchased by different factions, 

at different times.

Iran’s Foreign Policy and President Rouhani 

It is imperative that, with further industrializa-

tion, urbanization, and wealth, Iran needs to 

open to the outside world in order to sustain its 

development. This can happen either at the ex-

pense of its ideological principles, or in favor of 

them. Looking at the composition of the interna-

tional order and states that are satisfied with the 

order of the post-1979 revolution until today, it 

appears that Iran has had no powerful ally with 

which it has shared its ideological objectives. 

Thus, not only challenging the status quo per se 

proves to be more difficult to afford for Iran, but 

also taking steps to ensure the country’s devel-

opment simultaneously becomes arduous due 

to different external pressures. The fact that Ira-

nian ideology cannot produce a leading foreign 

policy, Iran finds itself, in most part, in pursuit of 

a reactionary foreign policy style. Iran’s reactions 

that occur in its foreign policy decisions eventu-

ally form the ways as to how the state undertakes 

to deal with challenges on its way.
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Hence, it would be naïve to disregard the effects 

of international environment while analyzing 

Iran’s foreign policy. President Rouhani, who has 

been elected on June 14 and was inaugurated on 

August 4, will be no exception in his formula-

tion of a foreign policy that will be responsible 

to the Supreme Leader on the one hand, and cir-

cumspect on the pressures that emanate from 

the outside, on the other hand. Although Presi-

dent Rouhani’s election campaign was based on 

the domestic issues such as corruption and the 

country’s contracting economy, it should be re-

membered that these domestic issues are also 

tied very much to Iran’s external relations. Ac-

cording to statements made by Iranian officials, 

current annual inflation rate is around 30 per-

cent, and the Iranian rial has lost approximately 

half of its value. In order to find remedies to these 

economic issues, it is expected that Rouhani is 

going to pursue a foreign policy which may ul-

timately render Iran’s relations with the United 

States (US) more cooperative. True that there is 

still a lot more to achieve for Iran and the US to 

mitigate their bilateral relations, although it is 

obvious that the turning point of the US-Iranian 

relations came with the 9/11 terrorist attacks 

against the US. This event was of a type that 

brought about opportunities and challenges to 

the relations between the two. Even though Iran 

was among the first states to send condolences 

to the US, and opened its airspace and port fa-

cilities to the US military personnel during the 

invasion of Afghanistan in 2002, relations were 

hampered shortly after. First, President Bush in-

cluded Iran in the axis of evil list upon the Israeli 

discovery of tons of weapons aboard the Karine-

A en route to Palestinians.8 Moreover, the inva-

sion of Iraq disturbed the already fragile balance 

the US and Iran was trying to maintain, because 

it was now not a weakened Saddam who neigh-

President Rouhani, who has been elected on June 14 and was inaugurated on August 4, will be no exception in his formulation of a foreign policy 

that will be responsible to the Supreme Leader on the one hand, and circumspect on the pressures that emanate from the outside, on the other.
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bored Iran, but the US military. At the outset of 

the US invasion, Iran declared “active neutrality”, 

however worked to empower the Iraqi Shiites so 

that they could assume political power within 

the US-formulated Iraqi politics.9 Despite the 

Iranian help in reconstruction of both Afghani-

stan and Iraq, the Bush administration contin-

ued to accuse Iran particularly “of meddling in 

Iraqi affairs and attempting to destabilize Iraq”.10 

To conclude, at the end of the two presidential 

terms of Mohammad Khatami, the goodwill to-

wards the US was demonstrated, however the 

long-standing distrust, divergent interests, and 

of course, ideology between the two states pre-

vented them from enhancing cooperation in po-

litical and economic areas. 

President Ahmedinejad’s foreign policy sat on 

two pillars. One of them was “accommodating 

policy” while the other can be named “alliance 

policy”.11 With the “accommodating policy”, Ah-

madinejad aimed at “expanding cooperation af-

ter Saddam’s fall with the main Arab world actor 

… and seeking direct talks with the US”.12 Indeed, 

President Ahmadinejad’s emphasis on regional 

relations aimed at turning the Middle East as well 

as Central Asia and Caucasus to regions which 

are self-reliant and free of extra-regional powers 

(meaning the US).13 On the other hand, with the 

“alliance policy” Ahmadinejad did seek ways to 

avert a possible US attack against Iran by allying 

Tehran with regional and extra-regional states, 

and also aimed to “regionalize” the nuclear issue 

so that Iran’s nuclear program would be justi-

fied vis-à-vis Israel’s nuclear capabilities and the 

conflict with Palestinians.14 In addition to these 

pragmatic means of policy, President Ahma-

dinejad’s chanting “wipe Israel off the map” was 

very radical, yet still far from “the frenzied early 

days of the revolution, as even the New Right 

recognized that a less belligerent approach was 

the best means of ensuring Iran’s ascendance in 

the Middle East”.15

With regard to the US invasion of Iraq in 2003, 

Iran has supported the territorial integrity of this 

country since then. Although Iranian and Amer-

ican interests over Iraq converged on overthrow-

ing Saddam Hussein and preventing Iraq from 

becoming a military power again, Iran was not 

utterly comfortable with the US as its new neigh-

bor. This was so because especially “for Ahma-

dinejad and his allies, America is both a source 

of cultural contamination of the sacred Islamic 

lands and a rapacious capitalist power exploiting 

indigenous resources”.16 Relations between Iran 

and Iraq entered into a new era when Saadun 

al-Dulaimi, then defense minister of Iraq, vis-

ited Iran where he apologized from Iranians for 

all Saddam Hussein had done to Iran, and thus 

Iraq’s apology opened the way for a number of 

trade and cooperation agreements.17

President Rouhani is known to be predisposed 

to pragmatism; and an apt negotiator who is al-

ready proven to deliver certain concessions in 

suspending Iran’s nuclear program voluntarily 

during Khatami’s presidency although at the 

same time he supports its continuation. Accom-

modating and alliance policy strategies might 

well be followed by President Rouhani given that 

even until the end of President Rouhani’s term 

-
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Iran will continue to remain a middle-power 

within world politics, a fact which not only 

would restrict Iran, but any other country retain-

ing the same level of power. Notwithstanding, it 

does not mean that President Rouhani will con-

tinue to follow a reactionary foreign policy. Con-

trary to this, what he exactly aims is to achieve 

a rather proactive foreign policy. Thus, it can be 

anticipated that Tehran will indeed actively seek 

ways to change Iran’s hostile and uncooperative 

image in the eyes of the West. 

Furthermore, President Rouhani has pledged 

to avoid the bombastic style in diplomacy that 

reached its peak during Ahmadinejad’s two 

presidential terms, which in particular under-

mined the opening of rather smooth channels of 

communication with the outside world.18 While 

promising so, President Rouhani has also noted 

during the inauguration of the new foreign min-

ister Mohammad Javad Zarif that he and his 

cabinet will not abandon the principles of the Is-

lamic Republic. Therefore, what can be expected 

to change in Iran’s foreign policy from now on 

will be a considerable level of easing the tension 

with the West (and in particular with the US), 

and a series of steps and negotiations to alleviate 

the pressures on Iran’s nuclear program as well 

as its economy. 

Aside from President Rouhani himself, Iran’s 

new foreign minister Zarif who is now also the 

chief nuclear negotiator of Iran19, and Ali Akbar 

Salehi, the head of Atomic Energy Agency of 

Iran are known to be pragmatic and moderate 

statesmen who are likely to provide President 

Rouhani’s term in office much support in the 

nuclear talks processes.20

Against all odds that have emerged over the 

nuclear program of Iran, it is observed that Iran 

- European Union trade relations continued to 

flourish. Although the EU introduced addi-

tional restrictive measures against Iran in 2010 

and 2012, trade with the EU accounts for almost 

one third of Iran’s overall trade. The promised-

moderation in the diplomatic language of Iran is 

also likely to decrease threat perception of the 

EU from Iran to a level where economic rela-

tions between the two can be boosted further; 

the EU’s democratic decision-making institu-

tions may not be able to turn a blind eye to the 

business circles’ call for further improvement in 

trade with Iran. 

In addition to its nuclear program, other issues 

that top the agenda of Iranian foreign policy are 

Israeli-Palestinian conflict, its support for He-

zbollah, and the support for the Assad regime. 

All these issues are interconnected for Iran. As 

far as Turkey’s relations with Iran are consid-

ered, for Iranian pragmatists, improved ties with 

Turkey on economic matters not only means 

improving Iranian economy, but also decreas-

ing its dependence on the West despite the fact 

that Iran has criticized the Justice and Develop-

ment Party government in Turkey for its stance 

against Bashar al-Assad. Therefore, deteriora-

tion in Iran’s economic relations with Turkey 

seems unlikely.

Overall, President Rouhani’s election may and 

should be viewed as an opportunity for not only 

Iran, but also for the outside world to improve 

bilateral ties, and promote stability and prosper-

ity in the Middle East. There are more positive 

signs given by the new president and his cabi-

net than negative ones that Iran’s foreign policy 

in this term will help Iran to correct its radical 

image and recuperate its economy to a certain 

level. It cannot be, however, possible to claim 

that every single problem of Iran will be resolved 

during the presidency of Rouhani. If and when 

the moderation level of President Rouhani push-

es the limits of Islamic principles, it should be 

expected that Grand Ayatollah Khamanei will 

overtly support opposing factional elements 

(which is usually the hardliners21) within the elite 

circles against the Rouhani government –a move 

which might curb President Rouhani’s efforts to 

achieve his promises.

O 
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1 Although anti-nationalism is one of the principles of Iran’s foreign policy, the paradox contiues to lie within be-
ing able to maintain the internationalist character of a revolution while not protecting one’s national interests.
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Irak, Suriye ve İran’ın Türkiye Politikaları 

The Policy of Iraq, Syria and Iran on Turkey

Barış DOSTER

Abstract

The foreign policies of Turkey towards region countries, especially Iraq, Syria and Iran have some negati-

ve reflections and perceptions. Therefore the foreign policies of these three countries on Turkey have some 

common interests and they cooperate with each other against Turkey. All these countries see Turkey as a key 

ally of the USA policies in The Middle East. This article concludes that there is an imbalance between the 

realities and goals of Turkey. The state capacity and soft power of Turkey are not enough for its targets on 

the Middle East. 

Keywords: Turkey, Iraq, Syria, Iran, Middle East

Temmuz ayı sonunda ABD Dışişleri Bakanı John Kerry öncülüğünde Washington’da başlayan ve 6 ila 9 ay sürmesi beklenen Filistin-İsrail 

müzakerelerinden de şu ana dek umut aşılayıcı bir sonuç çıkmamıştır.
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Giriş

ABD’nin 2000’li yıllardan itibaren önceleri kı-

saca BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) denilen, 

sonrasında GOKAP (Genişletilmiş Ortadoğu 

ve Kuzey Afrika Projesi) olarak anılan projeyle, 

görünürde bölgede insan hakları, demokrasi, öz-

gürlük, hukuk devleti, sivil toplum ve piyasa eko-

nomisini egemen kılmak istediği savunulmuştur. 

Gerçekte ise Washington, kimi ülkelerin sınırla-

rını, kimilerinin rejimlerini, kimilerinin de hem 

sınırlarını hem de rejimlerini değiştirmek iste-

diğini açıklamıştır. Sonradan dışişleri bakanlığı 

yapacak olan Condoleezza Rice, “Ortadoğu’da 

22 ülkenin sınırlarının ve rejimlerinin değişe-

ceğini” yazmıştır.1 ABD bu yolla, Ortadoğu’da 

kendi güdümünde rejimler yaratmaya, zaten 

öyle olan rejimleri de tahkim etmeye çalışma-

ya yönelmiştir. BOP, ilk kez 2000 yılındaki Da-

vos Zirvesi’nde Dick Cheney, 2004’te ise Bush 

tarafından dillendirilmişse de öncesinin olduğu 

bilinmektedir. Fikri hazırlığını yapan isimler ara-

sında Türkiye’de de yakından tanınan Bernard 

Lewis, Zbigniew Brzezinski gibi uzmanlar öne 

çıkmışlardır. BOP’un kapsama alanına 35 ülke-

nin girdiği, bunlardan 22’sinin Arap ülkesi, 5’inin 

Arap olmayan Ortadoğu ülkesi, 5’inin Orta Asya 

ülkesi, 3’ünün ise Trans Kafkasya ülkesi olduğu 

çokça ifade edilmiştir. 

Projenin hedefi Ortadoğu’dur. Bunun nedeni de 

çoktur. Üç semavi dinin doğduğu topraktır. Üç 

kıtanın birleştiği stratejik bölgedir. Petrol yata-

ğıdır. Yaklaşık 400 milyon nüfusu vardır. Bunun 

büyük çoğunluğu Müslüman’dır. Dünya petrolü-

nün kabaca yüzde 60’ı, doğalgazının yüzde 40’ı 

bu bölgeden çıkmaktadır. Dünya Bankası verile-

rine göre; bölge nüfusunun dörtte biri günde 2 

dolardan az gelire sahiptir. Bölgedeki nüfus artış 

hızı ise dünya ortalamasının iki katıdır. Otoriter 

rejimler, krallıklar, diktatörlükler, İslamcı hare-

ketler, toplumsal eşitsizlikler, siyasi cinayetler, 

etnik, dinsel, mezhepsel çatışmalar, terör ey-

lemleri en çok bu bölgede görülmektedir. Sa-

nayi Devrimi’ni, Aydınlanma Devrimi’ni kaçır-

mış olan bölgede demokrasinin kolayca zemin 

bulması hayli güçtür. Bu yönüyle de Ortadoğu, 

siyasal anlamda Balkanlaştırmaya fazlasıyla mü-

saittir. 

Tarihte ve günümüzde tüm büyük güçlerin, em-

peryalist ülkelerin bölgeye yönelik hesapları, çı-

karları, müdahale etmek için nedenleri, bahane-

leri ve çeşitli müdahale araçları vardır. Jeopolitik 

konum ve enerji zenginliği ise hepsinin ortak 

gerekçeleridir. Bunlara ilaveten hızla yükselen 

Rusya’nın bölgeye coğrafi yakınlığı söz konu-

sudur. ABD, stratejik ortağı İsrail’in güvenliğini 

önemsemektedir. Son çeyrek yüzyıldır ortalama 

yıllık yüzde 10 düzeyinde büyüyen Çin açısından 

ise enerji ihtiyacı öne çıkmaktadır. Bölgeye en çok 

müdahale eden, en fazla işgal gerçekleştiren ülke 

ise ABD’dir. Dört bölge ülkesinin (Türkiye, İran, 

Irak, Suriye) bölünmesiyle kurulacak bir Kürt 

devletinin hamisi olarak algılanmaktadır. Kitle 

imha silahlarını, nükleer faaliyetleri, uyuşturu-

cu trafiğini, etnik, dinsel, mezhepsel çatışmaları, 

terörü, insan hakları ihlallerini, antidemokratik 

rejimleri, başıbozuk devletleri, teröre destek ve-

ren ülkeleri, 8 milyon nüfuslu İsrail’in güvenliği-

ni bahane ederek gelip bölgeye yerleşmeye çalış-

tığına ilişkin güçlü bir kanaat egemendir. Oysa 

ABD’nin bu yakındıklarının bir kısmı bizzat 

onun eseridir. Nitekim Afganistan ve Irak işgal-

lerinden sonra Libya’da, son olarak da Suriye’de 

yaşananlar, bu durumu kanıtlayan gelişmelerden 

-

-
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bazılarıdır. Kısa süre önce “ABD’li bir bağımsız 

kuruluş, ABD’nin 150 milyon dolarının Taliban’a 

destek veren kişi ve kurumlara gittiğini öne sür-

müştür”2 ki, bunun ABD yönetiminden habersiz 

olduğunu düşünmek doğru değildir. 

Bölgede enerji zenginliği kadar su kıtlığı da 

önemli bir sorun kaynağıdır. İsrail su gereksi-

niminin yaklaşık yüzde 40’ını yeraltı kaynakla-

rından sağlamaktadır. Bu kaynakların önemli 

bölümü de Golan Tepeleri’nde bulunmaktadır. 

Şeria Irmağı’nın kollarının denetimi İsrail için 

önemlidir. Bölgedeki suların neredeyse tümü-

nün sınır aşan sular olduğu dikkate alınırsa, ko-

nunun önemi daha iyi anlaşılır. Ortadoğu’nun en 

temel meselesi olarak öne çıkan Filistin sorunu 

ve onu da içeren Arap-İsrail uyuşmazlığında ise 

kısa vadede çözüm beklenmemektedir. Temmuz 

ayı sonunda ABD Dışişleri Bakanı John Kerry 

öncülüğünde Washington’da başlayan ve 6 ila 

9 ay sürmesi beklenen Filistin-İsrail müzakere-

lerinden de şu ana dek umut aşılayıcı bir sonuç 

çıkmamıştır. 

Kimilerinin başlangıçta hayli umut bağladığı 

“Arap Baharı” da şimdiye dek umulanı verme-

miştir. Bölgede henüz demokratik ölçütlerde bir 

iyileşme sağlanamadığı gibi, bunu beklemenin de 

fazlasıyla iyimser bir tutum olduğu görülmüştür. 

Tersine, “baharı yaşayan” ülkelerdeki iç kargaşa, 

iç çatışma, hatta iç savaş şiddetlenmiş, istikrar-

sızlık artmıştır. Libya, Mısır, Suriye, hatta 2010 

yılı Aralık ayında sürecin başladığı Tunus, Arap 

Baharı öncesine oranla daha demokratik ve daha 

istikrarlı olmadıkları gibi, pek çok uzman da 

gelecekte daha kanlı, daha istikrarsız, daha bö-

lünmüş bir Ortadoğu endişesi taşımaktadır. Bu 

gelişmeler sonrasında, demokrasinin ithal edile-

meyeceği, yeterli iç dinamikler yoksa demokratik 

parlamenter rejime ulaşmanın bir hayal olduğu 

bir kez daha anlaşılmıştır. 

Arap dünyasının en köklü uygarlığı ve başat dev-

leti olarak öne çıkan Mısır’da, Cumhurbaşkanı 

Mursi’nin kitlesel bir halk hareketi ve ona veri-

len ordu desteğiyle bir askeri bir müdahale so-

nucu iktidardan devrilmesiyle ülkedeki gerginlik 

en üst düzeye çıkmıştır. Gerek ABD ve Avrupa 

Birliği’nin, gerekse de Birleşik Arap Emirlikleri 

ve Katar’dan oluşan Arap ülkelerinin Mısır yöne-

timi ile Müslüman Kardeşler (İhvan) arasındaki 

arabuluculuk çabaları henüz olumlu sonuç ver-

memiştir. Dahası, hükümet ülkedeki çözümsüz-

lükten İhvan’ı sorumlu tuttuğunu açıklamıştır. 

Çatışmalar şiddetlenirken ve ölü sayısı sürekli 

artarken, cumhurbaşkanı yardımcısı El Baradey 

istifa etmiştir. 

Bölgedeki istikrarsızlık sürmektedir. Eylemler-

de şiddet dozu yüksektir. Ölü sayısı artmaktadır. 

Muhalefet dağınıktır. Pek çok ülke iç savaş teh-

didi altındadır. Sudan resmen ikiyi bölünmüş-

tür. Libya ise kanlı şekilde gerçekleşen iktidar 

değişikliğinden sonra bir türlü istikrara kavuşa-

mamıştır. Afganistan işgal altındadır. Tunus’ta 

iki muhalif liderin öldürülmesi sonucu başlayan 

kitlesel eylemler sürmektedir ve ülkede kargaşa 

egemendir. 

Irak’ın Kuzeyindeki Özerk Bölge ve Türkiye 

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Türkiye ve üç 

önemli Müslüman komşusu Irak, Suriye ve İran, 

hem kendi sorunlarıyla başa çıkmaya çalışmak-

tadırlar hem de bölünme tehlikesiyle karşı karşı-

ya bulunmaktadırlar. Irak’ın resmen olmasa bile 

fiilen bölünmesiyle birlikte, ülkenin kuzeyinde 

bir Kürt devletinin kurulmakta olduğu yönünde 

güçlü işaretler mevcuttur. ABD’nin her ne kadar 

aksini iddia etse de, Irak’ın bütünlüğünden zi-

yade ilk aşamada federal bir yapıya kavuşmasını 

istediği, federal bir Irak’ın da uzun süre bütün-

lüğünü koruyamayacağını öngördüğü yönün-

de güçlü emareler vardır. Ülkenin kuzeyindeki 

Kürt Özerk Bölgesi’ni tüm gücüyle destekleyen 

ABD’nin, Şiilerin İran’la yakınlaşmasından endi-

şe duyduğu bilinmektedir. Irak’ın gerek Şii-Sün-

ni, gerekse Arap-Kürt çatışmasına sahne olması 

halinde bütünlüğünü koruması hayli güçtür. 

1991 yılındaki Körfez Bunalımı’ndan bu yana 

Irak’ta yaşanan gelişmeler en çok ülkedeki ve 

bölgedeki Kürtlerin işine yaramıştır. Bölgesel 

ve küresel dinamikler en fazla Kürt taleplerini 

tatmin etmiş ve beslemiştir. Türkiye de son yıl-

larda bölgeye yönelik politikasında önemli deği-

şiklikler yapmıştır. Irak’ın kuzeyindeki bölgesel 

Kürt yönetimini ve sonraki aşamada kurulacak 
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bağımsız bir Kürt devletini desteklemeye başla-

mıştır. Öyle ki bu konuda Ankara’nın attığı kimi 

adımlar, Bağdat’ta Irak’ın içişlerine müdahale 

şeklinde algılanmıştır. Türkiye yıllar boyunca ge-

leneksel olarak destek verdiği Türkmenlere ise 

daha mesafeli yaklaşır olmuştur. 

Türkiye’nin izlediği Irak politikasının ekono-

mik boyutları da vardır. Çok sayıda Türk yatı-

rımcı Kuzey Irak’ta önemli miktarda yatırım 

yapmıştır ve yapmaktadır. Kuzey Irak Bölgesel 

Kürt Yönetimi’nin lideri Barzani de, bölgeden 

Türkiye’ye petrol taşıyacak ikinci boru hattını 

inşa etmek için harekete geçmiştir. 400 bin varil 

taşıma kapasiteli ilk hattan sonra 500 bin varil 

taşıma kapasiteli ikinci hattın da devreye girme-

siyle Kuzey Irak ekonomisine Türkiye’nin katkısı 

daha da artacaktır. Tüm bu gelişmeler neticesin-

de gelinen noktada tartışılan konu, Suriye’deki 

gelişmelere de koşut olarak, dört bölge ülkesinin 

(Türkiye, İran, Irak, Suriye) nasıl bölüneceği ve 

bu kopan parçalardan oluşan bir Kürt devletinin 

nasıl kurulacağıdır. 

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin lide-

ri Barzani’nin adımlarına karşılık, Bağdat’taki 

merkezi hükümet ise Türkiye’yi eleştirmektedir. 

İçişlerine müdahale etmekle, Kuzey Irak’ı bağım-

sızlık ilanı yönünde özendirmekle suçlamaktadır. 

Irak Başbakanı Maliki, Türkiye’nin izlediği Orta-

doğu ve Suriye politikasının bölgeye büyük za-

rar verdiğini vurgulamaktadır. Türkiye’nin, mer-

kezi hükümeti devre dışı bırakarak doğrudan 

Barzani yönetimini muhatap almasına, onunla 

petrol anlaşmaları imzalamasına karşı çıkmak-

tadır. Türkiye’ye karşılık vermek için de merkezi 

yönetimin açtığı ihalelere girmek isteyen Türk 

şirketlerine fiili engeller çıkarılmaktadır. Çıkar-

dığı petrolü Türkiye üzerinden satmaya çalışan 

Barzani yönetiminin attığı adımlardan duyduğu 

rahatsızlığı gizlemeyen Maliki, anayasaya dikkat 

çekerek, Barzani ile yapılan petrol anlaşmaları-

nın geçersiz olduğunu, anlaşma imzalayanların 

suç işlediğini belirtmektedir. Bağdat yönetimi, 

Tahran ve Şam ile ilişkilerini ise hızla güçlendir-

mektedir. Bu yönelim onun Rusya ve Çin ile iliş-

kilerine de yansımaktadır. 

Irak’ta hayli uzun sürecek bir Arap-Kürt çatış-

ması olasılığına dikkat çeken uzmanlar, bunun 

nedenleri arasında öne çıkan unsurlardan bi-

rinin petrol olacağını belirtmektedirler. Böyle 

bir gelişmenin sadece ülke içinde kalmayacağı, 

hızlı bölgede ve dünyada da yankı bulacağı ve 

saflaşmalara neden olacağı kesindir. Denilebi-

lir ki, Sovyetler Birliği’nin ve Doğu Bloku’nun 

çökmesinden sonra, 2. Dünya Savaşı sonrasında 

Avrupa’da kurulan dengeler nasıl değişmiş ise 

ABD’nin Irak’ı işgal etmesi de bölgede 1. Dünya 

Savaşı sonrasında oluşan dengeleri sarsmıştır. Bu 

işgalden sonra yaşananlar, devamında Arap Ba-

harı ve Suriye’deki iç savaş, ülkelerin sınırlarının 

ve rejimlerinin yeniden tartışılmasına neden ol-

muştur. 

Suriye’deki İç Savaş ve Türkiye 

Suriye’deki gelişmeler Türkiye’yi yakından etkile-

mektedir. Türkiye’nin en uzun kara sınırına sahip 

olduğu komşusu olan ülkedeki tüm gelişmelerin 

Türkiye’ye yansıması, siyasi, iktisadi, toplumsal 

anlamda yankı bulması doğaldır. Suriye’deki iç 

savaşta Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Esad karşıt-

larını desteklemesi nedeniyle siyasi ve diploma-

tik ilişkilerin yanında, iki ülke arasındaki ekono-

mik ilişkiler de, sınır ticareti başta olmak üzere 

kesilmiştir. Bu süreçte Türkiye, kimi hesaplara 

göre en az 30 milyar dolar kaybetmiştir. Suriye’de 

olaylar patlak verdiğinde ilk aşamada açıktan ta-

vır almayan, bir süre sonra ise rejim karşıtlarına 

destek veren Türkiye’ye karşı Suriye’nin de po-

litikası değişmiştir. Yıllarca gerginlik yaşayan iki 

ülke (Hatay meselesi, su sorunu ve Şam’ın yıllar-

ca terör örgütü PKK’ya verdiği destek nedeniyle) 

hem Suriye’nin geri adım atması hem de dünya 

ve bölge dengelerindeki değişimler nedeniyle 

ilişkilerini normalleştirdikten, ikili ilişkileri bel-

li bir düzeye taşıdıktan sonra yeniden gerginlik 

yaşamaya başlamışlardır. İlişkilere özel önem ve-

rildikten, ikili ticaret, sınır ticareti arttıktan, kar-

şılıklı olarak vizeler kaldırıldıktan, 2009’da ortak 

bakanlar kurulu düzenlendikten sonra, ilişkilerin 

hızla gerilmesi, turizmden ticarete dek her alana 

yansımıştır. 

ABD ve Alman kaynaklarında son dönemde sık 

sık Suriye ordusunun kaybettiği mevzileri yeni-

den kazandığı, muhaliflerin güç kaybettiği ya-

zılmaktadır. Öte yandan terör örgütü PKK’nın 
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Suriye kolu olan PYD’nin, ülkenin kuzeyinde 

özerklik ilan etmeye hazırlandığı, Suriye muha-

lefeti içindeki kimi İslamcı gruplarla silahlı ça-

tışmalara girdiği bilinmektedir. PYD hem terör 

örgütü El Kaide’ye bağlı El Nusra’ya karşı hem 

de Özgür Suriye Ordusu’na karşı çatışmaktadır. 

İlk toplantısını 160 ülkenin katılımıyla yapan 

“Suriye’nin Dostları” grubunun, Mayıs 2013’te 

Ürdün’ün başkenti Amman’da ancak 11 ülkenin 

katılımıyla toplanması da Esad’ın elinin güçlen-

diğine ve muhalefetin durumuna ilişkin önemli 

bir göstergedir. 

Küresel ölçekte Rusya ve Çin’in, bölgesel güç 

olarak da İran’ın Suriye’ye verdiği destek Esad’ın 

elini rahatlatırken, muhaliflerin dağınıklığı, terör 

eylemlerine başvurmaları ve Batı destekli olma-

ları da halk nezdinde güç kazanmalarını engelle-

miştir. Ortadoğu’da önemli bir politik aktör olan, 

İran ve Suriye’nin desteklediği Hizbullah’ın da 

tüm gücüyle Esad’ın arkasında olduğunu unut-

mamak gerekir. Nitekim Esad’ın direnmesi ve 

muhaliflerin gerilemesine koşut olarak son dö-

nemde ABD bile Esad’ı, “Suriye bunalımının ba-

rışçıl yollardan çözümüne” davet etmiştir. 

Bu süreçte Türkiye’nin Suriye sınırında ciddi bir 

güvenlik açığı oluşmuştur. Reyhanlı’daki saldırı 

örneğinde olduğu gibi, Türk toprakları teröre 

açık hale gelmiştir. Ayrıca Suriye topraklarından 

açılan ateş nedeniyle çok sayıda Türk yurttaşı 

ölmüş ya da yaralanmıştır. Tüm bu gelişmeler 

Türkiye’nin Suriye politikasında kimi değişiklik-

ler yapmasına neden olmuştur. Suriye’deki kanlı 

çatışmalar sonrasında sık sık gündeme getirilen 

“dışarıdan müdahale”, “uçuşa yasak bölge”, “tam-

pon bölge”, “güvenlik koridoru” gibi önerilerin 

hiçbiri şimdiye dek yaşama geçmemiştir. 

İran’daki Son Gelişmeler ve Türkiye 

Türkiye ve İran bölgenin tarihsel olarak re-

kabet halinde olan iki büyük ve güçlü ülkesi-

dir. Aralarındaki sınır 1639 tarihli Kasr-ı Şirin 

ABD’nin İran’a uyguladığı ambargoya, onu yalnızlaştırma ve çevreleme politikalarına karşı, İran’ın da hem bölgesel çapta yanıtları olmuştur 

hem de Asya’dan Latin Amerika’ya uzanan çok geniş bir hatta ABD ile mesafeli ülkelerle ilişkilerini geliştirmiştir.
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Antlaşması’ndan beri değişmemiştir. İki ülke 

tarihsel olarak güç mücadelesi içinde olmaları-

na, bölgesel güç olmak için rekabet etmelerine 

karşın, birbirlerine yönelik bir toprak talebi ve 

sınır ihlali yoktur. Bir zamanlar iddia edildiği 

üzere İran’ın Türkiye’ye rejim ihracı çabaları da 

son bulmuştur. O nedenle İran, diğer ülkelere 

nazaran, Türkiye için tehdit sıralamasında son 

yıllarda alt sıralarda gelmektedir. Kaldı ki İran’ın 

güçlü, gerçekçi, akılcı ve pragmatik bir diploma-

si anlayışı vardır. Türkiye ile dengeleri gözettiği 

gibi, Avrupa ülkeleriyle de doğrudan karşı kar-

şıya gelmemektedir. Hatta ve hatta Almanya ve 

Fransa ile günümüzde bile ilişkileri iyidir. 

İran’ın tehdit algılamasında iki ülke öne çıkmak-

tadır: ABD ve İsrail. Bölgesel olarak ise Türkiye, 

Suudi Arabistan ve Pakistan ile rekabet etmek-

tedir. Kendisinin ekonomik ambargo ve siyasal 

dışlanmanın ötesinde ABD tarafından bölgedeki 

üsler vasıtasıyla da çevrelendiğini düşünmekte-

dir. İsrail’in elinde çok güçlü silahların yanında 

nükleer silahlar olduğuna dikkat çekerek, kendi 

nükleer faaliyetlerinin barışçıl amaçlar güttüğü-

nü ve buna da hakkı olduğunu savunmaktadır. 

İran-Türkiye ilişkileri, Türkiye’nin başta Suriye 

ve Irak olmak üzere Ortadoğu politikası ve İran’a 

yönelik olduğu düşünülen füze kalkanı radarı 

nedeniyle hayli gerginleşse de İran yine de Tür-

kiye için öncelikli tehdit değildir. İran’ın nükleer 

faaliyetleri konusunda da Türkiye’nin tavrı, batı-

lı müttefikleri gibi sert ve tehditkâr olmamıştır. 

Hatta Türkiye bu konuda İran ile batı arasında 

arabuluculuk yapmaya talip olmuş, bu yönde 

adımlar atmış, kimi doğrudan ve dolaylı temasla-

ra ev sahipliği yapmış, BM Güvenlik Konseyi’nde 

de konuyla ilgili İran aleyhindeki bir karara Bre-

zilya ile birlikte “hayır” oyu vermiştir.3 

Dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz üreticile-

rinden olan İran’da bir süre önce yapılan seçim-

lerde cumhurbaşkanlığına göreli “ılımlı” ve Batı 

ile diyaloga açık bir isim seçilmiş ise de Tahran’ın 

temel politikalarından vazgeçmesi söz konusu 

değildir. Nitekim yeni seçilen cumhurbaşkanı 

Hasan Ruhani, esnek, Batı ile iletişim kanallarını 

açık tutmaya olumlu bakan, uluslararası kamu-

oyunun hassasiyetlerini dikkate alan bir lider 

görüntüsü vermekle birlikte, temel dış politika 

yönelimlerinde, Suriye ve Irak politikalarında, 

nükleer programlarında bir değişiklik yapmaya-

cağını da ısrarla belirtmektedir. Ruhani, öncelik-

le ekonomiyi düzeltmeye çalışacağını, ülkesine 

yönelik ambargonun kaldırılması için uğraşaca-

ğını vurgulamaktadır. 

ABD’nin İran’a uyguladığı ambargoya, onu yal-

nızlaştırma ve çevreleme politikalarına karşı, 

İran’ın da hem bölgesel çapta yanıtları olmuştur 

hem de Asya’dan Latin Amerika’ya uzanan çok 

geniş bir hatta ABD ile mesafeli ülkelerle ilişki-

lerini geliştirmiştir. İran’a uygulanan ambargoda 

başı çeken ABD, İran doğalgazının Avrupa ve 

Uzakdoğu’ya ulaştırılmaması için Türkiye dahil 

pek çok ülkeye baskı yaparken, İran da Rusya ve 

Çin’le ilişkilerini geliştirmiştir. Nitekim Çin, İran 

doğalgazının en büyük müşterisidir. Ancak Çin’e 

giden güzergâh sorunludur. Öte yandan İran’ın 

Irak ve Suriye üzerinde ciddi bir nüfuzu vardır. 

Bahreyn’de artan İran etkisine karşılık Suudi 

Arabistan sert önlemler almıştır. İran’ın Batı kar-

şıtı söylemleri, Sünni Arap halkları arasında bile 

takdir toplamıştır. 

Türkiye Nasıl Davranmalı? 

Ortadoğu gibi zorlu, sorunlu, karışık ve büyük 

güçlerin oyun sahası olan bir bölgede siyaset 

yapmak zordur. Diplomasi ustalık, bilgi, birikim, 

deneyim gerektirir. İslam ve Arap dünyası türdeş 

değildir. Çeşitlilik gösterir. Bu durum da olacak-

ları önceden kestirmeyi güçleştirmektedir. Arap 

İslam ülkelerinin çoğunda kurumlaşma zayıftır. 

Demokratik siyasal kültür yok denecek düzey-

dedir. Otoriter yapılar egemendir. Din, mezhep, 

etnik köken, aşiret ilişkileri öne çıkmaktadır. 

Yurttaş kimliği, sınıf kimliği güçlü değildir. Eko-

nomik altyapı, sanayi altyapısı zayıftır. Hem yok-

sulluk hem de gelir dağılımı eşitsizliği dikkat çe-

kici boyutlardadır. Siyasal yapı özellikle ABD’den 

gelen dış etkilere açıktır. O nedenle Arap ülke-

lerini tahlil ederken dikkatli olmak, Batı kökenli 

kavramlar, kurumlar ve süreçlerle açıklamaktan 

uzak durmak, kendi tarihsel, siyasal, toplumsal, 

kültürel gerçeklerini dikkate almak zorunludur. 

Dahası; sanayi devriminin, aydınlanmanın, ka-

dın-erkek eşitliğinin, laikliğin, çoğulculuğun, hu-
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kukun üstünlüğünün, özgürlüğün, katılımcılığın, 

şeffaf yönetimin olmadığı toplumlarda demok-

rasinin hayata geçemeyeceğini hiç akıldan çıkar-

mamak gerekir. 

Araplar arasında Türkiye ve Türklere ilişkin de 

tek bir bakış açısı, yaklaşım ve tepki yoktur. Ön-

yargılar ise yaygındır. Araplar arasında Türkleri 

ikinci sınıf olarak görenler de, Türkiye’de “yeni 

Osmanlı” söyleminin öne çıkmasına koşut olarak 

Türkiye’nin bölgeye yeniden “ağabey”, “hami”,” 

öncü”, “kurtarıcı”, “koruyucu”, “lider” olarak gire-

ceğini düşünüp ürkenler de vardır. Yine Araplar 

arasında tüm geri kalmışlıklarının nedenini Os-

manlı İmparatorluğu dönemine bağlayanlar çok 

olduğu gibi, küçük bir azınlık ise Türkiye’nin Batı 

emperyalizmine karşı ulusal bir Kurtuluş Savaşı 

verdikten sonra laik bir cumhuriyet kurmasını 

takdir etmekte, saygı duymaktadır. Kısacası tek 

bir Osmanlı veya tek bir Türkiye algısı yoktur. 

Arapların, son yıllarda kimi çevrelerde Türkiye 

ile özdeşleştirilen “ılımlı İslam” modeline ne ka-

dar sıcak baktıkları da ayrı bir tartışma konusu-

dur. Nitekim ABD ve Avrupa’da pek çok uzman, 

Mısır’da ve Türkiye’de yaşanan gelişmelerden 

sonra “ılımlı İslam” modelinin de itibar yitirdiği-

ni belirtmektedir. 

Türkiye açısından bakıldığında ise son dönemde 

bölge ülkeleriyle ilişkilerin, özellikle de Bağdat, 

Şam, Tahran, Kahire gibi önemli başkentlerle 

olan münasebetlerin gerginleştiği görülmektedir. 

Bu durumun çok farklı nedenleri vardır. Kısaca 

anımsatmak gerekirse Irak, Türkiye’nin içişlerine 

karıştığını, kuzeydeki Kürt Bölgesel Yönetimi’ni 

doğrudan muhatap alıp, onu bağımsızlık yö-

nünde teşvik ettiğini düşünmektedir. Suriye, ül-

kedeki iç savaşta Türkiye’nin aktif olarak silahlı 

muhalif gruplara destek vermesini, Esad karşıt-

larını tek bir çatı altında toplamak, aralarındaki 

sorunları çözmek için çabalamasını eleştirmek-

tedir. İran, Türkiye’nin genelde Ortadoğu, özelde 

ise Irak ve Suriye politikalarında Türkiye ile karşı 

saflardadır. Ayrıca Türkiye’nin füze kalkanı ra-

darına ve patriot füzelerine topraklarını açması-

nı, doğrudan kendisine yönelik bir tehdit olarak 

algılamaktadır. Türkiye’nin İslam dünyasında ve 

Arap aleminde öne çıkmaya çalışmasını, kendi-

sinin önünü kesme çabası olarak yorumlamakta-

dır. Mısır ise Cumhurbaşkanı Mursi’nin devril-

mesi sonrasında Türkiye’nin takındığı tutumdan 

rahatsızdır ve bunu içişlerine müdahale olarak 

gördüğünü yetkili ağızlardan açıklamaktadır. 

Tüm bu gelişmeler, Türkiye’nin yakın komşu-

larından başlayarak bölgede hızla yalnızlaştığı 

yönünde bir algının doğmasına neden olmuş-

tur. Sık sık dillendirilen “örnek ülke”, “yükselen 

güç”, “küresel oyun kurucu”, “yeni Türkiye mode-

li” gibi iddialı sıfatların beklenen ilgiyi ve etkiyi 

yaratmadığı, tersine endişeye neden olduğu gö-

rülmüştür. Türkiye’nin sözleri ile yapabilecekleri 

arasındaki uyum, devlet kapasitesinin sınırları, 

Ortadoğu’da ve İslam ülkelerindeki yumuşak 

gücünün, itibarının, nüfuzunun boyutları sade-

ce bölgede değil, Batıda da sorgulanmaya başla-

mıştır. Suriye örneğinde olduğu gibi, iktidardaki 

rejimle tüm ilişkileri kesip, silahlı muhalif grup-

ları teşvik edip, desteklemek yerine, diplomatik 

kanalları muhafaza etmek, Türkiye’nin güvenli-

ğine öncelik vermek gerektiği daha yüksek sesle 

dillendirilir olmuştur. 

- -
-
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Sonuç

Bölge ülkelerinin ve özellikle de üç sınır komşu-

sunun, yani İran, Irak ve Suriye’nin Türkiye’nin 

dış politikasından duydukları rahatsızlık, onları, 

zaten varolan ilişkilerini daha da geliştirmeye ve 

Türkiye’ye karşı birlikte hareket etmeye yönelt-

mektedir. Bunun yanı sıra Türkiye’nin tüm iddi-

alı söylem ve çabalarına karşın, bölgesel liderlik 

yapmak için gücünün ve ilişkilerinin yeterli ol-

madığının görülmesi de sözlerinin beklenen et-

kiyi yapmasını engellemektedir. Ekonomik, po-

litik, toplumsal, bilimsel, teknolojik gücü iddialı 

hedefler için yeterli olmadığı gibi, Ortadoğu ül-

kelerinin “Osmanlı İmparatorluğu dönemi barı-

şının ve istikrarının özlemiyle yanıp tutuştukları” 

yönünde kimi çevrelerde sıkça dillendirilen iddi-

alar da temelsizdir. Din temelli bir birlik Müslü-

man Araplar arasında bile tutmamışken, Türkiye 

öncülüğünde bunu sağlamaya çalışmanın çok da 

anlamlı bir çaba olmadığı görülmüştür. Arap so-

kaklarında 2-3 yıl önceki Türkiye imgesi ve algısı 

da kalmamıştır. 

Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde yaşanan soğukluk, 

Gezi Parkı olayları sonrasında yaşanan büyük iç 

gerilim ve kırılgan ekonomik yapısı da bölgedeki 

gücünün ve liderlik iddiasının sorgulanmasına 

neden olan diğer gelişmelerdir. Yunanistan, Er-

menistan ve hatta Azerbaycan’la yaşanan geri-

limler ve “Kürt açılımı” olarak adlandırılan süre-

cin inişli çıkışlı bir seyir izlemesi de dış politika-

daki manevra sahasını daraltan diğer gelişmeler-

dir. Türkiye için bölgesel güç olma iddiasını, tüm 

ulusal güç unsurlarını ahenkli şekilde yöneterek, 

kuvvet, zaman, mekân dengesini gözeterek, jeo-

politiği dikkate alıp,4 gerekli stratejileri izleyerek 

hayata geçirmek, daha doğru ve gerçekçi bir yol 

olarak görünmektedir. 

1 Condoleezza Rice, “Transforming The Middle East”, Washington Post, 07. 08. 2003. 
2 “Taliban’a 150 Milyon Dolar”, Cumhuriyet, 05. 08. 2013, s: 12. 
3 Bu konuda ayrıntılı bir çalışma için bkz: “İran Nükleer Krizinin Türkiye’ye Olası Etkileri”, Atilla Sandıklı – Bilgehan 

Emeklier, BİLGESAM Raporu, No: 47, İstanbul, 2012. 
4 Jeopolitiğin Türkiye’ye sunduğu riskler ve fırsatlar için bkz: “Jeopolitik ve Türkiye”, Atilla Sandıklı, BİLGESAM Ra-

poru, No: 27, İstanbul, 2011.
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Mongolia’s Path to Economic Prosperity and 

Political Liberalisation

Moğolistan için Ekonomik Refaha ve Siyasi Liberalleşmeye Giden Yol

Süreyya YİĞİT

Özet

Günümüzde Moğolistan farklı geçişleri yaşamaktadır. Büyük ölçüde tarım öncelikli ekonomiden madenci-

liğin hakim olduğu geçişin orantısız büyümeye katkıda bulunarak Moğolistan’da önemli bir sorunu şiddet-

lendirmiş bulunmakta. Geçiş süreçlerinde ekonomik özgürlük, şeffaflık, düzenli seçimler, hukukun üstünlü-

ğü, insan hakları, örgütlenme özgürlüğü ve ifade özgürlüğü üzerinde sıkça durulmaktadır. Demokrasi geniş 

bir proje olarak kabul edilirse bunun içinde yoksulluğun kalkmasına, eşitlik ve sosyal adaletin gerçekleşmesi 

de sözkonusudur. Siyasal olarak Moğolistan demokrasiye geçişte çeşitli engellerle karşılaşmıştır. Yine de son 

başkanlık seçimi bu konulara ışık tutacak nitelikte olduğunu ve Moğolistan’ın geleceği için olumlu bir pers-

pektif sunduğunu söyleyebiliriz.

The election results were not a surprise to observers: it would have come 

as a shock if the incumbent president had not been re-elected. 
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Abstract

Mongolia is currently enduring multiple transi-

tions. The transition from a largely agricultural 

economy to one dominated by mining has con-

tributed to disproportionate growth and exacer-

bated a problem in Mongolia. During the tran-

sition process much is made of economic liberty, 

transparency, regular elections, rule of law, hu-

man rights, freedom of association and freedom 

of speech. Furthermore, the eradication of pover-

ty, equity and social justice all fit into the broad-

er project of democracy. Therefore, the political 

transition to democracy in Mongolia encountered 

several hurdles. Nevertheless, the recent presi-

dential election shed an optimistic light on these 

themes and offered a positive perspective for the 

future of Mongolia.

Keywords: Mongolia, election, transition, de-

mocracy

Introduction 

 

Transition, wherever it occurs, incurs a major 

societal challenge. The collapse of communism 

in the late 1980s and early 1990s opened up pros-

pects for political change not only in Mongolia 

but in Eastern Europe and the former Soviet 

Union. Many believed that it ought to be issues 

of democratization that had to be tackled first.1 

Economic reform, addressed as measures to-

wards a more market-based system was also high 

on the agenda of post-communist transition. 

Corruption, collusion and clientelism unfortu-

nately all played a part in this process.2 Thus, the 

state participated in a vital role, termed as being 

“dysfunctional” at the outset, transforming into a 

“blackmail” state.3 

The legacies of the previous regime, socioeco-

nomic conditions, institutional choice, political 

culture, ethnic diversity and conflict, and poli-

cies of external actors also contributed through-

out the transition process. The menu for a suc-

cessful transition, therefore, is considered to in-

clude economic development, democratization, 

high levels of literacy and higher education, high 

levels of GDP, equal distribution of income, an 

accountable state, civil societal organisations, 

durable and effective institutions.4

The logical corollary of such a recipe is that only 

through a rapid adoption of democratic reforms 

could a successful “transition” to democracy and 

capitalism be assured. Rather than this, however, 

many post-communist states such as Albania and 

Ukraine emerged as “hybrid regimes” exhibiting 

both democratic and nondemocratic features.5 

Mongolia, however, has been regarded as a no-

table success story in terms of democratization 

and economic liberalisation.6 It has progressed 

far in terms of holding democratic elections, 

having “had relatively free elections since 1990”7, 

the last of which was the presidential election of 

June 26th which was keenly followed by many in-

terested observers. 

One of the reasons for this concerned Mongolia 

being extremely well endowed in terms of natu-

ral resources such as copper, gold and coal. The 

elections were classified as free and fair demo-

cratic elections.8 Three candidates contested the 

election: the incumbent Tsakhia Elbegdorj from 

the Democratic Party (DP), Badmaanyambuu-

giin Bat-Erdene, a former wrestling champion of 

the Mongolian People’s Party (MPP) and Health 

Minister Natsagiin Udval, representing the Mon-

golian People’s Revolutionary Party (MPRP).

-
-

-
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The campaign was on the whole quite low key. 

Very few billboards and campaign leaflets, bro-

chures were distributed or seen by the electors. 

One of the reasons for this was due to the new 

Presidential Election Law (PEL) passed last De-

cember.9 Accordingly, candidates were limited to 

campaign solely on matters directly concerning 

the areas within which the president had respon-

sibility for: security and defence matters. The 

idea behind the law was to ensure presidential 

elections are not transformed into a party politi-

cal battlefield with all issues being legitimate to 

discuss debate and attack each other. 

The primary concern was to prevent a free-for 

all political climate with candidates attacking 

each other concerning their respective party po-

litical histories, therefore, leading to a convolut-

ed and dirty campaign. This election, however, 

was far from that and can be classified as quite a 

sanitized electoral campaign. This was also evi-

denced by the official campaign websites of the 

three main candidates where they focused pri-

marily on the issues and concentrated on identi-

fying their pledges for the future.10

Result

The election results were not a surprise to ob-

servers: it would have come as a shock if the 

incumbent president had not been re-elected. 

Having said this however, Mongolia is unique in 

being a post-socialist state transforming into a 

democracy, whereby incumbent presidents are 

not re-elected as of right, as has been the norm 

in most Central Asian states. In Mongolia’s case 

the president was re-elected due to both his 

strengths and due to his opponent’s weaknesses. 

President Elbegdorj’s particular strength con-

cerned his previous political activism. Firstly, 

he had been Prime Minister of Mongolia on two 

occasions (1998, 2004-2008) and his democratic 

credentials were highlighted by the fact that he 

was one of the few people who demonstrated in 

1989 urging the Mongolian Communist Party 

to adopt multi-party elections and abolish the 

one-party state.11 Secondly, his close association 

with political transition was a powerful factor in 

convincing Mongolians to allow him to remain 

in office as head of state. 

A significant important detail was the inclusion 

of a woman candidate in the presidential elec-

tion - a first in Mongolian history. Nevertheless, 

despite this positive development, however, the 

gender gap remains in Mongolia as there are 

very few women in parliament with the ratio of 

women in the cabinet also being quite low.

The other presidential candidate from the MPP 

was extremely well-known given the fact that he 

was a prominent champion wrestler in the coun-

try. The incumbent president benefited from 

endorsements by two famous sportsmen who 

joined the Democratic Party (DP). Through this 

he was able to counterbalance the sporting pop-

ularity of his main opponent Bat-Erdene. 

The strength of the DP in terms of votes gained 

at the presidential election can be seen in the fol-

lowing map and table. Map: 1 below marks the 

regions and districts of the capital city won by 

Elbegdorj (blue), Bat-Erdene (red). The darker 

shades represent a majority (more than half ), 

whereas the lighter shades represent pluralities.
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Map 1. Voting Breakdown in Ulaanbaatar

Source: Mongolian Presidential Election, 2013 - Wikipedia, the Free Encyclopaedia, accessed August 16, 
2013, http://en.wikipedia.org/wiki/Mongolian_presidential_election,_2013.

When investigating the results of the election 

one can clearly see a rural urban divide. Mongo-

lians who lived in the capital city especially and 

in other urban conurbations tended to support 

the incumbent president, whereas Mongolians 

who lived in the vast steppe voted for the popu-

list main opposition challenger. 

-

-

-

Table 1. Voting Breakdown by Region
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From Table: 1 it can be seen that Natsagiin Ud-

val, the candidate for the Mongolian People’s 

Revolutionary Party (MPRP) managed to receive 

80,563 votes, which translated as 6.5% of the 

national vote. She received her highest percent-

age of votes in the regions of Arkhangai, Bulgan 

and Selenge which indicates a regional pattern. 

All three regions lie to the north and west of the 

capital. 

It was interesting to note that the region where 

she received the least amount of votes was in the 

home region of Bat-Erdene the MPP candidate. 

Udval could only manage to garner less than 3%, 

which is evidence of the fact that the non-DP 

vote was consolidated by the MPP in the Khentii 

region. Looking at the total amount of votes Ud-

val received, it is noticeable that 40% came from 

the capital city: 32,281 votes. Therefore, from 

the whole of Mongolia only 6 out of 10 votes 

came from outside of the capital city.

As for Bat-Erdene, he naturally won 62.5% of the 

vote in his home region, which was the high-

est any candidate received in any region. Fur-

thermore, looking at the results it is clear to see 

that he was the popular choice of the south of 

the country, scoring well in the regions of Sukh-

baatar and Dundgovi. Similar to Udval, he also 

received 42% of his total votes from the capital 

city: 217,824 of 520,380.

The incumbent performed very well in the capi-

tal city which has always been a stronghold for 

the DP. In fact their candidate was elected Mayor 

of the city last year as well as holding onto 26 

of the 45 city council seats. In the end Elbegdorj 

secured 305,760 votes in Ulaanbaatar. The high 

-

-

Source: Mongolian Presidential Election, 2013 - Wikipedia, the Free Encyclopaedia, accessed August 16, 2013, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Mongolian_presidential_election,_2013.
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turnout in the capital city was welcome news for 

the DP which meant that of all the votes cast in 

the capital, their candidate received more than 

half: 55%. 

Furthermore, the capital city accounted for near-

ly half of all the votes he received (49%) in total, 

which meant that of his entire national vote, al-

most one of every two came from Ulaanbaatar. 

Having performed admirably in the city Elbeg-

dorj also did extremely well in the regions, espe-

cially those in the west such as Khovd (his home 

region); Bayan-Olgi and Khuvsgul, winning 14 in 

total. 

Evaluating the results an interesting fact emerg-

es. Elbegdorj won the election by a margin of just 

over 102,000 votes. The difference between the 

winner and the runner-up was practically the 

margin of victory in the capital city; as Elbegdorj 

received 87,000 more votes than Bat-Erdene.

According to Dierkes, if one puts together “all 

the non-Ulaanbaatar districts minus the dias-

pora, respective shares are 47.36% for Elbeg-

dorj, 45.4% for Bat-Erdene, and 7.25% for Udval. 

Using this same definition of country vs. city, 

54.23% of all votes were cast outside of Ulaan-

baatar”.12 This incidentally means that the capital 

city accounted for more than 45% of the national 

vote, which once more underscores the vitality 

of Ulaanbaatar13 in both electoral and political 

terms. 

Therefore, with the result of the presidential 

election, Mongolian politics certainly resembles 

a strong domination by a single party. The Dem-

ocratic Party (DP) now controls the presidency 

prime ministry and parliament - through being 

the largest part of the coalition. Furthermore, 

they also control the Mayoralty of the capital city 

Ulaanbaatar, henceforth all the most important 

and visible political posts are held by the DP. In 

A significant important detail was the inclusion of a woman candidate in the presidential election - a first in Mongolian history.
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any democracy, however benevolent or success-

ful a political party in government might be, it 

is vital for a credible opposition to exist. At the 

moment the Mongolian People’s Party (MPP) 

seems to be fulfilling that mission, though it is 

far from being the leading political force in the 

country.

Evaluation

Mongolia desperately needs to have convincing 

opposing voices to correct the government when 

it makes miscalculations, as it surely will given 

all democratic governments some time or anoth-

er, inevitably do. The lack of a respectable op-

position would please the DP in the short term 

but certainly in the long term it would be highly 

detrimental to both the party and the country. 

Despite the fact that the election was a positive 

sign for the development of democracy in Mon-

golia, it had several defects. One of the criticisms 

leveled at the presidential election was the in-

ability of individuals to stand as an independent 

candidate to become head of state. The constitu-

tion and the PEL limited the right to nominate 

presidential candidates to parliamentary parties 

and coalitions. 

Another criticism concerned the media; of who 

owned which media source and how indepen-

dent it was. There was much vagueness con-

cerning ownership. These fears were noted and 

expressed by the OSCE who had sent short-term 

and long-term observers to the presidential elec-

tion in declaring that political actors had either 

direct or indirect ownership of media outlets 

thus restricting ‘editorial independence’ and ‘a 

robust public debate’.14

Nevertheless, when one looks at the election 

from an overall perspective, they were far and 

away much more liberal, open and democratic 

compared to any other post-socialist state transi-

tioning towards an open-market democracy. It is 

due to this, therefore, that Mongolia has consis-

tently been highlighted as a very good example 

of a socialist state transitioning towards democ-

racy.15 It was precisely this theme that President 

Obama reiterated in his congratulatory message: 

“Through its impressive democratic achieve-

ments and its progress on economic liberaliza-

tion, Mongolia serves as a significant example of 

positive reform and transformation for peoples 

around the world.”16 

Mongolia has been able to achieve this primarily 

due to the domestic desire to establish and en-

trench a more open and liberal political regime. 

It has been such a domestic demand for progress 

that has driven Mongolia further along the road 

to democracy. Having said this, however, one 

cannot dismiss the international dimension. In-

ternational aid and assistance has been given to 

Mongolia, encouraging its transformative path. 

What has also considerably assisted in this pro-

cess has been the economic wealth that Mongo-

lia has literally been sitting on. With its mineral 

wealth speculated to run into trillions of dollars, 

this has made Mongolia a magnet for foreign in-

vestments, especially the international mining 

companies.17

In terms of the international dimension, Mongo-

lia’s inclusion into the OSCE which was achieved 

at the end of last year is another sign of Mongo-

lia’s desire to play a full part in international rela-

tions.18 Mongolia has demonstrated its willing-

ness to play a role in maintaining international 

peace and security through participating mainly 

in peacekeeping operations in South Sudan, 

Ethiopia, Congo, Eritrea, Kosovo, Chad, Iraq 

and Afghanistan. Furthermore, it has enhanced 

its international prestige by chairing the Com-

munity of Democracies19 - an intergovernmental 

forum of democracies formed in 2000 – thereby, 

once again highlighting its commitment to dem-

ocratic values.20

The Mongolian presidential election was consid-

ered to be an important steppingstone, especially 

by the international mining companies and for-

eign investors. They were very keen to find out 

whether Mongolians would continue to support 

their reform-minded president or reject his ap-

proaches instead preferring a different candidate 

whose image projected him as a fervent environ-

mentalist who would protect Mongolian lands 

against the negative consequences of mining. 
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Throughout the run up to the election much 

was made of ‘resource nationalism’ defined as 

“increases in taxes and royalties….more costly 

and demanding conditions, such as the ‘use it or 

lose it’ policies, social investment requirements 

increase, restrictions on foreign ownership and 

requirements for indigenous shareholdings”21 

and the fear this created in international mining 

circles.22 Whilst there are genuine elements of 

such a sentiment that can be witnessed in some 

political parties, it is an aberration to categorize 

it as widespread.

The future for Mongolia looks very bright in-

deed. In the short term a dip in the prices of 

commodities will certainly have a detrimental 

effect on the Mongolian economy and its eco-

nomic growth rate. Looking towards the me-

dium and long term, however, if the Mongolian 

government gets the balance right in terms of 

investments, transparency and redistribution, 

then Mongolia can certainly become the best 

transition model for all post-socialist and even 

post-authoritarian regimes endeavouring to be-

come more liberal democracies. 

Mongolia has indeed made very good progress 

over the last two decades. In this respect it has 

certainly been aided and abated by the economic 

fortune it has held. Whilst it is appreciated that 

wealth does not always equate with liberalism 

or democracy, most democracies in the world 

are not poor. The chances are that the wealthi-

er the individual citizen is, the more likely it is 

that their country’s political regime will be more 

open, more liberal and more democratic. 

Related to this, whilst all countries prefer to have 

vast natural resources, very few in the world pos-

sess them; it is simply a matter of a luck of the 

draw. Modern states also do not have the privi-

lege of choosing their location on earth. Just as 

humans do not have the opportunity to choose 

their parents or siblings countries do not have 

the opportunity to choose where they are locat-

ed on earth and who their neighbours are. 

Mongolia is a very good example of this obvious 

truism. Certainly it would wish to be in a dif-

ferent region with more numerous neighbours. 

Stuck between the Russian Federation and Chi-

na, Mongolia has consistently been attempting 

to create a third neighbour.23 Landlocked be-

tween these two giant countries, Mongolia has 

been endeavouring to create a third neighbour. 

Such neighbours in this category have included 

the United States, European Union, Japan, Tur-

key and other Central Asian countries. 

In this respect it must not be forgotten that one 

of the largest minorities living on Mongolian ter-

ritory are Kazakhs. Given the two countries are 

only separated by 38 kilometers, the Kazakh gov-

ernment has over the past few years been inves-

tigating ways and means to increase contact with 

Mongolia, especially in the economic and com-

mercial spheres. Kazakh President Nazarbayev 

alluded to this in his congratulatory telegram by 

mentioning the good-neighborly and friendly 

relations between the two countries as well as 

the strengthening of mutually beneficial collabo-

ration. He expressed confidence “that our close 

relationship towards the benefit of the two coun-

tries will further deepen”.24

The dual challenges of transforming a centrally 

planned economy to a free market based econ-

omy and a centralised authoritarian socialist po-

-



İnceleme

       

litical regime to a multi-party parliamentary de-

mocracy are difficult and fraught with hurdles. 

The most pressing economic task is to eradicate 

poverty and achieve equitable redistribution. 

Socio-Economic Challenges

Concerning the Mongolian economy, Saurabh 

Sinha, a senior economist at the United Nations 

Development Programme (UNDP) in Ulaan-

baatar worries that “On the one hand you have 

the mining sector which is running away and 

driving the entire economy and on the other 

hand you have the agriculture, the livestock 

and nomadic lifestyle. And between these two, 

the urban manufacturing sector is really scant 

and limited”.25 The short-term prospects for the 

economy remain excellent, as the International 

Monetary Fund predicts the gross domestic 

product to expand by 14% this year.26

Nonetheless, poverty remains a problem despite 

the fact that it has been reduced with the aid of 

the economy having grown at an annual average 

of 9 percent in the past decade or so. Neverthe-

less, the latest available figure for 2012 shows 

that poverty still stands at 27.4%27, despite the 

double-digit economic growth in the past two 

years. However, the rate was 29% in 2011 and 

39% in 2010.28

The unanswered question remains whether this 

reduction is related to the government’s popular 

cash hand-outs of the past three years, or if it is 

a systematic trend.   Whatever the explanation, 

maintaining economic growth and expanding 

the opportunities related to it, such as the re-

duction in youth unemployment, will be vital for 

Mongolia to meet the goal of reducing poverty to 

18% in the next two years.29

According to a report by the Ministry of Eco-

nomic Development and the Central Bank of 

Mongolia, there were over $960 billion worth 

of investments registered as of the first half of 

2013.30 When compared to the same period last 

Mongolian democracy continues to face pressing issues such as “poverty, corruption, economic distortion and inequality, 

as well as some continued problems with human rights violations”.
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year, however, investment had decreased by 

43%.31 As for investments in the extractive sec-

tors they had decreased by 32%, while foreign 

investment in the tourism sector had decreased 

by a substantial 98%.32

Corruption, a perennial problem for all post-so-

cialist states, has continued to increase in Mon-

golia. Between 1999 and 2012, while the econ-

omy was performing admirably, Mongolia’s cor-

ruption ranking has managed to drop from 43d, 

where it was ahead of fellow post-communist 

countries in Europe such as Poland, Lithuania, 

Latvia, Slovakia, Romania, Bulgaria and Croatia 

to a dismal 94th behind China, Zambia, Burkino 

Faso, Saudi Arabia, Ghana, Namibia and Rwan-

da surveyed by the Transparency International’s 

Corruption Perception Index in 2012.33 

Having said this, it was a promising sign that, in 

a single year (2011-2012) Mongolia did ascend 

26 places in ranking.34 To combat the ongoing 

cancer of corruption, the Mongolian govern-

ment has announced plans to reform the civil 

service,35 judiciary36 and police37, the institutions 

which have been identified in surveys as the 

most corrupt.

All too often, as has been the case in Central 

Asia, political power can be used for economic 

gain which in turn can be used for buying politi-

cal influence. The result of such a vicious cycle 

is for very few benefits or dividends going to the 

public at large. The net effect witnessed then be-

comes one of persistent poverty among a large 

segment of the nation, made far worse through 

the provision of poor social services.

If policies of reform are continued then govern-

ment effectiveness ought to improve and create 

an enabling governance environment to focus on 

poverty eradication. In the near future Mongo-

lia’s significant extractive wealth also needs to be 

managed in a transparent and inclusive manner 

so that benefits accrue to the whole population 

in an equitable way. Given that the eradication of 

poverty is essential for any healthy democracy, 

this ought to become a major principle for the 

Mongolian government.

Legacy

It is precisely such topics that the re-elected El-
begdorj will be focusing his attention upon. If he 
is able to manage the Mongolian economy well 
in tandem with his political party in parliament 
then the next four years should provide more 
stability and greater wealth and growth for all 
Mongolians. Public trust then will be maintained 
and outcomes that ensure prosperity, justice and 
security for the people be possible. 

Should this be realized, President Elbegdorj will 
have ensured a very important place for himself 
in Mongolian political history. One development, 
however, is certain: Mongolia will definitely have 
a new president in 2017. The constitution, simi-
lar to the American one, forbids any individual 
serving more than twice as head of state.

Therefore, not only for greater Central Asia 
but also for the Asia-Pacific region, Mongolia 
is becoming a shining beacon of economic and 
political advancement. Observing the progress 
that Mongolia has achieved in terms of political 
and economic transition it is easy to predict that 
many countries will try and court Ulaanbaatar. 
This immediately came forth after the election 
result was announced from President Putin. He 
declared: “I believe that Mongolia`s economy 
and society will be developed intensively fur-
ther under your leadership. I want to express my 
willingness to collaborate with you to enlarge bi-
lateral relations between Mongolia and Russia, 
strength regional and international partnership 
and cooperation. I wish you all the best, good 
health and success in your leadership.”38 It will 
come as no surprise to see regional organiza-
tions such as the Shanghai Cooperation Organ-
isation try to foster closer relations over the next 
few years alongside other industrialized states 
and multinational energy companies.39 

Mongolian-Turkish University

On a final note, in April 2013 when Mongo-
lia hosted the 7th Ministerial Conference of the 
Community of Democracies, the ‘Community’s 
Attainments and Global Challenges’ were identi-
fied by the Ulaanbaatar Declaration. The third 
article read: 
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“We commend the concrete actions undertaken 

by the Presidency in promoting education for 

democracy, and will work together to promote 

the full and meaningful implementation of the 

United Nations General Assembly resolution A/

RES/67/18 on Education for Democracy, which 

would contribute to the strengthening of demo-

cratic society and institutions, the realization 

of human rights and the achievement of the 

MDGs. We further commend to the attention of 

all CD member states the action plan contained 

in the International Steering Committee’s Char-

lottesville Declaration on Creating a Culture of 

Democracy through Education (CCD)”.40

This is precisely the area where Turkey can play 

a significant role; in higher education. Democ-

ratizing states as highlighted by the Ulaanbaatar 

Declaration, can always benefit from well-ed-

ucated, globally experienced young patriotic 

citizens. New generations fully immersed in 

modern technologies, actively engaged in poli-

tics, committed to further progress is essential 

for newly independent countries. Therefore, re-

search projects collaborating on deepening the 

roots of democracy and the better functioning 

of a market economy can be mutually rewarding 

for both countries. 

Given the Turkish commitment to assisting 

higher education in Central Asia, this should be 

extended to Mongolia as soon as possible. Steps 

were taken in this regard in 2001 when a proto-

col was signed between the Mongolian National 

University and TIKA, the Turkish Cooperation 

and Development Agency, establishing a Turcol-

ogy Department within the university.41

Through American assistance, however, Mon-

golia is already host to a couple of international 

universities, namely, the Mongolian Interna-

tional University and the American University of 

Mongolia. Therefore, a Mongolian-Turkish Uni-

versity would be a feather in the cap of Turkish 

diplomacy helping Turks to better understand 

Mongolian culture and traditions as well as their 

politics and economic trajectory. 

Turkey has sufficient experience to successfully 

carry out such a venture; all that it requires is 

the political will to give it the green light. More 

scholarships ought to be given to Mongolian stu-

dents in the meantime who may well in time be-

come the staff and administrators of such a new 

university. For Mongolia it would be another 

symbol of the importance that Ankara attaches, 

which goes beyond recollecting the past through 

the Orkhun Monuments, but focusing on the 

country’s dynamic future and its beautiful eager-

to-learn young minds. 

Conclusion

Mongolian democracy continues to face press-

ing issues such as “poverty, corruption, econom-

ic distortion and inequality, as well as some con-

tinued problems with human rights violations”.42 

The manner in which, and the path to take, in 

order to overcome such challenges and firmly 

establish a free-market democracy was agreed 

to in Mongolia a decade ago when in September 

2003, it hosted the Fifth International Confer-

ence of New or Restored Democracies bringing 

together over five hundred participants from 

over 100 countries to discuss democracy, good 

governance and civil society. The conference 

adopted a declaration (not surprisingly) entitled 

the Ulaanbaatar Declaration which identified six 

key features that democratic societies must pos-

sess: 

i. just and responsible

ii. inclusive and participatory

iii. promoting and protecting the rights and free-

doms of all their members

iv. open and transparent

v. functioning under agreed rules of law and 

accountability, regardless of the challenges 

faced 

vi. demonstrating solidarity towards others

Hillary Clinton had written that “Mongolia has 

shown an example of how democracy can pre-

vail in places, where democracy seemed impos-

sible. I say to democracy doubters to come to 

Mongolia”.43 Her successor as U.S. Secretary of 

State John Kerry, reiterated that “the people of 

Mongolia recently participated in yet another 

free and fair presidential election, evidence of 

Mongolia’s strong commitment to its democrat-
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ic process….. Mongolia is playing an active and 

important role in promoting peace and stability 

around the world”.44 If Mongolia is able to meet 
the requirements of both the Ulaanbaatar Dec-

larations, then it will continue to be considered 
by many in the international community as the 
beacon of light for democracy and economic lib-
eralism.
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Seçim günü hava sıcaklığının yüksek seyretmesi, şiddet eylemlerinin sabah erken saatlerden itibaren gün boyu sürmesi ve 

4 gündür süren araçla sokağa çıkma yasağı nedeniyle halkın seçime katılımı düşük seviyede gerçekleşmiştir.

Musul İl Meclisi Seçimleri ve Sonrası

Provincial Council Elections in Mosul and Afterwards

Bilgay DUMAN

Abstract
Along with the post-2003 Iraqi federal structure; the social, religious, demographic and cultural structure of 
Iraq further reinforced local dynamics in Iraq. Adding tribal factions, ethnical and sectarian polarization to 
the administrative structure of federalism, the provincial local governments in Iraq has also been split and 
each of them turned into an area of struggle. Therefore, the conflict and polarization on the general politics 
in Iraq came up in designating provincial councils. The results of provincial council elections, held in 2005, 
2009 and April-June 2013, also affected the general politics in Iraq. This study examines the provincial 
council elections, held on June 20, 2013 in Mosul, which is especially the ideologic and political center of 
Sunni Arabs. The pre-election political landscape in Mosul is discussed. Then, the political groups, which 
took part in the provincial council elections and was entitled to be represented in provincial council, are 
examined in detail. Lastly, the provincial council elected as a result of the provincial council elections in 
Mosul, the future of Mosul, and the potential impacts on the Iraqi politics are addressed. 

Keywords: Iraq, Provincial Council Elections, Mosul, al-Nahda’s Coalition, Kurdish List
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Giriş

20 Mart 2003’te ABD’nin Irak’ı işgal etmesi ül-

kede yeni bir süreci de beraberinde getirmiştir. 

İşgal sonrası Irak’ın yeniden yapılanma sürecin-

de federal bir yönetim tarzı benimsenmiş ve Irak 

halkının alışık olmadığı bir biçimde iktidar gücü 

yerelleşmiştir. Yani merkezi yönetimle birlikte, 

federal bölgeler ve il yönetimleri pek çok konuda 

özerkliğe kavuşmuştur. Bugün gelinen noktada 

bu yapı Irak’taki etnik, dini ve mezhebi ayrışma-

ları körüklerken, coğrafi olarak da fiili bölünme-

ler ortaya çıkarmıştır. Örneğin Musul, Anbar, 

Selahaddin gibi illerde Sünniler ana güç olurken, 

Basra, Meysan, Zikar, Babil, Necef, Kerbela, Ka-

dısiye, Muthanna ve Vasit’te Şiiler yönetici konu-

mu tekil olarak el almıştır. Öte yandan Erbil, Sü-

leymaniye ve Duhok’u içerisine alan Irak Bölge-

sel Kürt Yönetimi (IKBY) de başlı başına bir güç 

haline gelmiştir. Irak’ta “ulusal birlik hükümeti” 

olsa da yerel yönetimler üzerindeki ayrışma mer-

kezi yönetime de sirayet etmiş durumdadır. Bu 

açıdan yerel politika Irak’taki merkez siyaseti 

de doğrudan etkiler konumdadır. Bu şartlar al-

tında gelişen süreçte Irak’taki yerel seçimler de 

en az genel seçimler kadar önem taşımaktadır. 

İl yönetimlerindeki güç dağılımını belirleyen bu 

seçimler son olarak Irak’ın 12 vilayetinde 20 Ni-

san 2013’te, Musul ve Anbar’da ise 20 Haziran 

2013’te yapılmıştır.

Özellikle 2009 sonrasında Musul’daki yerel si-

yaset Irak’taki genel siyaseti etkiler bir pozisyon 

almıştır. 2009’da yapılan il meclisi seçimlerinde 

Musul’da Nuceyfi kardeşler olarak bilinen Etil ve 

Usame Nuceyfi’nin kurduğu Hadba Listesi oyla-

rın yaklaşık yüzde 49’unu alarak birinci olmuş-

tur. Irak’taki Sünnilerin kalelerinden biri olan 

Musul’un iç siyasi yapılanmasında ortaya çıkan 

dinamikler zaman zaman Irak’taki genel siyaseti 

de şekillendirir bir konuma gelmiştir. Bu nedenle 

il meclisi seçimleri Irak’taki özellikle Sünnilerin 

siyasi geleceğinin şekillenmesi açısından büyük 

önem taşımaktadır. Buradan hareketle Musul’da 

20 Haziran 2013’te yapılan seçimlerin detaylı 

analizinin yapılması faydalı olacaktır.

Musul’da 20 Haziran 2013’te yapılan il meclisi se-

çimlerine 28 ittifak katılmıştır. 28 ittifaktan top-

lam 667 aday Musul İl Meclisi’ndeki 39 sandalye 

için yarışmıştır. 39 sandalye içerisinde Musul’da 

Hıristiyan, Yezidi ve Şebeklere birer sandalye ol-

mak üzere toplam 3 sandalye kota olarak ayrıl-

mıştır. Musul’daki 716 seçim merkezinde bulu-

nan 4361 sandıkta oy kullanılmıştır.

Gün boyu duyulan patlama ve silah sesleri ara-

sında halk il yönetimlerinde kendilerini tem-

sil etmesini istedikleri adayları seçmek için oy 

kullanmıştır. Ancak hem seçimin yaz aylarına 

denk gelmesi nedeniyle hava sıcaklıklarının 

yüksek seyretmesi hem şiddet eylemlerinin sa-

bah erken saatlerden itibaren gün boyu sürme-

si hem de 4 gündür süren araçla sokağa çıkma 

yasağı nedeniyle halkın katılımı düşük seviyede 

gerçekleşmiştir. Öğlen saatlerine kadar yüzde 

10-15’lerde kalan katılım oranı, öğleden sonra da 

pek değişmemiştir. Nitekim saat 13.00 itibariy-

le araçla sokağa çıkma yasağının kaldırılmasına 

rağmen halk oy kullanmak için yoğun ilgi gös-

termemiştir. Hatta seçim günü son oy kullan-

ma zamanını 2-3 saat ileri alınması için Yüksek 

-

-
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Seçim Komiserliği’ne başvurular yapıldıysa da 

kabul edilmemiştir. Irak Bağımsız Yüksek Seçim 

Komiserliği de Musul’da seçime katılım oranı-

nı yüzde 37,5 olarak açıklamıştır. Öte yandan 

güvenlik güçlerinin uygulamalarının da halkın 

oy vermesini zorlaştıracak önlemler içerdiğine 

yönelik halkın şikayetleri olmuştur. Yüzde 37,5 

katılımın olduğu Musul İl Meclisi seçimlerinde 

596 bin 603 geçerli oy kullanılmıştır. Oylama so-

nucunda 14 liste ve oluşum il meclisinde temsil 

edilmeye hak kazanmıştır.

Seçim sonrası yeni kamplaşma ve gruplaşmalar 

ortaya çıkmıştır. Buna göre, seçimlerden ikinci 

liste olarak Muttahidun Listesi 14 üyeli Nahda 

Koalisyonu adı altında yeni bir oluşum kurmuş 

ve Musul İl meclisindeki en büyük grup haline 

gelmiştir. Öte yandan Dildar Zebari başkanlığın-

daki Ninova’ya Vefa ve Abdullah Yaver başkanlı-

ğındaki Birleşik Ninova oluşumları da bir araya 

gelerek Ulusal Koalisyon adı altında bir birliktelik 

oluşturmuştur. Hayır ve Verimlilik Listesi de se-

çimin galibi Kardeşlik ve Ortak Yaşam Listesi’ne 

katılmıştır. Buradan hareketle Musul İl Mecli-

sinde üç büyük grup ortaya çıkmıştır. Musul İl 

Meclisi’ne girmeye hak kazanan siyasi oluşum-

lar bu üç büyük grup çerçevesinde incelenmeye 

çalışılacak, diğer siyasi grup ve oluşumlara da 

kısaca değinilecektir. Yapılacak detaylı analizin 

Musul’daki yerel siyasetin nasıl şekilleneceğinin 

anlaşılması açısından önemli olduğu düşünül-

mektedir. Bu kapsamda bu ittifak ve siyasi olu-

şumların her bir ayrı bir başlık altında ele alına-

cak, ittifak ve siyasi oluşum içerisindeki dağılım 

ve adayların aldıkları oylar değerlendirilecektir.

Nahda Koalisyonu (Muttahidun Listesi)

Nahda Koalisyonu, Muttahidun yani Birleşikler 

Listesi etrafında şekillenmiştir. Muttahidun Lis-

tesi, Irak genelinde seçimlere katılmak amacıyla 

Musul Valisi Etil Nuceyfi’nin başkanlığında ku-

rulmuştur. Ancak Musul merkezli bir oluşum ol-

ması nedeniyle Muttahidun Listesi’nin Musul’da 

yapılacak olan seçimlerdeki performansı merak 

konusu olmuştur. 2009’daki seçimlerde Musul’da 

Etil Nuceyfi başkanlığında oluşturulan ve Kürt 

peşmergelerin Musul’dan çıkarılacağı üzerine 

seçim propagandası yapan Hadba Listesi (Birle-

şik Ulusal Hadba Topluluğu) Musul’daki oyların 

yaklaşık yüzde 48,5’ini alarak 19 sandalye elde 

etmiş ve Musul İl Meclisi’nde çoğunluğu tek ba-

şına oluşturabilmiştir. Ancak 2013’teki seçimlere 

gelen süreç içerisinde Hadba Listesi içerisinde-

ki gruplar arasında görüş anlaşmazlıkları ortaya 

çıkmış ve liste dağılmıştır. Muttahidun Listesi, 

Hadba Listesi’nin bir devamı olarak görünmekle 

birlikte, Hadba Listesi’nden neredeyse tamamen 

farklı bir oluşum meydana gelmiştir. Musul’daki 

önemli siyasi liderlerden Abdullah Yaver ve Ga-

nim Basso’nun grupları Hadba Listesi’nde ayrıl-

mış ve yeni oluşturulan Muttahidun Listesi içe-

risinde yer almamıştır. Öte yandan Hadba Listesi 

sadece Musul’da seçimlere girerken, Muttahidun 

Listesi, tüm Irak’ta seçimlere girmek üzere oluş-

turulmuştur. 

11 siyasi grubun bir araya gelmesiyle oluşan 

Muttahidun Listesi toplam geçerli oyların yak-

laşık yüzde 22’sini alarak 129.556 oyla 8 sandal-

ye ile Musul İl Meclisi’nde temsil edilmeye hak 

kazanmıştır. Muttahidun Listesi’nin kazandığı 

8 sandalyeden 5’ini Türkmenlerin temsil etme-

si ve bu 5 sandalyeden de 4’ünü Irak Türkmen 

Cephesi adaylarının kazanması dikkat çekmiş-

tir. Türkmenlerin dışında 2 sandalye Irak İslam 

Partisi’nin adayları tarafından kazanılmıştır. 

2009 seçimlerinde Musul’da ayrı bir liste ile se-

çimlere katılan Irak İslam Partisi’nin kendi oy 

potansiyeline ulaştığını söylemek mümkündür. 

2009’da yapılan yerel seçim sonuçlarına göre 3 

sandalye ile il meclisinde temsil edilen Irak İslam 

Partisi, 2013 seçimlerinde de aynı oranı yakala-

mıştır. Öte yandan Muttahidun Listesi içerisinde 

Musul İl Meclisi’ne girmeye hak kazanan Türk-

men aday Abdülrahman Hasan İbrahim’in aday-

lığının iptal edilmesi nedeniyle yerine oy sırala-

masına göre Irak İslam Partisi adaylarından Ra-

dif Hammed geçmiş ve böylece Irak İslam Partisi 

Musul İl Meclisi’nde 3 üye ile temsil edilme şan-

sına sahip olmuştur. 2009 il meclisi seçimlerine 

ayrı parti ile giren Irak İslam Partisi tek başına 

60 bin’e yakın oy almış ve Musul İl Meclisi’nde 3 

üye ile temsil edilmiştir. 2009 yılında Irak İslam 

Partisi’nin başkanı olan ancak bu görevi 2011’de 

bırakan Tarık El-Haşimi’ye yönelik suçlamalar ve 

hakkında gıyabında verilen idam cezalarına rağ-

men Irak İslam Partisi’nin prestij kaybetmediği 

de söylenebilir.
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Muttahidun Listesi’ne başkanlık yapan Birle-

şik Ulusal Hadba Topluluğu ise sadece 1 san-

dalye kazanmıştır. 2009’da yapılan seçimlerde 

Musul Valisi olarak seçilen Etil Nuceyfi’nin tek 

başına 40 bine yakın oy almasına rağmen, Etil 

Nuceyfi liderliğindeki Birleşik Ulusal Hadba 

Topluluğu’ndan başka herhangi bir adayın ka-

zanamaması dikkat çekicidir. Etil Nuceyfi’nin de 

yeniden Vali olması nedeniyle yerine aldığı oya 

göre Irak Türkmen Cephesi adaylarından Ganim 

Hamit’in geçmiş olması sonrasında Ulusal Had-

ba Topluluğu’nun Musul İl Meclisi’nde üyesi ol-

mayacaktır.

Bu arada seçimlerden sonra Musul İl Meclisi’ne 

girmeyi başaran diğer parti ve oluşumlarla ittifak 

görüşmeleri yapan Muttahidun Listesi, yaptığı 

görüşmeler sonucunda 2 sandalyeye sahip Birle-

şik Ulusal Irakiye İttifakı ve birer sandalyeye sa-

hip Ulusal Ninova İttifakı, Ulusal Um El-Rabiain 

Aşiretler Topluluğu, Irak Hayır ve Verimlilik Lis-

tesi, Reform ve İlerleme Yezidi Hareketi ile bir-

likte Musul İl Meclisi’nde birlikte hareket etmek 

amacıyla “Nahda Koalisyonu” adı altında birle-

şerek 14 sandalyeli bir koalisyona dönüşmüştür. 

Böylece Mutahidun Listesi, Musul İl Meclisi’nde 

çoğunluk konumuna kavuşurken, koalisyon içe-

risine giren gruplar da etkin konuma gelmiştir. 

Ayrıca Irak Türkmen Cephesi, seçim sonrası 

oluşturulan Nahda Koalisyonu içerisinde de en 

büyük grup olma özelliğini korumaktadır.

Ortak Yaşam ve Kardeşlik İttifakı

Ortak Yaşam ve Kardeşlik İttifakı, Kürt Listesi 

olarak da bilinmektedir. Musul’da 20 Haziran 

2013’te yapılan seçimlerde aldığı 173 bin 687 

oyla toplam geçerli oyların yaklaşık yüzde 29’unu 

alarak Musul İl Meclisi’nde 11 sandalye ile temsil 

edilmeye hak kazanmıştır. Ancak seçimi kaza-

nan 11 adaydan sadece 4’ünün Kürt, diğerlerinin 

Asuri ve Yezidi azınlıklardan olması dikkat çek-

mektedir. Kürt iç siyasetindeki çekişmeye rağ-

men Kürdistan İslami Hareketi dışındaki etkin 

Kürt partileri, Musul’da Ortak Yaşam ve Kardeş-

lik İttifakı içerisinde seçimlere girmiştir. 

KYB’nin Musul bölgesinde bir etkinliğinin olma-

dığı bilinmektedir. Ancak Kerkük Valisi Necmet-

tin Kerim (tam adı Necmettin Ömer Kerim Fet-

tah) liste başkanıdır. Ortak Yaşam ve Kardeşlik 

İttifakı’nın, Kerkük Valisi Necmettin Kerim’i liste 

başkanı yaparak Kerkük’ün merkez alındığı me-

sajını ilettiği düşünülmektedir.

Ortak Yaşam ve Kardeşlik İttifakı içerisinde dik-

kati çeken başka bir unsur da Kürdistan İslami 

Hareketi’nin ittifaka dahil olmaması ve seçimlere 

girmemesidir. Kürdistan İslami Hareketi, IKBY 

Parlamentosu’ndaki 2 milletvekiliyle Goran 

Hareketi, Kürdistan İslami Birliği ve Kürdistan 

İslami Cemaati ile birlikte muhalefet içerisin-

de yer almaktadır. Bu noktada Kürdistan İslami 

Hareketi’nin KDP ve KYB iktidarına muhalefe-

tini yerel seçimlerde de sürdürdüğünü ve Ortak 

Yaşam ve Kardeşlik İttifakı’nın liderliğini KDP 

ve KYB’nin yapması nedeniyle ittifaka girme-

diğini söylemek mümkündür. Kürdistan İslami 

Hareketi’nin seçimlere girmemesinin diğer bir 

nedeni ise IKBY dışında bir etkisinin olmaması 

olarak da gösterilebilir.

Ortak Yaşam ve Kardeşlik İttifakı’nın seçim per-

formansı değerlendirildiğinde, Musul’daki ge-

çerli oyların yaklaşık yüzde 29’unu alarak birinci 

liste olarak seçimden galip çıktığı görülmektedir.

Ulusal Grup

Ulusal Grup, seçim sonrası 4 sandalye kazanan 

Ganim Basso liderliğindeki Ninova’ya Vefa, 3 

sandalye kazanan Dildar Zebari liderliğindeki 

Irak Adalet ve Yapılandırma Topluluğu ile 1 san-

dalyeye sahip birleşmesiyle meydana gelmiştir. 

Ganim Basso’nun Ninova’ya Vefa listesi beklenen 

seçim performansının altında kalmıştır. 2003-

2005 yılları arasında Musul Valiliği de yapan Ga-

nim Basso, özellikle il merkezindeki ağırlığını oy 

potansiyeline dönüştürememiştir. Kağıt üstün-

de bakıldığında güçlü bir grup kuran Basso’nun 

Ninova’ya Vefa isimli listesi içerisinde Sünnilerin 

önde gelen isimlerinden Salih El-Mutlak liderli-

ğindeki Ulusal Diyalog Cephesi, Cemal Kerbuli 

başkanlığındaki Çözüm Hareketi ve Cuburi aşi-

retinin önde gelen isimleri yer almıştır.

Valiliği döneminde Musul halkı tarafında takdirle 

karşılanan Basso, son Musul Valisi Etil Nuceyfi’ye 
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muhalefet etmektedir. Özellikle Kürt Listesi’nin 

2011’de Nuceyfilerle yaptığı anlaşma sonucu 

Kürt Listesi üyelerinin Musul İl Meclisi’ne dön-

mesinden sonra Basso, il meclisinde olmamasına 

rağmen muhalefet kampanyasının dozunu yük-

seltmiştir. Aynı zamanda Nuri El-Maliki’ye yakın 

bir kişi olarak da bilinen Basso’nun, seçim kam-

panyası döneminde Nuri El-Maliki’den yardım 

aldığı söylenmektedir. 

Dildar Zebari’nin Irak Adalet ve Yapılandırma 

Topluluğu ise aldığı 39.126 oyla 3 il meclisi üye-

si çıkartmıştır. 2009’dan sonra oluşan Musul İl 

Meclisi’nde Meclis Başkan Yardımcılığı görevini 

üstlenen Dildar Zebari’nin seçim performansı 

sürpriz olarak nitelendirilebilir. Barzani aşireti ile 

problemli ilişkileri olan Zebari aşiretinin bir üye-

si olan Dildar Zebari, özellikle Mesut Barzani’nin 

Zebarilerin yaşadığı coğrafyada (Musul’un kuzey 

doğusu ve Duhok) etkisini kırmak istemekte ve 

bu yüzden IKBY’nin Musul’a yönelik politikala-

rına karşı çıkmaktadır. Bu nedenle Nuceyfilerin 

Kürt Listesi ile yaptığı anlaşmaya da karşı çıkmış 

ve Musul İl Meclisi’nde muhalif kanadın yanın-

da yer almıştır. Ganim Basso ile oluşturduğu it-

tifak yani Ulusal Grup Musul İl Meclisi’ndeki 7 

sandalyesiyle bir çekim noktası haline gelebilir. 

Özellikle Muttahidun ve Kürt Listesi’ne muhalif 

olan grupların da Ulusal Grup içerisine katılma 

ihtimali yüksektir.

Birleşik Ninova ve Diğer Siyasi Gruplar

Birleşik Ninova, Musul’un en büyük aşiretlerin-

den biri olan Yaver aşiretinin lideri Abdullah Acil 

El-Yaver tarafından kurulmuştur. Yaver grubu 

olarak da bilinen Birleşik Ninova, 2009 yılında 

yapılan seçimlere aşiret olarak Kürt peşmerge-

lerin Musul’dan çıkarılacağı yönünde seçim pro-

pagandası yapan Hadba Listesi’ne destek vermiş-

tir. Ancak daha önce de ifade edildiği gibi Hadba 

Listesi içerisinde Nuceyfilerin Kürt Listesi ile an-

2009’da yapılan il meclisi seçimlerinde Musul’da Nuceyfi kardeşler olarak bilinen Etil ve Usame Nuceyfi’nin kurduğu Hadba Listesi 

oyların yaklaşık yüzde 49’unu alarak birinci olmuştur.
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laşma yapması sonucu Yaver grubu hem Hadba 

Listesi içerisinden çekilmiş hem de meclisi boy-

kot etmiştir. Özellikle Musul’un kırsal kesiminde 

yaşayan Yaver aşireti, Kürtlerin Musul’a yayılma 

politikasına en ciddi karşı duruşu sergileyen ta-

raf olarak bilinmektedir. Bunun nedeni özellikle 

Musul’un kuzeyinde Yaver aşiretine ait birçok 

arazinin peşmergeler tarafından ele geçirilmesi 

ve IKBY tarafından kontrol edilmeye başlama-

sı olarak değerlendirilebilir. Kürt peşmergele-

rin Musul’dan çıkarılacağı üzerine seçim pro-

pagandası yapan Hadba Listesi’nin daha sonra 

Kürt Listesi ile anlaşarak Kürt üyelerin Musul İl 

Meclisi’ne dönmesi sonrasında Yaver grubu Had-

ba Listesi’ne muhalefete başlamış ve Nuceyfilere 

muhalif grupları etrafında toplamıştır. Bunun 

üzerine 2013 seçimleri için muhalif blok oluştur-

mak isteyen Yaver grubu, Musul’da Nuceyfilerin 

etkisini azaltmak isteyen Nuri El-Maliki’den de 

destek görmüştür. Ancak seçimlere gelinen süreç 

içerisinde Yaver grubu özellikle Ganim Basso ve 

Dildar Zebari’nin liderliğindeki listeleri bir ara-

ya getirmeye başaramamıştır. Bunun sonucunda 

Nuceyfilere muhalif blok seçimlere ayrı ayrı gir-

miştir. Birleşik Ninova aldığı 45.971 oyla Musul 

İl Meclisi’nde 3 sandalyeye sahip olmuştur. Süreç 

içerisinde Musul İl Meclisi’nde yalnız kalmamak 

adına Birleşik Ninova’nın, Dildar Zebari ve Ga-

nim Basso’nun oluşturduğu Ulusal Grup’la itti-

fak yapması ihtimal dahilindedir.

Öte yandan Ninova Araplık Gururu İttifakı, Irak 

Halkı İttifakı, Reform ve İlerleme Yezidi Hareke-

ti, Özgür Şebek Meclisi ve Asuri, Süryani, Kelda-

ni Topluluğu İttifakı da birer sandalye ile Musul 

İl Meclisi’nde temsil edilecektir. Reform ve İlerle-

me Yezidi Hareketi, Özgür Şebek Meclisi ve Asu-

ri, Süryani, Keldani Topluluğu Musul’da Yezidi, 

Şebek ve Hıristiyanlara ayrılan birer sandalyelik 

kota çerçevesinde Musul İl Meclisi’ne girmiştir. 

Bu grupların Musul İl Meclisi’nde etkili olmasını 

beklemek mümkün değildir.

Sonuç Yerine

Musul’da 20 Haziran 2013’te yapılan ve son de-

rece tartışmalı geçen seçimin ardından şekille-

nen siyasi süreç içerisinde seçimden ikinci ola-

rak çıkan Muttahidun Listesi, Birleşik Ulusal 

Irakiye İttifakı, Ulusal Ninova İttifakı, Ulusal 

Um El-Rabiain Aşiretler Topluluğu, Irak Hayır 

ve Verimlilik Listesi, Reform ve İlerleme Yezidi 

Hareketi ile birlikte Nahda Koalisyonu’nu oluş-

turmuş ve Musul İl Meclisi’nde 14 sandalye ile 

en büyük oluşum haline gelmiştir. Nuceyfilerin 

liderliğindeki Nahda Koalisyonu, bir önceki dö-

nemin politikası olarak Kürt Listesi ile diyaloğu 

devam ettirmiş ve bunun sonucunda Musul İl 

Yönetimi’nin belirlenmesinde en etkili siyasi güç 

olmuştur. Musul İl Meclisi’nde Hayır ve Verim-

lilik Listesi’nin de katılımıyla 12 sandalyeli Kürt 

Listesi ile birlikte Musul İl Yönetimi’nin oluştu-

rulması için yeterli sayıya ulaşan Nahda Koalis-

yonu, Musul İl Yönetimi’ni istediği doğrultuda 

şekillendirmiştir. Musul İl Meclisi’nin 7 Ağustos 

2013’te yaptığı son toplantıda vali yardımcıları-

nın da belirlenmesiyle Musul İl Yönetimi tamam-

lanmıştır. Buna göre aşağıdaki tabloda Musul il 

yönetiminde yer alan isimler yer almaktadır.
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Anlaşıldığı üzere Musul İl Yönetimi’ne ilişkin 

olarak 5 yetkili makamdan 3’ünü Nahda Koalis-

yonu, 2’sini Kürt Listesi almıştır. Bu noktada Mu-

sul İl Meclisi içerisinde anlaşmaya giren Nahda 

Koalisyonu ve Kürt Listesi’nin Musul İl Mecli-

si’ndeki makamları paylaştıkları görülmektedir. 

Nahda Koalisyonu ile Kürt Listesi arasındaki an-

laşma devam ettiği sürece, Musul İl Yönetimi’nin 

iki tarafın ortaklaşa yönetiminde devam edeceği 

ve bu anlaşmanın bozulmasının zor olduğunu 

söylemek mümkündür.
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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde Siyasal Gelişmeler 
ve Türkiye ile Iraklı Kürtler Arasındaki İlişkilerin Geleceği 
Çalıştayı 
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ORSAM ve Goran Hareketi işbirliği ile 15 Ağus-

tos 2013 tarihinde Ankara’da “Irak Kürdistan 

Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) Siyasal Gelişmeler 

ve Türkiye ile Iraklı Kürtler Arasındaki İlişkilerin 

Geleceği” başlıklı bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. 

Açılış konuşmasının ORSAM Başkanı Hasan 

Kanbolat tarafından yapıldığı çalıştay “Irak 

Kürdistan Bölgesi’nde Siyasal Yapı ve Goran 

Hareketi’nin Yaklaşımı” başlıklı oturum ile başla-

mıştır. Yrd. Doç. Dr. Nihat Ali Özcan’ın başkan-

lığında yürütülen ilk oturum Goran Hareketi’nin 

Irak Parlamentosu Milletvekili ve Grup Başkanı 

Dr. Latif Muhammed “Goran Hareketi’nin Siya-

si ve Halkla İlişkileri” başlıklı sunumu ile baş-

lamıştır. Yrd. Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek, 

“IKBY’de Demokratikleşme Sürecinin Değer-

lendirilmesi”, Goran Hareketi’nin Siyasi Araştır-

malar Merkezi’nin Koordinatörü Dr. Ako Hama 

Karim, “IKBY’de Muhalefetin Tarihi”, Yrd. Doç. 

Dr. Serhat Erkmen ““IKBY’de Siyasal Dengeler 

ve Yakın Geleceğe İlişkin Beklentiler”, Goran 

Hareketi Siyasi Araştırmalar Merkezi Üyesi Dr. 

Mohamed Ali, “Goran Hareketi’nin IKBY’deki 

Temel Sorunlar Karşısındaki Çözüm Önerileri” 

başlıklı konuşmalarını yapmışlardır.

İkinci oturum, Yrd. Doç. Dr. Serhat Erkmen baş-

kanlığında, “Irak’ta Siyasal Gelişmeler, Enerji ve 

Türkiye ile Iraklı Kürtler Arasındaki İlişkiler” 

başlığı ile tartışmaya açılmıştır. Doç. Dr. Şaban 

Kardaş, “Türk Dış Politikası Çerçevesinde KBY 

ile İlişkiler” başlıklı sunumuyla oturumda söz 

alırken, Gorran Partisi Siyasi Araştırmalar Mer-

kezi Üyesi Dr. Darbaz Mohammed, “Yaklaşan 

Irak Seçimleri”ni, ORSAM Ortadoğu Uzmanı 

Bilgay Duman “2013 Seçimleri Işığında Irak’ta 

Yeni Siyasal Dengeleri” konuşmalarında değer-

lendirmiştir. Çalıştay, Kürt Bölgesel Yönetimi 

(KBY) Parlamento Seçimi Goran Hareketi Mil-

letvekili Adayı Dr. Sardar Aziz’in, Türkiye ve 

KBY arasındaki ilişkileri değerlendirmesiyle son 

bulmuştur. 
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IKBY Parlamentosu’nda ana muhalefeti oluş-

turan Goran Hareketi 21 Eylül 2013’te IKBY’de 

yapılacak olan seçim öncesi yine en önemli par-

tilerden birisi durumundadır. Celal Talabani li-

derliğindeki KYB’den ayrılan Neşirvan Mustafa, 

Goran Hareketi’ni 2009 yılında kurmuştur. Kül-

türel ve siyasi mücadelesi geniş bir alana sahip 

olan Goran Hareketi, yeni muhalefetin önemli 

parçalarından birini oluşturmaktadır. 

Goran Hareketi, IKBY’de KDP ve KYB’den olu-

şan Kürdistan İttifakı’ndan sonra ikinci büyük 

parti durumundadır. IKBY’deki anti-demokratik 

uygulamalar ve yolsuzluklara karşı halkın tepki-

siyle güçlenen partinin 21 Eylül 2013’te yapılma-

sı planlanan IKBY Parlamentosu seçimlerinde de 

önemli bir aktör olarak karşımıza çıkacağı kesin-

dir. Kürtçe “değişim” anlamına gelen Goran’ın te-

mel vurguları ise demokratikleşme, bütçede şef-

faflık, idari reformlar, partilerin silahsızlanması, 

sivil toplumun geliştirilmesi ve siyasette partile-

rin etkilerin azaltılmasıdır.

Irak Parlamentosu Milletvekili ve Grup Başkanı 

Dr. Latif Muhammed IKBY’nin Irak hükümetin-

den beklentilerinin farklı olduğunu ve IKBY’de 

beklentilerin su, elektrik gibi hizmetlerle bir-

likte, adalet, insan hakları, ifade özgürlüğü gibi 

beklentileri olduğunu belirtmişlerdir. Bağdat hü-

kümetinin ise son on yılda Irak halkına hizmet 

etmediğini belirterek eleştirmiştir. 

IKBY için ikinci bir dönemin başladığını belir-

ten Muhammed, bu yeni dönem içinde adaletli 

yaşam, modern kültür ve sivil toplum hareketle-

rinin hukuksal açıdan konumunun önemli nok-

talar olduğunu belirtmişlerdir. 

Irak’ta güvenliğin sağlanmasının gün geçtik-

çe kötü bir hal aldığını söyleyen Muhammed, 

bu durumdan Irak Başbakanı Nuri El-Maliki’yi 

sorumlu tutmaktadır. Özellikle son bir yıl içe-

risinde çok fazla can kaybının yaşandığını be-

lirten temsilciler, parlamentonun çok güçlü ol-

madığını ve Başbakan Maliki’nin parlamento 

üzerinde ağırlığı olduğunu belirtmiştir. Ayrıca 

Muhammed, Irak hükümetine girmeyen Goran 

Hareketi’nin bu anlamda muhalif tek parti oldu-

ğunu belirtmiştir.

Burak Bilgehan Özpek, bölge rejiminin karak-

teristiğini değerlendirildiği birinci oturumda, 
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IKBY’nin kendi içinde siyasal rejimi olan bir 

yapıdan oluştuğunu fakat uluslararası konjonk-

türde tanınmadığı belirtmiştir. Demokrasinin 

KBY için diğer ülkeler ile kurduğu ilişkilerde bir 

ön koşul olmasa bile önemli bir etken olduğu bu 

nedenle de demokrasi ve gelişiminin KBY için 

önemli olduğu dile getirmiştir. 

Özpek, KBY’de demokrasiyi dört parametre üze-

rinde değerlendirmiştir. Seçimlerin adil ve özgür 

bir şekilde gerçekleştirilmesi birinci parametre 

olarak karşımıza çıkarken, temel insan hakları-

nın anayasal garanti altına alınması, yönetimin 

yargı tarafından denetlenmesi ve serbest piyasa 

ekonomisi ise diğer parametreleri oluşturmakta-

dır. 

Seçimlerin adil ve özgür bir şekilde gerçekleş-

tirilmesi konusunda hassasiyetle duran Özpek, 

IKBY içerisinde seçimlerle ilgili olarak şikayet-

lerin olduğuna dikkat çekmiştir. Örneğin 2005 

yılı seçimleri sürecinde İslami partilerin saldı-

rıya uğramıştır. 2009 yılı seçimlerine ilişkin ola-

rak da Goran Hareketi’nin, bürokrasi içerisinde 

kendilerine destek verenlerin yükseltilmediği 

ve maaşlarının da kesildiği konusunda şikayet-

leri olduğunu belirtmiştir. Diğer bir beyan ise 

çok partili siyasi hayatın KBY’de yerleştiği, fakat 

KDP ve KYB’nin seçimlerde ittifakı ve ekonomik 

kaynakları kontrol altında tutmalarının üçüncü 

taraflara dolaylı bir baskı yarattığıdır. Temel in-

san hakları konusunda ise özellikle ifade ve basın 

özgürlüğünde yaşanan sıkıntılar dile getirilmiş-

tir. Basın çalışanlarının yüzde 90’ının hükümet 

tarafında istihdam edilmesinin önemli bir nokta 

olduğu da ifade edilmiştir. 

Goran Hareketi Siyasi Araştırmalar Merkezi Dr. 

Ako Hama Karim ise konuşmasında “Irak Kür-

distan’ında Muhalefetin Tarihine” yer vermiştir. 

1992-2005 yılları arasında Irak’ta Kürtler her 

zaman hükümete karşı olmuş ve ayaklanmalar 

gerçekleştirmiştir. Şu anda IKBY’nin bulundu-

ğu bölge ise 1991 yılında yaşanan bir ayaklanma 

sonucu Irak’ta hükümetin çekilmesi ile bu böl-

ge oluşmuştur. Bölgede aynı yıl Kürt parlamen-

tosu kurulmuş ve aynı yıl seçimler yapılmıştır. 

Çok sağlıklı bir süreç içerisinde gerçekleşmeyen 

bu seçimler, Kürt halkı için bir ilk olması adına 

önemlidir. Dört yıl sonra 1995 yılında tekrar se-

çim yapılması planlamasına rağmen iç savaş ne-

deniyle gerçekleşememiştir. 

“IKBY’de 1991-2005 yılları arasında sadece böl-

gesel siyaset yapılabildi. Çünkü IKBY’de bir 

planlama sıkıntısı söz konusuydu ve sürekli Bağ-

dat hükümetine muhalefet etmek düzgün bir 

siyasete izin vermiyordu” sözleri ile konuşması-

na devam eden Karim, 2005-2009 tarihleri ara-

sında da aynı düzensiz siyasetin devam ettiğini 

belirtmiştir. Üyesi olduğu Goran Hareketi’nin 

2008 yılında insan hakları vurgusuyla ortaya çık-

tığını söyleyen Karim, 2009 seçimlerinde Goran 

Hareketi’nin parlamentoda yüzde 25’lik orana 

sahip olduğunu ve 25 sandalye elde ettiğini söy-

lemiştir. Bu seçimlerde KDP ve KYB’nin yüzde 

40’lık bir düşüm yaşadığını da sözlerine eklemiş-

tir. 

Serhat Erkmen konuşmasında, Irak’ın işgalin-

den sonra kuzeyde denklemin KDP ve KYB’nin 

işbirliğine dayandığına ve iki partinin savaşmak 

yerine birlikte hareket ettiğini fakat hükümet 

kurma sürecinde diğerlerini dışarıda bıraktıkla-

rını söyleyerek konuşmasına başlamıştır. Goran 

Hareketi’nin kurulma sürecinde KYB’de meyda-

na gelen ayrılmalar ve 2009 yılında seçimlerde 

Goran Hareketi’nin başarı kazanması yukarıda 

bahsedilen dengeleri bozmuş ve KDP ve KYB’nin 

seçimlere ayrı girmesine neden olmuştur. Ser-

hat Erkmen yaptığı değerlendirmelere göre 

2014 yılı seçimlerinde KDP’nin birinci, Goran 

Hareketi’nin ikinci ve KYB’nin üçüncü sırada yer 

alacağını belirtmiştir. Bu süreçte yeni bir denge-

nin oluşacağını belirten Erkmen, KDP’nin artık 

bütün siyasi sistemi kontrol edemeyeceğini ifade 

etmiştir. 

Goran Hareketi üyesi Dr. Mohammed Ali, her 

yönetimde iç ve dış sorunların olabileceğini, 

KBY’de de iç sorunlar olduğunu ve özellikle böl-

gede güçlerin çok net ayrılmış olmadığına dikkat 

çekmiştir. Hükümetin siyasi partilerin işvereni 

konumunda olduğunu ifade etmiştir. Hükümet 

ve siyasi partiler ilişkisinde problem olduğunu 

belirten Ali, otorite de medyanın rolünü öne 

çıkarmıştır. Bölgede 700 dergi ve gazete ve 250 

televizyon kanalının olduğunu belirten Ali, bu 
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yayın organlarının KDP ve KYB kontrolü altın-

da olduğunu ifade etmiştir. Bölgede yolsuzluğun 

kurumsal bir hal aldığını da söyleyen Ali, sosyal 

adaletin yokluğunun da bölgenin önemli sorun-

larından biri olduğunu sözlerine eklemiştir. Net 

bir politik sistemin olmadığı KBY’de bireylerin 

özgürlüğünün ve kadınların temsilinin olmadığı 

belirtmiştir. 

Irak’ta politik durum, bölge konuları, Türkiye 

ile ilişkilerin ele alındığı ikinci oturum, Şaban 

Kardaş’ın Türkiye dış politikası çerçevesinde 

Türkiye ve KBY ilişkilerini değerlendirdiği ko-

nuşmasıyla başlamıştır. Son on yıl içerisinde 

Türkiye ve IKBY arasında bir değişim söz konu-

su olduğunu ifade eden Kardaş, Türk dış politi-

kasının geçmişine bakıldığında çok uzun yıllar 

boyunca Türkiye ve Iraklı Kürtlerin ilişkiye geç-

mediğini söylemiştir. 2005 sonrası Federal Hü-

kümet kurulması ile ilişkilerin başladığını ifade 

eden Kardaş’a göre özellikle 2008 yılı itibariyle 

Türkiye ve IKBY ilişkilerinde dönüşüm meyda-

na gelmiştir. Kardaş’a göre, AK Parti ile başlayan 

komşularla sıfır sorun politikası halen Türk dış 

politikasının temel sütunlarından birini oluş-

turmaktadır. Geçmiş politikaya bir çizgi çeken 

sıfır sorun politikası ilişkilerde ticaret, medya 

gibi yumuşak güç unsurlarınının kullanılması-

nı vurgulamaktadır. Türk dış politikasının ikin-

ci önemli sütunu ise ekonomik rasyonalizmdir. 

Bu açılardan Türkiye-IKBY ilişkilerini incelersek 

2007-2008 yılları arasında Türkiye’nin IKBY’ne 

ihracatı yüzde 80 oranında artmıştır. Özellikle 

enerji alanında Türkiye ve IKBY arasında anlaş-

malar söz konusudur ve enerji ile ortak çıkarları 

kesişmektedir. Ayrıca, Türkiye KBY ile ilişkilerini 

geliştirirken, Bağdat’la olan ilişkisini de bozmak 

istememektedir. 

Seçim sonrası Irak’ı değerlendiren Darbaz Mo-

hammed, 2003 yılından itibaren parlementonun 

demokrasi ile yönetildiğini merkezi yönetimden, 

ademi merkeziyetçiliğe geçildiği belirtmiştir. 

Irak’ta 18 ilden oluşan ve her ilin seçim bölgesi 

olduğu ve 100 bin oy alanın seçimlerde millet-

vekili seçildiği bilgilerini vermiştir. Irak’ta siyasi 

partiler yasası olmadığını söyleyen Mohammed, 

son seçimlerde ülke nüfusunun yüzde 61’inin 

oylamaya katıldığını belirtmiştir. 2010 seçimi-

nin mükerrer oy ve oy sisteminde hile yapılması 
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nedeniyle adil olmadığını söyleyen Mohammed, 

2014 seçimleri için ise Irak’ın tek bir ülke gibi gö-

rünmesine rağmen Şii, Sünni ve Kürt olarak üç 

gruba bölündüğünü ifade etmiştir. Mohammed, 

ayrıca her grubun kendine ait bir yönetim şekline 

sahip olduğunu belirtmiştir. Mohammed’e göre 

asıl önemli nokta 2014 yılı seçimlerinde Şiilerin 

aynı grupta mı yer alıp almayacakları sorusudur. 

Bu durum Sünniler için de geçerlidir. Moham-

med, sözlerini bu süreçte Türkiye, İran, ABD ve 

Suudi Arabistan’ın da etkin olacağını söyleyerek 

bitirmiştir. 

Bilgay Duman, konuşmasında 20 Nisan ve 20 

Haziran 2013 seçimlerini temel alarak Irak’ta 

oluşmaya başlayan yeni siyasal dengeleri değer-

lendirmiştir. Söz konusu yerel seçimlerin iç siya-

setin dinamikleri açısından önemini vurgulayan 

Duman, 2013 seçimlerinin 2014 seçimlerini et-

kileyeceğini ve bu durumun Irak’a has bir du-

rum olduğunu belirtmiştir. Duman, genel siyaset 

açısından merkeziyetçilikten uzaklaşmanın söz 

konusu olduğunu ifade ederek bu duruma en iyi 

örnek olarak da yerel yönetimlerin yetkisini art-

tıran 23 Haziran 2013 tarihli yasayı göstermiştir. 

Duman’a göre bir diğer örnek ise yerel seçimler-

de kurulan ittifaklardır. Duman, 2013 yılı seçim-

lerinde küçük partilere de yer vermek için siste-

min değiştirildiğini ve bu değişikliklerin olumlu 

taraflarına rağmen (demokratikleşme açısından 

daha fazla grup temsil edecek, küçük grupların 

vilayet meclislerinde söz hakkı ortaya çıktı) siya-

si yapıyı daha da karmaşık hale getirdiğini söy-

lemiştir. 

Yerel seçimlerin Irak’taki siyasi dinamiklerin ne 

şekilde evrileceğini belirleyeceğini iddia eden 

Duman, özellikle Maliki’nin bir dönem daha 

başbakan olup olmayacağının tartışılmaya başla-

dığını da eklemiştir. 2014 yılı seçimlerinde Kürt 

grupların performansının da çok etkili olacağını 

belirten Duman, Kürtler ve Sünnilerin ittifak du-

rumlarının Şii hükümetinin de kaderini belirle-

yeceğini eklemiştir. 

Son konuşmacı, Sardar Aziz, son dönem IKBY ve 

Türkiye ilişkilerini değerlendirirken, Türkiye’de 

meydana gelen gelişmelerin, bölgede yeni bir 

rol oynayan IKBY ile ilişkilerini de etkilediğini, 

boru hatları, inşaatlar ve ticarette, IKBY’nin tü-

ketici durumda olduğunu ve Türkiye’nin üretici 

olduğu ilişkisinde eşit durumda olmadığını ifade 

etmiştir. 

Sonuç olarak baktığımızda, 2008 yılında kurulan 

Goran Hareketi’nin bir siyasi parti olması ve par-

lamentoda temsil edilmesiyle birlikte, özellikle 

insan hakları ve bu hakların anayasal bir koru-

ma altına alınması, modern kültür, sivil toplum 

hareketlerinin desteklenmesi gibi talepleri ol-

duğunu göz önüne alındığında, genişleyen bir 

hareket olarak devam edeceği anlaşılmaktadır. 

Goran Hareketi, 2009 seçimlerinde aldığı oy ora-

nıyla IKBY’de politik dengeleri etkilemeye baş-

lamıştır. Gelecek yıl yapılacak seçimlerde Goran 

Hareketi’nin, belirleyici olmasa da dengeler üze-

rinde etkisinin artacağı düşünülmektedir.

O 
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Iraklı Alevi-Bektaşi Heyeti ORSAM’ın Konuğu 
Olarak Hacı Bektaş-ı Veli’yi Anma Etkinliklerine Katıldı

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin 

(ORSAM) davetiyle her yıl Türkiye’de düzenle-

nen Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma ve Kül-

tür Günleri Etkinliklerine katılmak için 2009 yı-

lından itibaren ülkemizi ziyaret eden Irak Alevi-

Bektaşi Federasyonu üyeleri 15-18 Ağustos 2013 

tarihleri arasında Nevşehir İlinin Hacıbektaş 

İlçesinde düzenlenen olan 24. Uluslararası Hacı 

Bektaş Veli Anma ve Kültür Günleri Etkinlikleri-

ne katılmak üzere Türkiye’ye gelmiştir. 

ORSAM tarafından bir proje haline dönüştürü-

len bu ziyaretler Türkiye açısından büyük önem 

taşımaktadır. Irak Alevi-Bektaşileri, uzun yıllar 

boyunca ülkedeki Şiiliğin etkisi altında kalmış 

ve bu doğrultuda Şii din adamları Alevi-Bektaşi-

lerin yaşadıkları bölgelere gönderilerek Irak’tan 

Alevi-Bektaşi kimliği silinmeye çalışılmıştır. Bu 

noktada Alevi-Bektaşilerin inanç topluluğu ol-

malarının yanı sıra Türkiye’yle olan irtibatları da 

kesilmiştir. Örneğin Alevi-Bektaşi Türkmenlerin 

yaşadığı Telafer’de 1940’lara kadar bir tane dahi 

hüseyniye (Şii Cami) bulunmazken, Alevi-Bek-

taşi tekkelerin çoğunun burada bulunduğu bilin-

mektedir. Nitekim Alevi-Bektaşi tekkeleri kapa-

tılarak birçoğu hüseyniyeye dönüştürülmüştür.

Ancak ABD’nin Irak’ı işgalinin ardından Irak’ta-

ki yeni süreç içerisinde Alevi-Bektaşiler yeniden 

kimliklerini kazanma çabası içerisinde girmiş ve 

bu doğrultuda bir federasyon kurma girişimin-

de bulunmuşlardır. Irak merkezi hükümeti bu 

konuda birçok engel çıkarırken, Alevi-Bektaşi 

Federasyonu 2011 yılı itibariyle kurulmuştur. 

Özellikle Alevi-Bektaşilerin Türkiye’ye ziya-

retlerinin artması sonucu birçok Alevi-Bektaşi 

tekkesi yeniden açılmıştır. Bu açıdan Iraklı Ale-

vi-Bektaşilerin Şiiliğin etkisinden sıyrılarak, ye-

niden Türkiye’ye yüzlerini dönmeye başladıkları 

gözlemlenmektedir. Zira Türkiye ve Türkmenler 

arasındaki yakın bağ bulunmakla birlikte, Alevi-

Bektaşilik sadece Türkmenler arasında değil, Şe-

bekler ve Kakailer gibi azınlıklarla birlikte Kürt-

ler arasında da yaygın bir inanış biçimidir. Bu 

çerçevede de farklı etnik ve dini grupların Irak’ın 

bütünlüğü içinde farklılıklarının korunması poli-

tikasına bir katkı sağlanmış olmaktadır. 

Heyetin ziyareti Ankara’ya karayolu ile 13 

Ağustos’ta ulaşmaları ile başlamıştır. 15 Ağus-

tos Perşembe günü ise etkinliklerin yapılaca-

ğı Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine geçilmiş ve 

ilk önce “çilehane” olarak bilinen Alevi-Bektaşi 

inancına göre kutsal sayılan bir mekan olan yere 

yapılan ziyaret ile başlamıştır. Aynı gün içinde 

daha sonra Hacı Bektaş Veli Dergahı’na geçil-

miştir. İkinci gün ise Alevi-Bektaşi inanışında 

önemli bir yere sahip olan Beştaşlar, Kadıncık 

Ana gibi yerlere de ziyaretler gerçekleştirilmiştir. 
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Hacıbektaş ilçesine anma etkinlikleri kapsamın-

da gerek Türkiye içinden gerek yurtdışından 

büyük bir nüfusun geldiği gözlemlenmektedir. 

Merkez nüfusunun 5 bin civarında olduğu dik-

kate alındığında belediyenin imkanlarının yeter-

siz kalması kaçınılmaz olarak değerlendirilmeli-

dir. Gerek konaklama gerek etkinliğin yapıldığı 

meydanın ve şehrin diğer caddelerinin temizliği 

açısından şehrin imkanlarının yetersiz kalması-

nın sonucu olarak farklı yerlerden ilçeye destek 

geldiği görülmektedir. Nevşehir’in Gülşehir ilçe-

sinden gelen çöp toplama ve itfaiye araçlarının 

yanı sıra İstanbul Şişli Belediyesi’nin temizlik iş-

çileri ile yine aynı belediyenin ziyaretçilere içme 

suyu sağlayan bir tankerinin de anma etkinlikleri 

çerçevesinde görev aldıkları gözlemlenmiştir.

ORSAM tarafından 2009’dan bu yana beş yıldır 

düzenlenen bu faaliyet çerçevesinde Hacıbektaş 

İlçesinin gelişimine de şahit olunmaktadır. Her 

geçen yıl daha iyi bir şekilde düzenlenmesine 

karşın eksikliklerin ve bazı aksaklıkların devam 

ettiği de gözlemlenmektedir. Küçük bir ilçe ol-

ması nedeniyle sokakları dar olan ilçenin içine 

etkinlikler kapsamında büyük otobüslerin trafik 

sıkışıklığına yol açmaktadır. Oysa ilçenin girişin-

de otobüsler için bir park yerinin ayarlanması 

ve bu araçların ilçeye girişlerine engel olunması 

yoluyla trafikteki karmaşaya ciddi bir çözüm bu-

lunabilir. Ayrıca ilçe içinde yer ve yön gösteren 

tabelaların olmaması da ayrı bir karmaşaya yol 

açmaktadır. Geçici de olsa bu tür yön tabelaları-

nın asılması yaya trafiğindeki karmaşayı da en-

gellemesi açısından önemli olarak değerlendiril-

melidir. Özellikle Irak’tan gelen misafirlerimizde 

olduğu gibi diğer ülkelerden Türkiye’ye gelen 

ziyaretçilerde yönlendirme eksikliği nedeniyle 

zorluk yaşanmaktadır.

Gözlemlenen bir diğer nokta ise ilçe sakinlerinin 

en azından bir kısmının ilçeye gelen siyasilere 

dönük protestolardan rahatsız olmalarıdır. Hacı-

bektaşlılar bu protestolar nedeniyle ilçeye dönük 

yatırımların en azından geciktiği yönünde bir iz-

lenime sahiptirler.

ORSAM’ın davetlisi olarak Hacıbektaş’a gelen 

Iraklı Alevi-Bektaşi heyeti 17 Ağustos günü tek-

rar Ankara’ya dönmüştür. Ankara’da Hüseyin 

Gazi Türbesi’ni de ziyaret eden heyet burada 

sıcak bir şekilde karşılanmıştır. Heyet aynı gün 

içinde Hacı Bayram Veli Camisi’ni de ziyaret et-

miş ve ertesi gün Irak’a doğru yola çıkmıştır.

ORSAM tarafından beş yıldan bu yana düzenle-

nen bu etkinliğin önümüzdeki yıllarda da artarak 

devam etmesi Iraklı Alevi-Bektaşilerin temel is-

teğidir. Bu yolla Türkiye’nin de Iraklı farklı grup-

larla ilişkisinin ve Iraklı Alevi-Bektaşilere deste-

ğinin devam etmesi sağlanmaktadır.

O 
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Söyleşi

MISIR EL VASAT PARTİSİ GENEL SEKRETERİ 
MAHMUD ŞERBİNİ İLE SÖYLEŞİ

MAHMUD ŞERMİNİ: “MISIR HALKININ 
YAŞAMASINA İZİN VERİLDİ ANCAK HİÇBİR 
ZAMAN TAM MANADA GÜÇLÜ OLMASINA 
İZİN VERİLMEDİ.”

Müslüman Kardeşler Hareketi içerisinden ayrılanlar tarafından kuru-

lan El Vasat (Orta Yol) Partisi, Mübarek döneminde yasal statüye sahip 

ender partilerden biri. 1996 yılında Müslüman Kardeşler Hareketi’nden 

bağımsız bir şekilde parti çalışmalarına başlayan bir grup Müslüman 

Kardeşler üyesi yasal izinleri 2009 yılında alarak partileşmiştir. 3 Tem-

muz darbesinin ardından başlayan siyasi kriz sürecinde El Vasat Partisi 

Genel Başkan Yardımcısı Hatim Azzam, Genel Başkan Ebu Ala Madi 

ve Genel Başkan Yarcımsı Isam Sultan gibi pek çok üyesi tutuklanmış-

tır. Darbe karşıtı koalisyon içerinde bulunan Mısır El Vasat Partisi’nin 

Genel Sekreteri Mahmud Şerbini ile 3 Temmuz darbesini, Mısır’ın gele-

ceğini, darbe karşıtı koalisyonun amaçlarını ve çalışmalarını konuştuk. 

AN INTERVIEW WITH MAHMOUD SHERBINI, SECRETARY-GENERAL 
OF AL-WASAT PARTY IN EGYPT

MAHMOUD SHERBINI: “THE EGYPTIAN PEOPLE WERE ALLOWED TO 
LIVE THEIR LIVES BUT WERE NEVER ALLOWED TO BE STRONG.”

Al-Wasat Party (Center Party in English), which was formed by those who were split from the Muslim Brotherhood, 
is one of the rare parties with legal status under Mubarak. A group of Muslim Brotherhood members, who started 
preparations for the party independently from the Muslim Brotherhood in 1996, got the legal permission to form the 
party in 2009. During the political crisis that broke out following the July 3 coup, many members such as Hatem Az-
zam, Vice-President of Al-Wasat Party; Abou Elela Mady, president of the Party; and Essam Sultan, Vice-President 
of the Party were arrested. We talked to Mahmoud Sherbini, secretary-general of Egyptian Al-Wasat Party in the 
anti-coup coalition, on the July 3 coup, the future of Egypt and the objectives and activities of the anti-coup coalition.         

ORSAM: ORSAM’a hoş geldiniz. Öncelikle 

kendinizi okuyucularımıza tanıtabilir misi-

niz?

Mahmud Şerbini: Adım Mahmud Şerbini, 27 

yıldır avukatlık yapmaktayım. 1996’da İhvan-ı 

Müslimin’den ayrılan bir grup arkadaşımla bera-

ber kurduğumuz Vasat Partisi’nin kurucu üyele-

rinden bir tanesiyim. El Vasat Partisi, 1996, 1998 

ve 2004 tarihlerinde olmak üzere parti olarak 

kabul edilmesi için resmi makamlara başvuru 

yapılmasına rağmen 3 kez resmi olarak reddedil-

miştir. Ancak 2009 yılında yaptığımız başvuru-

muz olumlu bir netice alındı ve parti Mübarek 

gitmeden önce kabul görmüş resmi partilerden 

bir tanesi oldu. 

El Vasat partisi Türkçede ‘orta yol partisi’ anla-

mını taşıyor. Köken olarak İhvan-ı Müslimin’den 

ayrılmış bir partidir. Mursi göreve geldikten belli 
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bir süre sonra ben siyasi yapıyı takip etmek iste-

dim ve bundan dolayı partideki kurucu üyelik ve 

genel sekreterlik görevlerimi resmi olarak don-

durdum. İhvan-ı Müslimin’in bu süreci kaldırıp 

kaldıramayacağı, yeni bir hareketin ortaya çıkıp 

çıkmayacağı, ülkenin demokratikleşmesi için 

neler yapılabileceği ile ilgili konularda çalışmak 

amacıyla partimize bağlı araştırma merkezinde 

çalışmalara başladım. Partimizin cumhurbaşka-

nı adayı olan Muhammed Mansub liderliğinde 

araştırma merkezleriyle işbirliği içinde bir çalış-

ma yaptık. Dimyat ve Kahire halen çalışmaları-

mız devam ediyor. 

ORSAM: İhvan ile El Vasat Partisi arasındaki 

ilişkiyi anlatmanız mümkün müdür? 

Mahmud Şerbini: İhvan-ı Müslimin’le Vasat 

Partisi köken olarak, düşünce olarak bir olması-

na rağmen ayrı partiler olarak yola çıktılar çünkü 

bazı düşüncelerde siyasi hayatın tam anlamıyla 

şekillenmesi, demokrasinin olgunlaşması için 

bazı farklı düşüncelerin olması gerektiğini dü-

şündük. Zaten partiden ayrılan kişiler de bu dü-

şüncede olan kişilerdi. Yani partinin içinde daha 

yenilikçi olabilecek, yeni fikirler öne sürebilecek 

bir grup oluşturmayı hedeflemiştik. Bu hedefler-

le yola çıkmıştık. Oysaki dini bakımdan bakılırsa 

aramızda bir fark yok. Ancak o dönemde bizim 

mücadele ettiğimiz en önemli unsur da yine Mü-

barek döneminin zihniyetinin oluşturduğu siya-

setçiler ve siyaset hayatında rol alan kişilerdi. Bu-

gün Mısır’da olanlar şunu kanıtladı; bugün dar-

beye destek veren, darbenin lehine konuşan her-

kes Mübarek zihniyetinin Mısır’da hala ne kadar 

sabit olduğunu kanıtlıyorlar. Dolayısıyla 25 Ocak 

devrimi tam anlamıyla gerçekleşmiş bir devrim 

değildir. Buradaki okuma İhvan açısından yanlış 

olmuş, öngörü açısından İhvan’ın ciddi bir eksiği 

olmuştur. Mübarek dönemi siyasi zihniyet hala 

mevcuttur ve buna karşı önlem alınamamıştır. 

Burada uluslararası güçlerin veya bu konuda ko-

nuşan uzmanların yanlış anladığı çok önemli bir 

nokta var. O nokta da şu: biz bugün Mısır’da bir 

araya geliyorsak bu İhvancı olduğumuz için de-

ğil; darbeye karşı geldiğimiz içindir. Yani biz tam 

anlamıyla darbeye karşı olduğumuz için ordayız. 

Çünkü buradaki fark şudur. Mübarek darbe tem-

sili olarak orda idi fakat Mursi sivil bir toplumu 

temsil ediyordu ve Mursi’ye verdiğimiz deste-

ğin nedeni İhvancı olmasından kaynaklanmıyor. 

Mursi bize göre demokrasiyi ve sivil bir toplumu 

temsil ediyor.

Bizim askeri darbeye karşı koymamızdaki esas 

neden ile oldukça basit bir temele dayanıyor. 

1952’de asker yönetime el koyduğundan beri tüm 

siyasi yaşam asker tarafından kontrol ediliyor. Bu 

yüzden de ülkemiz de ekonomi olarak, ilmi ola-

rak hep geriye gitti. Bundan dolayı Mısır hep geri 

kalmış bir ülke olarak nitelendiriliyor. Örneğin 

Hindistan Mısır’dan daha sonra özgürlüğünü ka-

zanmış olmasına rağmen gelişen ve büyüyen bir 

ülke, çünkü orada bağımsızlıktan sonra sivil bir 

yönetim iktidara geldi. Mısır ise askeri yönetim 

yüzünden geri kalmış ülkeler listesinde. Aske-

rin amacı da ülkeyi geriye götürmek. Bu yüzden 

biz de askere karşıyız. Bugün meydanlarda olan 

halk, İhvancı olduğu için değil; darbeye karşı ol-

duğu için eylem yapıyor. Darbenin bizi 60 yıl ge-

riye götüreceğini bildiği için orada.

ORSAM: 3 Temmuz’da yaşanan darbe sonrası 

dönemi ve ülkedeki gelişmeleri nasıl değer-

lendiriyorsunuz? Mısır’ı gelecekte neler bek-

liyor?

Mahmud Şerbini: Mübarek döneminin askeri 

zihniyet Mısır’da hiçbir siyasi düşüncenin, siyasi 

figürün yaşamasına izin vermedi. Ancak İhvan’ın 

her zaman kontrollü bir şekilde yaşamasına da 

izin verdiler. Halka şunu söylüyorlardı: “ülkede 

iki güç var; biri İhvan-ı Müslimin biri de asker 

yani bizleriz. Biz batıyla hareket ediyoruz ve si-

zin ilerlemeniz, muasır medeniyetler seviyesine 

gelmeniz, gelişmeniz ve yaşam standartlarınızı 

yükseltmeniz için çalışıyor; batıyla ve dünyayla 

ilişkilerimizi bunun için geliştiriyoruz. Ancak 

İhvan-ı Müslimin ise siyasi bir ideolojiye sahip 

olduğu için yarın öbür gün onlar iktidara gelir-

se size pek çok şeyi yasaklayacaklar, standartla-

rınızı düşürecekler, dar bir alana sıkıştıracaklar.” 

Böylece halka İhvan ve asker arasında tercih 

yapmaları gerektiğini söylediler. Mısır’daki asker 

sevgisi tam da bu noktada ortaya çıktı. Halk bu 

şekilde kandırıldı. Halkın yaşamasına izin verildi 

ancak hiçbir zaman tam manada güçlü olmasına 

izin verilmedi.
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25 Ocak devriminin önemli bir özelliği vardı: 

devrimin bir lideri yoktu. Halk sokaklara dö-

küldüğünde asker ve derin devlet Tahrir mey-

danında toplananların İhvancı olduğunu iddia 

etti. Bunu başaramayınca ve bütün halk oraya 

dökülüp Mübarek karşıtı eylemler yapınca bu 

sefer fırsat vermek istediler. Asker ve derin dev-

letin o dönemdeki stratejisi ise şöyleydi: “halk 

Mübarek’in gitmesini istiyorsa Mübarek gidecek 

fakat zihniyet ve derin devlet devam edip çalı-

şacak”. Ancak asker ve derin devlet fırsatı eline 

geçirmek için tam bir senedir muazzam bir şe-

kilde çalıştılar. Burada askerin bu bir senelik ça-

lışmasının asıl hedefi Mursi’yi göndermek veya 

İhvanı göndermek değildi. Halkı önce parçalara 

ayırmak, ikinci olarak da halk tarafından yapıl-

mış olan devrime darbe vurmaktı. Bu darbenin 

faturasını da İhvana yıkmaktı. “İhvan bir senedir 

iktidarda ancak hiçbir gelişim gösterilmedi ve 

ülkede mevcut kaosun sebebi İhvan oldu” di-

yerek İhvan ile parçalanmış halkı karşı karşıya 

getirmek istediler. Yani derin devletin bir sene 

boyunca yaptığı buydu. Hatta Mursi seçildikten 

sonra bir Amerikalı istihbaratçıyla görüştük ve 

biz ona şunu sorduk: “siz Mısırı İhvancılara mı 

bıraktınız”. O, bize cevaben “İhvanı halka, halkı 

da İhvana bıraktık” dedi. Sonra Tantavi’ye aynı 

soru soruldu o da buna cevap olarak “biz ihva-

nı halkın eline bıraktık” dedi. 25 Ocak devrimini 

yapan halktı, bu darbe de halka karşı yapıldı. Fa-

turası da İhvana kesilmiş oldu.

ORSAM: “Türkiye’de İhvan’ın oy oranı 

%15’lerde, darbe oturdu ve büyük kentler dı-

şında gösteri kalmadı, bir süre sonra bu sokak 

hareketleri tamamen biter” yönünde bir algı 

var. Sizce bu algı ne kadar doğru?

Mahmud Şerbini: Buna cevap vermeden önce 

derin devletin, Sisi’nin ve arkadaşlarının tahlili-

ni yapmak gerekiyor. Mısır’daki derin devletin 

Mursi seçildikten bu yana benimsediği temel 

ideolojisi, ilk olarak halkın İhvana karşı nefret 

duymasını sağlamaya çalışmak, ikinci olarak 

da halkın İslami düşünceye sahip tüm gruplara 

karşı nefret duymasını sağlamaktır. Sisi ve arka-

daşlarının Mursi seçildikten bu yana yaptıkları 

temel iki ideoloji budur. Buna ilaveten siyasi ide-

oloji taşıyan bazı grupların ahmakça davranışları 

da koz vermiş oldu, buna tabi ki İhvan da dâhildi. 

Mursi seçildikten hemen sonra basın, yargı, as-

ker ve derin devlet bağlantılı, bilinçli ve projeli 

bir çalışmaya başladılar. Mısır’dan bahsederken 

belirtilmesi gereken şey, İhvan’ın İslamiyet’in 

temsilcisi olmadığıdır. İhvan ve İslamcılar ayrı 

kefelerde değerlendirilmelidir. Birçok farklı İs-

lami grup olmasına rağmen Mısır denilince akla 

tek İhvan geliyor ve bütün İslamcıları temsil et-

tiği düşünülüyor. Bu çok yanlış bir değerlendir-

medir. Bahsettiğim dört ana unsurun çalışma 

planlarında nefretin İhvan’a yıkılması ardında 

da İslami argüman geliştiren tüm kişi ve örgüt-

lere karşı, halkın nefret beslemesini sağlanması 

hedefleri bulunuyordu. Bizim İslamcı kesimde 

tecrübesizlik mevcut. Bu yüzden İhvan, Mur-

si seçildikten sonra ciddi derecede ve birbirine 

benzeyen hatalar yaptı. Bunlar da dört ana unsu-

run eline ciddi kozlar verdi.

Bu dört unsur Mursi görevde iken onu karar-

larında hataya zorlamaya çalıştılar. Buradaki 

amaçları İslamcılar ve karşı taraf olarak iki temel 

grubu karşı karşıya getirmek suretiyle Mısır’daki 

sokağı bölmek, tam manada bir ayrıştırma yap-

maktı. Bu hareket İslam üzerinde bir parçalama-

dan ziyade İhvan’a yönelik bir parçalama hare-

keti olacaktı. Ama genel olarak ülkedeki bütün 

İslamcılar için geçerlidir.

Bu mevcut durumda Sisi ve derin devlet bu fır-

satı iyi değerlendirdiler. Tüm temel argümanları 

tam anlamıyla darbe yapma düşüncesinden zi-

yade Mursi’nin ve İhvan’ın gitmesine yönelikti. 

Tahrir Meydanına dökülen insanlar asker gelsin 

darbe yapsın amacıyla değil Mursi’nin ve onun 

temsil ettiği zihniyetin ne olursa olsun gitmesi 

için oradaydı. Ancak darbe gerçekleştirildikten 

ve tutuklamalar gerçekleştikten sonra halkın içe-

risinde askere karşı bir ateş yanmaya başladı ve 

bu gittikçe büyümeye devam ediyor. Buna karşı 

da asker kendi tedbirini çok sert bir şekilde, ateş 

açmak suretiyle aldı. Bu eylemleri öldürmeye ve 

bastırmaya yönelik olduğu kadar “aslında bizi bu 

noktaya sürükleyen İhvan” düşüncesini de gös-

terme mantığını da taşıyor. Ve bu şekilde de de-

vam ediyorlar.

Şu nokta önemli olan husus ise askerin darbeden 

bu yana halka yönelik yaptıkları şiddetin Mısır 
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tarihinde bir ilk olmasıdır. Ne modern Mısır dö-

nemi ne de önceki dönemde asla bu kadar ağır 

şiddet ve baskı yaşanmamıştır. Hiçbir kelime 

hiçbir dil Mısır’da yaşananları anlatamaz.

ORSAM: Peki, bugün gelinen noktada 3 Tem-

muz darbesinden geri dönüş mümkün mü? Ya 

da diğer bir ifade ile darbe ülkede oturdu mu?

Mahmud Şerbini: Benim görüşüme göre bazı 

başarılar sağladılar ancak tam anlamıyla darbe 

başarılı oldu diyemeyeceğim. Başarısındaki esas 

unsur da öldürmeler, ölüm olaylarıdır. Darbeye 

karşı İslamcı blok hala sokaklarda eylem yapıyor. 

ORSAM: Darbeye karşı olarak örgütlenen 

cephenin strateji tam olarak nedir? Askeri na-

sıl geri adım attırmayı planlıyorsunuz ve ta-

lepleriniz nelerdir? Özellikle Vasat Partisinin 

bu konudaki talepleri neler?

Mahmud Şerbini: Açık söylemek gerekirse İs-

lamcılar ciddi manada bir strateji planı yapmadı. 

Ancak şu an biz bir heyet oluşturduk ve bu şekil-

de görüşmeler yaparak gerçekleri anlatıp, orada-

ki durumu uluslararası boyuta taşımaya çalışıyo-

ruz. Bu görüşme de bunun bir parçası. 

ORSAM: Mısır’da bir iç savaş olasılığını na-

sıl değerlendiriyorsunuz? Suriye’deki gibi bir 

durum yaşanabilir mi? Şiddet neye dönüşür? 

Mahmud Şerbini: Mısır halkının tabiatına ba-

kıldığında Suriye’deki gibi bir durumun oluşaca-

ğını tasavvur etmiyorum ancak Mısır’da çeşitli 

İslamcı cihat örgütleri var ve bu gruplar yeral-

tından tam anlamıyla çıkıp, eline silah alıp halka 

karşı değil, en kötü senaryo olarak askere karşı 

bir silahlı mücadeleye girebilir. Ancak ‘İhvan’a 

karşı halk’ şeklinde bir çatışma olmasını hiçbir 

şekilde beklemiyorum.

ORSAM: Çeşitli medya kuruluşlarında bir 

Kıpti devleti kurulması olasılığı tartışılıyor. 

Mısır’ın parçalanması mümkün müdür?

Mahmud Şerbini: Mısır’ı bölme hayali çok eski 

tarihlerden bu yana mevcut. Bu hayal, Batılı ül-

keler tarafından sürdürülüyor. Özellikle ülkenin 

güneyinde Hıristiyan nüfusunun ağırlıkta yaşadı-

ğı bölgede -ki bu arada Hıristiyan nüfus Mısır’da 

%4’ü hiçbir şekilde geçemez- böyle bir senaryo-

dan bahsediyorlar. Ancak asıl tehlike dilleri, ırk-

ları farklı olan Müslüman Nubi’ler konusunda 

mevcut. Bunlar Kıpti’lerden farklıdır. Özellikleri 

Mısır’ın güneyinde çoğunluktalar. Kendi dille-

rini ve ırksal faaliyetlerini sürdürüyorlar. Batı, 

projesini burada yürütüp, elinden geldiğince bu 

bölgeyi kaşıyor. Kabile şeklinde bir yapıları var 

ve Kuzey Afrika ülkelerindeki Berberilere benzi-

yorlar. Bir diğer ayrılma projesi de Sina yarıma-

dasıyla alakalı. Sisi Batı tarafından yetiştirilmiş-

tir, eğitimini orada almıştır. Yani, Batının Sisi’nin 

eliyle, Sina yarımadasını ayırıp oraya Filistinlileri 

yerleştirmeye çalıştıklarını biliyoruz. Rakamsal 

olarak Nubi’ler 50.000’i geçmez.

İslami gruplar ve tüm Mısır halkı bu yaşanan 

olaylarda çok büyük tecrübeler edindiler. Halk 

ve İslamcılar anladılar ki ülkenin aklıyla oynayan 

bir grup var ve bu akıl ülke için çok büyük bir 

tehlike. Mısır’daki bu değişimin adı şu oldu; Mı-

sır halkı tabiatı gereği sakin, sabırlı ve isyankâr 

değildir ancak bu olaylardan sonra Mısır halkı 

kendi içerisinde bir devrim yarattı ve artık ölüm-

den korkmuyor. Bu, Mısır halkındaki en büyük 

değişimdir. Bana göre bu değişim, Mısır’daki 

mevcut darbenin hedefine ulaşmasını engelle-

yecektir. Bu darbe geçici başarı sağlayabilecek 

bir darbedir. İki sene, üç sene sonra halkın içe-

risinde değişim ve özünde yeniden doğmuş olan 

‘ölümden korkmama duygusu’ bu darbeyi ber-

taraf edecektir. Ayrıca darbenin ülkeyi tehlikeye 

götürdüğü düşüncesi de yerleşiyor, darbe bu an-

lamda bir artçı deprem gibi sallanan bir darbedir, 

sağlam değildir. 

Öldürülenlerin ekseriyeti gençlerdir. Öleceği-

ni bile bile sokağa hem kadınlar hem erkekler 

çıkıyorlar. Bizde bu bahsettiğim duygu mevcut 

değildi, halk sakindi, isyankâr değildi, ses çıkart-

mazdı, ancak son olaylar sırasında birçok gençle 

görüştüm ve bana şunları söylediler: “ben dışarı-

ya çıkacağım ve büyük ihtimalle öldürüleceğim, 

lütfen bana dua et.”

ORSAM: Sokaktaki şiddet bu şekilde devam 

eder mi? Mısır bu şiddet sarmalından nasıl 

çıkar?
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Mahmud Şerbini: Az önce bahsettiğim halk 

arasında yaşanan bu duygu, aslında o ülkedeki 

halkın darbe karşıtı tutumunun devam edeceği-

ni gösteriyor. Asker de zaten yapabileceklerini en 

üst seviyesine kadar yaptı. Halkı öldürdü, kötü 

şekilde darp etmeleri dünya kendi gözleri ile gör-

dü. Ancak eğer iç savaştan bahsediyorsak böyle 

bir ihtimal yani bir iç savaş söz konusu değildir. 

Artan şiddetle ile ilgili en temel çalışmamız; 

özellikle Batı ülkelerindeki insan hakları savunu-

cusu sivil toplum örgütlerinin kendi ülkelerinin 

karar mercilerini baskı altında tutup, darbeye 

karşı gelmeleri ve ülkedeki mevcut durumun bit-

mesine yönelik çaba sarf etmelerine yöneliktir. 

Bu belki süreci bitirmeye yardımcı olabilir. İkinci 

bir unsur, Sisi ve arkadaşları için düşünecek olur-

sak, kendi gelecekleriyle alakalı olarak içlerinde 

şu an çok ciddi bir korku belirmiş durumdalar. 

Bu korku onları büyük hatalara da sevk edebilir 

veya geri adım da attırabilir. Çünkü şu ana ka-

dar yalnızca geri kalmış Arap ülkeleri onların 

meşruiyetini kabul etti, geri kalan ülkeler onları 

tanımadı. Dolayısıyla bu şekilde devam etmele-

ri söz konusu olmayabilir. Bu anlamda biz insan 

hakları konusunda çalışma yapan uluslararası si-

vil toplum örgütlerini olayın çözümü için kendi 

ülkelerine baskı yapmaları konusunda harekete 

geçirmek istiyoruz.

ORSAM: Uluslararası aktörler konusunda-

ki stratejiyi konuştuk, peki içeride diğer sivil 

aktörlerle görüşmeler devam ediyor mu? Yani 

siyasal İslamcı olmayan diğer gençlik örgütle-

riyle ortaklık için bir çaba sarf ediliyor mu?

Mahmud Şerbini: İki nedenden dolayı Mısır’da 

böyle bir çalışmadan bahsetmemiz söz konu-

su değil. İlk olarak Mısır’da kurulmuş olan sivil 

toplum örgütlerinin %90’ını solcu mantaliteyi 

taşıyan gruplar. İkinci olarak çoğu Batıcı ve Ba-

tıdan maddi destek alan ve Batının düşünceleri 

çerçevesinde hareket eden örgütler. Dolayısıyla 

Mısır’da ses getirebilecek bir çalışma beklemedi-

ğimiz için dışarıdan faaliyetlerimizi sürdürmeye 

çalışıyoruz. 

ORSAM: Son olarak Türkiye’den beklentileri-

niz nelerdir?

Mahmud Şerbini: Buraya gelmeden önce dış 

ülkelerden ne isteyeceğimiz konusunda bu hare-

ketin başkanıyla bir toplantı yaptık. Türkiye’yle 

ilgili olarak beklentimiz de şu yönde. Özellikle 

AK Parti’yle birlikte Türkiye’nin kazandığı tec-

rübelerinden yararlanmak istiyoruz. Örneğin 

Türkiye Mavi Marmara konusunu uluslararası 

arenaya taşıyıp istediklerini alabildi. Burada na-

sıl bir yol izlediğini ve nasıl başarılı olduğunu 

öğrenmek istiyoruz. Bu konudaki tecrübelerinizi 

paylaşmak istiyoruz. Türkiye’den ayrıca dünyada 

hukuki anlamda çalışma yapan sivil toplum ör-

gütleriyle ilişkiler kurabilmemizi, bir araya gel-

memizi sağlayacak lojistik çalışmalar yapmasını 

bekliyoruz.

*Bu söyleşi 22 Ağustos 2013 tarihinde Ankara’da 

ORSAM’da gerçekleştirilmiştir. 

O 



       

Bu Sayıda 
Katkıda Bulunan Yazarlar

Doç. Dr. Taner Tatar

İnönü Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümü’nde Doç. Dr. olarak görev yapan Taner Tatar lisans derece-

sini İnönü Üniversitesi Sosyoloji bölümden almıştır. Sosyoloji alandaki yüksek lisans derecesini 1992 

yılında “Türk İktisat Düşüncesinin Sosyolojik Tahlili (1838-1938)” teziyle İnönü Üniversitesi’nden 

almıştır.  Doktora derecesini ise yine Sosyoloji alanında İnönü Üniversitesi’nden 1995 yılında “Şehir-

leşme ve Siyasî Katılım (Malatya Uygulaması)” tezi ile almıştır.

Nebahat Tanrıverdi O Yaşar

Nebahat Tanrıverdi O Yaşar ORSAM Ortadoğu Uzman Yardımcısı olarak ORSAM’da görev yap-

maktadır.  Kuzey Afrika ve Körfez ülkeleri üzerine çalışan Nebahat Tanrıverdi O Yaşar’ın Fas, Tu-

nus, Libya, Mısır, Bahreyn ve Suudi Arabistan’daki gelişmelere dair pek yazısı bulunmaktadır. Körfez 

İşbirliği Konseyi ile ilgili çalışmalarının yanı sıra geçiş süreçleri ve demokratikleşme, Arap Baharı, 

güvenlik ve rejim değişikliği konularında çalışmaktadır. Bugüne kadar yazıları ORSAM web sitesi, 

Ortadoğu Analiz, Alternatif Politikalar, Akademik Ortadoğu ve Today’s Zaman gibi yayın organla-

rında yayınlanmıştır. Al Arabiya, TRT, TRT Türk, Nile TV, Türkmeneli TV, AHaber ve TRT Arapça 

gibi kanallarda yayına çıkmıştır. Uluslararası İlişkiler konusunda lisansını Hacettepe Üniversitesi’nde 

tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Bölümün-

de devam ettirmektedir.

Ceren Akbaba

Ceren Akbaba lisans eğitimini 2008 – 2012 yılları arasında Karlsruhe Üniversitesi Kültür Bilim-

leri Fakültesinde Avrupa Tarihi ve Kültürü Bölümü’nde tamamlamıştır. 2010 yılında Norveç Oslo 

Üniversitesi’nde Erasmus öğrencisi olarak bulunmuştur. 2012 yılından bu yana ODTÜ Sosyal Bilim-

ler Fakültesi ve Berlin Humboldt Üniversitesi ortak yüksek lisans üstü programında eğitimine devam 

etmektedir.

Doç. Dr. Ahmet K. Han

Dr. Ahmet K. Han, halen,  Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde görev yapmakta-

dır. Çalışma alanları Orta Doğu, Hint alt kıtası ve Afganistan, stratejik düşünce, uluslararası ilişkiler 

kuramları, enerji ve dış politika analizi üzerine yoğunlaşmış bulunan Dr. Han lisans eğitimini ekono-

mi ve uluslararası ilişkiler alanında tamamladıktan sonra, siyasi tarih yüksek lisansını ve uluslararası 

ilişkiler üzerine doktora çalışmalarını sürdürmüş ve 2001 yılında; “Kavram ve Kuram Olarak Strateji; 

Küreselleşen Dünyada Ulusal Strateji” başlıklı teziyle İstanbul Üniversitesinde doktor ünvanını ka-

zanmıştır. Han, doktora sonrasında Harvard Üniversitesinde Stratejik Müzakere Teknikleri üzerine 

çalışmıştır. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından kendisine 2003 yılında verilen, “Avrupanın Genç Li-



Yazarlar

  

derleri” bursu ile, bu ülkede, ABD Dış Politikası üzerine incelemelerde bulunmuştur.  Dr. Han, 2005 

and 2011 yıllarında NATO tarafından yapılan davetlerle Afganistan’da NATO/ISAF operasyonları-

na dair incelemeler yürütmüştür. İskoçya St. Andrews Üniversitesi Suriye Çalışmaları Merkezinde 

2011 yılında Ziyaretçi Öğretim Üyesi olarak bulunan Dr. Han, New Perspectives Quarterly dergisinin 

Türkçe edisyonunun yayın baş danışmanlığı görevini yürütmekte, Uluslararası İlişkiler, Ortadoğu 

Etüdleri, Güvenlik Stratejileri dergilerinin yayın danışma kurullarında görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Murat Somer

Murat Somer Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi. Karşılaştırmalı siyaset 

ve demokratikleşme, etnik siyaset ve çatışmalar, Kürt meselesi, sosyal kutuplaşma ve bölünme, elit 

değerleri, dinsel ve laik siyaset biçimleri ve siyasal İslam üzerine olan çalışmaları The Annals of the 

American Academy of Political and Social Science, Comparative Political Studies, The Middle East 

Journal, Third World Quarterly ve Doğu Batı gibi birçok dergilerde ve kitaplarda yayınlandı. Radikal 

2, Newsweek Türkiye ve Foreign Policy gibi gazete ve dergilerde fikir yazıları ve söyleşileri çıktı. Alan 

çalışmaları Türkiye yanında Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Müslüman ülkeler üzerine yoğunlaşıyor. İs-

tanbul Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi (ekonomi) mezunu olan Somer, Güney Kaliforniya Üniversitesi 

Los Angeles’da ekonomi alanında master ve politik ekonomi ve kamu politikaları alanında dokto-

ra yaptı. “Dindar ve laik elit değerleri” üzerine olan araştırmalarıyla 2009’da bir Sabancı-Brookings 

Uluslararası Araştırma ödülü aldı ve 2010-2011 yıllarında Princeton Üniversitesi New Jersey’de De-

mokrasi ve Kalkınma bursiyeri oldu. “Modern dünyada etnik çatışmalar” konusunda bir Mellon dok-

tora-sonrası bursiyeri olarak Washington Üniversitesi Seattle’da çalıştı, ABD ve Avrupa’nın birçok 

önemli üniversite ve politika kuruluşunda araştırmacı ve konuşmacı olarak katkılar yaptı ve şu anda 

Stockholm Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Enstititüsü’nde misafir akademisyen olarak araştırma-

larda bulunuyor.

Dr. Alper Y. Dede

ABD’nin Michigan Eyaleti’nde Western Michigan University’de devlet-din-siyaset ilişkisi ve sosyal 

kimlik üzerine Mısır ve Türkiye’yi karşılaştıran doktora tezini yazdı. ABD’de farklı üniversitelerde 

öğretim üyeliği yaptıktan sonra 2010 yılında halen çalışmakta olduğu Zirve Üniversitesi Siyaset Bi-

limi ve Kamu Yönetimi Bölümü’ne geldi. Doktora tezinin çalışma konularına ilave olarak Dr. Dede 

Türkiye’nin Ortadoğu siyaseti, sivil toplum, sosyal hareketler ve İslamcılık konularında çalışmakta-

dır.

Şermin Przeczek

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden lisans derecesine sahiptir. 

Koç Üniversitesi’nde yüksek lisans çalışmalarını tamamlamış, “Deviations in Foreign Policies of Re-

volutionary States: A Comparative Case Study of Iran and China” başlıklı tez sunmuştur. İyi derece-

de İngilizce bilen Şermin Przeczek, orta seviyede Farsça konuşmaktadır.

Doç. Dr. Barış Doster

Kars’ta doğdu (1973). İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü 

bitirdi (1994). İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, Türk siyasal 

yaşamı üzerine yazdığı tezle yüksek lisans, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nda izlediği dış politikayı in-

celediği çalışmayla doktora yaptı. 2011’de siyasi tarih doçenti oldu. Halen Marmara Üniversitesi İle-

tişim Fakültesi’nde öğretim üyesidir.



Yazarlar

       

Dr. Süreyya Yiğit 

Süreyya Yiğit ORSAM’ın Avrasya Danışmanıdır. Lisansını Uluslararası İlişkiler konusunda London 

School of Economics’den aldı. Uluslararası İlişkiler’de yüksek lisansını ve doktora araştırmalarını 

Cambridge Üniversitesinde sürdürdü. Kendisinin Pedagojik Bilimler konusunda Fahri Doktorası 

vardır. Aalborg Üniversitesi, Semerkant Devlet Üniversitesi, Semerkant Yabancı Diller Devlet Ens-

titüsü, Kırgız-Türk Manas Üniversitesi, Kırgızistan-Rus Slavyan Üniversitesi, Amerikan Orta Asya 

Üniversitesi ve Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler konusunda ders 

vermiştir. Mevcut araştırma ve çalışmaları enerji güvenliği, Moğolistan’ın siyasal yapılanması ve Kır-

gız parlamenter rejimi üzerinedir. Cambridge Review of International Affairs ve openDemocracy 

gibi uluslararasi hakemli dergilerde Avrasya alanında, özellikle Avrupa Birliği, Türk Dış Politikası ve 

Orta Asya ile ilgili yayınları bulunmaktadır. 2012’de Energy Security, Shanghai Cooperation Organi-

sation and Central Asia adlı kitabı yayınlanmıştır. 2012 yılından beri İstanbul Aydın Üniversitesinde 

ders vermektedir.

Bilgay Duman

1983’te Ankara’da doğdu. 2011 yılı itibariyle Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bö-

lümü Doktora Programında eğitimini sürdürüyor. Yüksek Lisans tezini “Saddam Sonrası Dönemde 

Türkmenler ve Kerkük” konusunda yazdı. Çeşitli medya kurum ve kuruluşlarında, ulusal ve uluslara-

rası dergi ve gazetelerde makale ve röportajları yer aldı. Katıldığı çok sayıdaki konferansın yanı sıra, 

sıklıkla Ortadoğu coğrafyasında saha çalışmaları yapmakla birlikte, Birleşmiş Milletler gözlemcisi 

olarak Irak ve Afganistan seçimlerinde uluslararası gözlemci ekiplerinde yer aldı. Çalışmalarına OR-

SAM bünyesinde Ortadoğu Uzmanı olarak devam ediyor.

Dr. Tuğba Evrim Maden

Tuğba Evrim Maden Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi, Hidrojeoloji Mühendisliği bölümünde, 

yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Hidropolitik ve Stratejik Araştırmalar Merkezinde 

tamamlamıştır. Doktora derecesini “AB Su Çerçeve Direktifi ve Meriç Nehri” başlıklı tezi ile 2010 

yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünden almıştır. 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren 

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Su Araştırmaları Programı’nda “Hidropolitik 

Uzmanı” olarak görev yapmaktadır. Tuğba Evrim Maden, ISA (International Studies Association) ve 

IWA (International Water Association), International Association of Hydrological Sciences (IAHS) 

ve UİK (Uluslararası İlişkiler Konseyi) üyesidir.

Dr. Seyfi Kılıç

Seyfi Kılıç ORSAM Su Araştırmaları Programı’nda danışman olarak çalışmaktadır. Çalışma alanı 

özellikle Ortadoğu su sorunları üzerinedir. Aynı zamanda uluslararası su hukuku, çevre politikaları 

ve Kuzey-Güney ilişkileri çalışma alanı içindedir. Seyfi Kılıç Ankara Üniversitesi Sosyal Çevre Bilim-

leri Anabilim Dalı’ndan doktora derecesine, Hacettepe Üniversitesi Hidropolitik Anabilim Dalı’ndan 

Yüksek Lisans derecesine sahiptir. Lisansını Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde ta-

mamlamıştır. Ankara’da yaşamaktadır.

 

O 



Ortadoğu Güncesi

  

Hazırlayan: 

Seval KÖK

Günce No: 57

Ortadoğu Güncesi

21 Temmuz – 20 Ağustos 2013



Ortadoğu Güncesi

       

21 Temmuz 2013: Irak Bölgesel Kürt Yönetimi 

Başkanı Mesut Barzani, Irak, Türkiye, İran ve 

Suriye’deki Kürt partilerine Kürt Ulusal Kongresi 

hazırlığı için çağrıda bulundu. 

22 Temmuz 2013: İngiltere Başbakanı David 

Cameron, Suriye’de Beşşar Esad’ın şimdi daha 

güçlü bir konumda olduğunu belirtti. Cameron, 

Suriyeli muhaliflere silah yardımı yapmayı dü-

şünmediklerini net bir şekilde ifade etti.

22 Temmuz 2013: Suriye Başbakan Yardımcı-

sı Kadri Cemil, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 

Lavrov’la Moskova’da bir araya geldi. Cenev-

re konferansı, silah anlaşmaları ve diğer so-

runların ele alındığı görüşmede, Suriye heyeti 

Moskova’dan kredi talebinde bulundu.

22 Temmuz 2013: AB dışişleri bakanları, 

Mısır’da darbe ile devrilen Cumhurbaşkanı Mu-

hammed Mursi’nin serbest bırakılması çağrısı 

yaptı.

23 Temmuz 2013: İran Dışişleri Bakanı Ali Ek-

ber Salihi, Hizbullah’ın silahlı kanadını terör ör-

gütleri listesine alan Avrupa Birliği’ni kınadı. Sa-

lihi, bazı etkili üyelerin baskısıyla alındığını öne 

sürdüğü kararın her türlü siyasi ve hukuki kritere 

aykırı olduğunu savundu.

23 Temmuz 2013: ABD Genelkurmay Başkanı 

Martin Dempsey senatörlere mektup yazarak 

Suriye’ye yapılacak askeri müdahalenin istenme-

yen sonuçlar doğuracağını ifade etti. Dempsey 

mektubunda birçok ayrıntıdan söz ederek en az 

riskle başlanılacak müdahalede ayda milyarlarca 

dolara ihtiyaçları olduğunu ifade etti.  

23 Temmuz 2013: İngiltere Dışişleri Başkanlı-

ğı Parlamentodan Sorumlu Müsteşarı Alistair 

Burt, Suriye’de yaşananlardan en büyük etkile-

nen ülkenin Türkiye olduğunu, bu ülkede yaşa-

nanların en kısa sürede bitmesini temenni ettik-

lerini söyledi.

23 Temmuz 2013: ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan 

Suriye’de PYD’nin bağımsız Kürt bölgesi kurdu-

ğunu ilan etmesi halinde bunun bölgede tansi-

yonu arttıracak provokatif bir gelişme olacağı 

yönünde açıklama geldi.

23 Temmuz 2013: Mısır’daki askeri müdahaleyi 

‘darbe’ olarak nitelendirmekten kaçınan Avrupa 

Birliği dün 28 üyesinin ortak çağrısıyla devrik 

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin serbest 

bırakılmasını talep etti.

24 Temmuz 2013: Suriye Muhalefeti ve Dev-

rimci Güçler Milli Koalisyon’u (SMDK) Başkanı 

Ahmet El Carba ve beraberindeki heyet Fransa 

Cumhurbaşkanı François Hollande ve Dışişleri 

Bakanı Laurent Fabius ile görüştü.

24 Temmuz 2013: Mısır Savunma Bakanı Ab-

dulfettah Es Sisi, şiddet ve teröre karşı mücadele 

sorumluluğunu yerine getirmesi için tüm Mısır-

lıların sokağa çıkmasını istedi. Sisi, «Şiddete ve 

teröre karşı mücadele amacıyla tüm Mısırlıları 

Cuma günü meydanlara inmeye çağırıyorum» 

dedi.

24 Temmuz 2013: ABD Başkanı Barack Obama, 

Mısır Ordusu’na F-16 savaş uçaklarının teslima-

tının süresiz ertelenmesine karar verdi. Mısır’la 

her yıl düzenlenen ortak askeri tatbikatla ilgili ise 

bir değişiklik olmadığı ifade edildi.

25 Temmuz 2013: Mısır Genelkurmay Başkanı 

Abdulfettah El Sisi’nin darbe karşıtlarını bastır-

mak için halka “sokağa çıkın” çağrısına karşılık, 

devrik lider Mursi taraftarları gece yürüyüşü ile 

cevap verdi.

25 Temmuz 2013: Tunus Ulusal Kurucu Meclis 

Üyesi ve muhalif lider Muhammed Brahmi uğra-

dığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

25 Temmuz 2013: ABD Dışişleri Bakanı John 

Kerry, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal 

Koalisyonu (SMDK) heyeti ile New York’ta bir 

araya geldi.

26 Temmuz 2013: Mısır’da darbeyle işbaşı-

na gelen ordu, iktidardan devirdiği Müslüman 

Kardeşler’e ‘uzlaşma’ için masa başına oturmak 

üzere 48 saat süre verdi.

26 Temmuz 2013: İsviçre’nin Cenevre şehrin-

deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek 

Komiserliği, Mısır ordusuna “uluslararası insan 

hakları yasalarına saygılı olma” çağrısı yaptı.
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27 Temmuz 2013: Mısır İçişleri Bakanı Muham-

med İbrahim, 3 Temmuz’da askeri darbeyle gö-

revine son verilen Cumhurbaşkanı Muhammed 

Mursi’nin büyük olasılıkla Hüsnü Mübarek’in 

tutulduğu hapishaneye nakledileceğini söyledi.

27 Temmuz 2013: Birleşmiş Milletler (BM) Ge-

nel Sekreter Sözcülüğü, Suriye’de kimyasal silah 

kullanımının araştırılması konusunda Şam yöne-

timi ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

27 Temmuz 2013: AB Dış Politika Yüksek Tem-

silcisi Catherine Ashton, Mısır’daki gösteriler 

sırasında yaşanan can kayıplarından büyük tees-

sür duyduğunu belirtti, tüm taraflara şiddete son 

vermeleri çağrısı yaptı.

27 Temmuz 2013: İngiltere’nin Birleşmiş Millet-

ler (BM) Daimi Temsilcisi Mark L. Grant Suriye 

Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu 

(SMDK) heyetinin BM Güvenlik Konseyi üyeleri 

ile yaptığı gayrı resmi toplantısından sonra yap-

tığı açıklamada, ‘’Esad’ın geçiş döneminde rolü 

olmamalı’’ dedi.

27 Temmuz 2013: Mısır’da 3 Temmuz gecesi 

askerî darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Mu-

hammed Mursi ile ilk temas sağlandı. İslam İş-

birliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin 

İhsanoğlu, günlerdir nerede olduğu bilinmeyen 

Mısır’ın devrilen Cumhurbaşkanı Muhammed 

Mursi ile Kahire’de görüşüldüğünü bildirdi.

29 Temmuz 2013: İsrail ile Filistin arasında 3 

yıl önce askıya alınan barış görüşmeleri ABD’nin 

arabuluculuğunda yeniden başladı.

30 Temmuz 2013: Rusya parlamentosu alt kana-

dı Duma Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başka-

nı Aleksey Puşkov, Batı’nın Esad’ı El-Kaide ve di-

ğer radikal gruplarla devirerek, yerine “ılımlıları” 

getirme planının suya düşebileceğini söyledi.

30 Temmuz 2013: Terör örgütü PKK’nın Suri-

ye uzantısı Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) 

Suriye’nin kuzeyindeki özerklik girişimlerinden 

rahatsız olan Ankara, Irak Kürt Bölgesel Yöneti-

mi Başbakanı Neçirvan Barzani’yi ağırladı.

31 Temmuz 2013: Mısır makamları, Müslüman 

Kardeşler mürşidi Muhammed Bedii ile hare-

ketin önde gelen iki ismini ‘şiddeti körüklemek’ 

suçlamasıyla mahkemeye verdi.

1 Ağustos 2013: Suriye Devlet Başkanı Beşar 

Esad, Suriye Devlet Televizyonu’na yaptığı açık-

lamada, muhaliflere karşı zaferden emin olduk-

larını ifade etti. 

2 Ağustos 2013: İran’ın başkenti Tahran’da 

‘Dünya Kudüs Günü’ etkinlikleri kapsamında 

konuşan Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedine-

jad, Türkiye’nin tehlikede olduğunu iddia etti.

2 Ağustos 2013: ABD Dışişleri Bakanı John 

Kerry, Mısır ordusunun milyonlarca kişinin ta-

lebi üzerine ülkede demokrasiyi kurtarmak için 

müdahale ettiğini öne sürdü.  

2 Ağustos 2013: Dışişleri Bakanı Ahmet Davu-

toğlu Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Ahmet 

El Carba ile bir araya geldi.

3 Ağustos 2013: Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)

Halep Askeri Konsey Başkanı Albay Abdulceb-

bar Akidi, yönetime bağlı ordu ile çatışırken 

PKK’nın kendilerini arkadan vurduğunu ifade 

ederek, PKK’nın kökünü kurutacaklarını söyledi.

3 Ağustos 2013: Mısır’da darbe ile kurulan ge-

çici hükümetin politikalarını ‘demokrasi inşası’ 

olarak niteleyen John Kerry, bu hükümetin aynı 

zamanda göstericilerden sorumlu olduğunu söy-

ledi.

3 Ağustos 2013: İran’da cumhurbaşkanlığı se-

çimini kazanan Hasan Ruhani, görevi Mahmud 

Ahmedinejad’tan resmen devraldı. Başkent 

Tahran’da düzenlenen törende, Ruhani resmen 

İran’ın cumhurbaşkanı görevini üstlendi.

3 Ağustos 2013: Üst düzey bir grup Batılı dip-

lomat, 3 Temmuz darbesi sonrasında Mısır’da 

ordunun oluşturduğu geçiş yönetimi Dışişleri 

Bakanı Nebil Fehmi ile Kahire’de bir araya gel-

di. Kanlı askeri müdahaleyi ‘darbe’ olarak nitele-

mekten çekinen Avrupa Birliği (AB) ve ABD’nin 

temsilcileri ülkedeki siyasi krizi tarafları uzlaştı-

rarak çözmeye çalışıyor.
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4 Ağustos 2013: İran’ın yeni Cumhurbaşkanı 

Hasan Ruhani, ülkesinin Suriye’de Beşşar Esad 

rejimine destek vereceğini ifade ederek, hiç kim-

senin aralarındaki onlarca yıllık birliği bozama-

yacağını söyledi.

5 Ağustos 2013: Suriye’de Esad’a bağlı ordunun 

Şam’ın banliyölerinden Duma’da kimyasal silah 

kullandığı iddia ediliyor. Saldırı sonrası bölgede 

yaşayanlar, nefes darlığı ve boğulma şikayetleri 

ile hastanelere akın etti.

5 Ağustos 2013: Fransa, bazı Batılı yayın or-

ganları tarafından Suriye Devlet Başkanı Beşar 

Esad’a atfedilen ‘Suriye’deki sorunun sadece de-

mir yumrukla çözülebileceği’ açıklamasına sert 

tepki gösterdi.

5 Ağustos 2013: İran’ın yeni Cumhurbaş-

kanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Ahmet 

Davutoğlu’nu makamında kabul etti. Ruhani, 

görüşmede komşu iki Müslüman ülke arasındaki 

iyi ilişkilerin tüm bölge için son derece önemli 

olduğuna dikkat çekti.

6 Ağustos 2013: Başbakan Recep Tayyip Erdo-

ğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 

bir telefon görüşmesi yaptı. İki lider, telefonla 

yaptıkları görüşmede, Suriye ve Mısır başta ol-

mak üzere bölgedeki son gelişmelere dair gö-

rüş alışverişinde bulundu. Görüşme sırasında, 

Erdoğan’ın, uluslararası toplumun ve Birleşmiş 

Milletler Güvenlik Konseyi’nin Suriye konusun-

da somut adımlar atması gerektiğine değindiği, 

Mısır’da tüm tarafların katılımıyla ivedilikle de-

mokrasiye dönülmesinin büyük önem taşıdığını 

vurguladığı bilgisi edinildi. 

6 Ağustos 2013: İran Cumhurbaşkanı Hasan 

Ruhan, Batı ile aralarındaki nükleer program an-

laşmazlığını çözmeye ciddi şekilde kararlı oldu-

ğunu söyledi.

7 Ağustos 2013: Rusya Dışişleri Bakanı Ser-

gey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik 

Konseyi’nin, Suriye’nin kuzeyinde gerçekleşen 

Kürt katliamını kınaması gerektiğini söyledi. 

Lavrov, “Umuyorum BM bu terör saldırılarına 

bahane bulmadan, kesin bir dille kınar.” dedi.

9 Ağustos 2013: Irak Kürdistan Bölgesel Yö-

netimi Başkanı Mesut Barzani’nin lideri olduğu 

IKDP ve Irak Devlet Başkanı Celal Talabani’nin 

lideri olduğu IKYB polit büro üyelerinin, Kan-

dil dağına çıkarak Suriye’de yaşanan gelişmeler 

konusunda KCK Yürütme Konseyi Başkanı Ce-

mil Bayık ile görüştükleri belirtildi. Görüşmede, 

Suriye’nin Kürt bölgesinde yaşanan çatışmalar, 

Suriye- Irak arasında bulunan sınır kapıları ve 

Erbil’de yapılacak olan Kürt Ulusal Kongresinin 

ele alındığı belirtildi.

10 Ağustos 2013: Türk Hava Yolları uçağının 

kabin ekibini taşıyan araç Lübnan’ın başkenti 

Beyrut’ta silahlı kişiler tarafından durduruldu. 

Pilotlar Murat Akpınar ve Murat Ağca’yı yanları-

na alan saldırganlar kayıplara karıştı. Gelişmenin 

ardından Ankara alarma geçerken Lübnan med-

yası, Türk pilotları küçük bir grubun kaçırdığını 

iddia etti.

11 Ağustos 2013: İran’daki Buşehir nükleer 

santralinde tam kapasite üretime ulaşan Mosko-

va, bu ülkeye sivil amaçlı yeni bir nükleer santral 

daha inşa edecek. İran yarı resmi Mehr haber 

ajansı, İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi’nin 

hazırlıkların tamamlandığını, yeni nükleer sant-

ralle ilgili anlaşmanın önümüzdeki günlerde im-

zalanacağını söylediğini duyurdu.

12 Ağustos 2013: PKK’nın Suriye uzantısı De-

mokratik Birlik Partisi (PYD) lideri Salih Müs-

lim, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) 

Başkanı Mesud Barzani’nin Suriye’nin kuzeyinde 

yaşanan olaylara geç müdahil olduğunu söyledi. 

Müslim, “Terörist gruplar, Suriye’deki Kürtle-

re yönelik katliam gerçekleştirdi. Barzani’nin 

olayları araştırması için oluşturduğu komisyon 

önemli, ama geç kalınmış adım” dedi.

13 Ağustos 2013: Suriye Muhalif ve Devrimci 

Güçler Koalisyonu (SMDK), ülkede bulunan çe-

şitli birliklerden seçeceği 6-10 bin arasında de-

ğişen askerle profesyonelleşiyor. Kurulacak birlik  

kontrol boşluğunun ortaya çıktığı ülkede kaçak-

çılara ve halka kötü muamelede bulunan silahlı 

gruplara karşı mücadele edecek. Aynı zamanda   

Esad rejiminin elinde bulunan merkezlere yöne-

lik operasyonlar düzenleyecek.
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13 Ağustos 2013: İran’ın yarı resmi Fars Haber 

Ajansı, Ankara’nın Lübnan’da kaçırılan iki Türk 

pilotun kurtarılması için Tahran’dan yardım is-

tediğini duyurdu.

14 Ağustos 2013: Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan 

yapılan açıklamada, yerel saatle 16.00’dan itiba-

ren ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiği 

bildirildi. Mısır hükümetinden yapılan açıkla-

mada ise başkent Kahire, İskenderiye ve Süveyş 

şehirlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği 

bildirildi.

14 Ağustos 2013: PKK’nın Suriye’deki partisi 

olarak bilinen PYD’nin Eşbaşkanı Salih Müslim, 

Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak geldiği 

Türkiye’de temaslarını sürdürürken, PYD’nin di-

ğer Eşbaşkanı Asya Abdullah ise Kamışlı’da dü-

zenlediği basın toplantısında, Suriye’de ilan ede-

cekleri özerk yönetim hazırlıkları ile ilgili bilgiler 

verdi. Abdullah, özerk yönetim çalışmalarında 

ikinci aşamaya geçtiklerini belirterek, çalışmala-

rın bütün kesimler tarafından imzalanmasından 

sonra 6 ay içerisinde seçimler yapılacağını söy-

ledi.

14 Ağustos 2013: AB Dış Politika Yüksek Tem-

silcisi Catherine Ashton’un sözcüsü, Mısır’da ölü 

ve yaralanmalar olduğuna dair haberlerin büyük 

endişe kaynağı olduğunu söyledi.

14 Ağustos 2013: Mısır’da Ezher şeyhi Ahmed 

El Tayib, ülkede kanlı müdahale ve aşırı güç kul-

lanımına karşı tarafları uyarırken, itidal çağrısı 

yaptı.

14 Ağustos 2013: Dışişleri Bakanı Ahmet 

Davutoğlu’nun Mısır’da yaşanan son olaylarla 

ilgili Katar, Almanya ve Suudi Arabistanlı mevki-

daşlarıyla telefonda görüştüğü belirtildi.

14 Ağustos 2013: Mısır’da geçici Cumhurbaşka-

nı Yardımcısı Muhammed El Baradey’in istifa et-

tiği bildirildi. El Baradey istifa dilekçesinin geçici 

Cumhurbaşkanı Adli Mansur’a sundu.

15 Ağustos 2013: Mısır’ın devrik Cumhurbaş-

kanı Muhammed Mursi’nin tutukluluk süresinin 

bir ay daha uzatıldığı açıklandı.

15 Ağustos 2013: Türkiye Dışişleri Bakanlığı, El 

Nusra örgütünün, Birleşmiş Milletler Güvenlik 

Konseyi (BMGK) tarafından ‘Irak’taki El Kaide’ 

ile bağlantılı olduğu için El Kaide yaptırım liste-

sine eklendiğini ve ABD tarafından da yine aynı 

örgütle bağlantısı nedeniyle 2012 yılında terör 

örgütü listesine eklendiğini açıkladı.

15 Ağustos 2013: Dışişleri Bakanı Ahmet Davu-

toğlu, Mısır’da devam eden katliamı durduracak 

olan en önemli aracın uluslararası baskı olduğu-

nu söyledi.

16 Ağustos 2013: Mısır güvenlik güçlerinin 

başkent Kahire’deki darbe karşıtı halka yönelik 

kanlı müdahalesi için Çin ve Rusya’dan açıkla-

ma geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hong 

Lei, Mısır’daki gelişmeler üzerine yaptığı açık-

lamada, Çin’in tüm tarafların öncelikle ülke ve 

halkın çıkarlarını ön planda tutmasını ve daha 

fazla kayıpları önlemek için sükûnet umduğunu 

söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan 

açıklamada, Mısır’da tüm taraflara yeni ölümle-

rin olmaması ve şiddetin durdurulması çağrısın-

da bulunuldu. Göstericilerden önemli kayıpların 

yaşandığı ve güvenlik güçlerinin de zarar gördü-

ğü belirtildi. Tüm Mısır halkının çıkarına olacak 

şekilde demokratik reformların sıkı bir diyalogla 

başarılabileceğine dikkat çekilen açıklamada, si-

yasi sürecin ulusal uzlaşıya dayalı olmasına vur-

gu yapıldı.

16 Ağustos 2013: Mısır devlet televizyonu, Mı-

sır ordusu ve polisinin “kanun ihlallerine karşı 

sert tedbirler alacağını” duyurdu.

17 Ağustos 2013: Mısır Başbakanı Hazim Bibla-

vi, Müslüman Kardeşler’in yasal olarak feshedil-

mesi önerisinde bulundu. Biblavi’nin bu öneriyi, 

sivil örgütlere lisans veren bakanlıkta yaptığı bil-

dirildi. Önerinin üzerinde fikir alış verişi yapıldı-

ğını ifade etti.

17 Ağustos 2013: İran, Suriye’ye giden uçakları-

nı inişe zorlayan Irak yönetimine tepki gösterdi. 

İran basında yer alan haberde, Suriye’ye giden 

İran uçaklarına Irak hava sahasında zorunlu iniş 

yaptırıldığı öne sürüldü.
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17 Ağustos 2013: Katar Dışişleri Bakanı Halid 

Bin Muhammed El Atiyye, Mısır’daki kriz sebe-

biyle çok fazla insanın ölmesinden endişe ettik-

lerini belirterek, “Mısır’daki istikrarsızlık tüm 

bölgeyi tehdit ediyor.” dedi.

18 Ağustos 2013: ABD askerlerinin ülkeden çe-

kildiği 2011 yılından bu yana gittikçe artan bir 

şekilde terör saldırılarına hedef olan Irak, hızla 

büyüyen El Kaide tehdidine karşı ABD’den yar-

dım istedi.

18 Ağustos 2013: Avrupa Birliği, darbe yöneti-

minin barışçıl göstericilere kanlı müdahalesinin 

ardından Mısır’la ilişkileri gözden geçireceğini 

açıkladı.

18 Ağustos 2013: Suriye’de kimyasal silah kul-

lanıldığı iddialarını araştıracak BM denetçileri 

başkent Şam’a geldi. 20 kişilik heyet Halep kırsa-

lındaki Han el Assal’da yasak silahların kullanıl-

dığı iddiasını araştıracak. Esad rejimi, bu olaydan 

muhalifleri sorumlu tutmuştu.

18 Ağustos 2013: Mısır Dışişleri Bakanı Ne-

bil Fehmi, uluslararası kamuoyunun Mısır’daki 

olaylara gösterdiği ilgiden rahatsız olmadığını 

bildirirken, «Mısırlılar’ın tek başına aldıkları ka-

rarları perdelemelerine ve yabancı bir müdahale-

ye de izin verilemez» dedi.

18 Ağustos 2013: Abdulfettah El Sisi, asker ve 

polislere yönelik yaptığı konuşmada “şiddete 

başvuranlara müsamaha gösterilmeyeceği” uya-

rısını dile getirdi. 

19 Ağustos 2013: Mısır’da 3 Temmuz’da gerçek-

leşen askeri müdahaleden sonra geçici yönetim, 

şiddet eylemleri düzenlediği gerekçesiyle Müslü-

man Kardeşler’i yasa dışı ilân etmeye hazırlanı-

yor.

19 Ağustos 2013: Irak Başbakan Nuri el Maliki, 

Irak’ta teröristlere karşı kararlılık ve uzun vadeli 

bir şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

20 Ağustos 2013: CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu, Irak Başbakanı Nuri El Maliki’nin 

davetlisi olarak dört gün temaslarda bulunacağı 

Irak’ın başkenti Bağdat’a geldi. Kılıçdaroğlu’nu 

havaalanında Irak Kanun Bakanı Hasan al-

Shammari karşıladı.

20 Ağustos 2013: Beyaz Saray Sözcüsü Josh 

Earnest, Mısır’a yapılan yardımların gözden ge-

çirildiğini ifade etti. Ükedeki eylemler dolayısıyla 

gönderilmesi planlanan F-16 uçakların ve ‹Par-

lak Yıldız’ adlı ortak askeri tatbikatının iptal edil-

diğini hatırlatan Earnest olayların sürmesi duru-

munda yeni kararlar alınabileceğine dikkat çekti.

20 Ağustos 2013: Mısır’daki Müslüman Kardeş-

ler Örgütü Rehberlik Konseyi Başkanı Muham-

med Bedii tutuklandı.

20 Ağustos 2013: Türkiye’nin Beyrut Büyükelçi-

si İnan Özyıldız, kaçırılan Türk pilotların bırakıl-

ması için Lübnan’ın geçici Başbakanı Necib Mi-

kati ve geçici İçişleri Bakanı Mercan Charbel’le 

görüştü.

O 



ORSAM
ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ



ORSAM
ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ



93  

ORSAM
ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ



ORSAM
ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Kat: 3-4 Çankaya / Ankara  Tel: +90 (312) 430 26 09 & Faks: +90 (312) 430 39 48



  

Mart 2009

(Tr - Eng)

Nisan 2009

(Tr - Eng)

(Tr - Eng)

(Tr)

(Tr - Eng)

(Tr - Eng - Ar)

(Tr - Eng - Ar)

(Tr - Eng)

(Tr - Eng)

(Tr - Eng)

 

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr - Eng)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Eng)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

ORSAM RAPORLARI



       

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr - Eng)

(Tr)

(Tr)

(Tr-Eng)

(Tr - Eng)

(Tr)

 

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr-Eng)

(Eng)

(Tr)

(Tr - It)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr-Eng)



  

(Tr-Eng)

(Tr)

(Tr-Eng)

(Tr)

(Tr)

 

(Eng)

(Tr)

(Tr)

(Tr-Eng)

(Tr)

 

(Tr)

(Eng)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

 

(Tr)

(Tr)

(Tr)

(Tr - Eng)

(It)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

Mining
(Eng)

(Tr)

(Tr - Eng)

(Tr - Eng)

(Tr - Eng)

 

Analizi

 

 

(Tr)

(Tr - Eng - Ger)

 

(Tr - Eng)

 

(Tr)



       

OR

 

(Tr)

 

(Tr)

(Tr)

 

 

(Tr - Eng)

 

(Tr - Eng)

(Tr - Eng)

(Tr)

(Tr - Eng)

(Tr)

(Tr - Eng)

(Tr - Eng)

(Tr)

(Eng)

(Tr)

(Tr - Eng)

(Tr - Eng)

(Eng)

(Tr - Eng)

(Eng)

(Tr - Eng)

(Tr)

(Tr)

(Tr)

 

(Tr)
 

 

(Tr - Eng)

(Tr - Eng)

 

(Tr - Eng)

(Tr - Eng)

 

(Tr - Eng)

(Tr )

 

(Tr )

(Tr)

(Tr )

(Tr)



Indexed by

57

ORSAM
ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİYeni Toplumsal Hareketler ve Küresel Projeler

Komplo Teorileri ve rta o u a okak i aseti

up  t e orl  T e mer en e o  an nternational 
Movemen

Eylül 2013 Cilt 5

ISSN: 1309-1557

ORSAM

1
The “Arab Spring” and the Israel-Palestine Conflict: 
Settler Colonialism and Resistance in the Midst of Geopolitical Upheavals
Nicola Pratt

Turkey’s Multiple Kurdish Dilemmas – Syria, Iraq and at Home; 
How They Are Related, and Where They Might Lead

Ankara, Erbil, Baghdad: Relations Fraught with Dilemmas

Denaturalizing the Deep Dilemma: An Episodic Analysis of 
Partial/Non-Cooperation Discourses in Turkey’s Iraq Policy

Turkish Media Framings of the NATO-Led Intervention in Libya

Internationalizing Islamophobia: Anti-Islamophobic Practices from the 
Runnymede Trust to the Organization of Islamic Cooperation 

The Institutionalization of Islam in Europe and the Diyanet: 
The Case of Austria

Book Review / King Abdullah II of Jordan, Our Last Best Chance: 
The Pursuit of Peace in a Time of Peril

Book Review / Ali M. Ansari, The Politics of Nationalism in Modern Iran

{ }

ORSAM ORSAM (Eng)

ORSAM 
WATER 

RESEARCH 
PROGRAMME

ORSAM SU 



ORSAM
ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Kat: 3-4 Çankaya / Ankara  Tel: +90 (312) 430 26 09 & Faks: +90 (312) 430 39 48

YENİ ADRESİMİZE TAŞINDIK


