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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.

www.orsam.org.tr/en/
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Değerli Okurlar,

Ortadoğu Analiz’in Kasım sayısını “Ortadoğu’da Son Gelişmeler, Suriye, Irak ve Türkiye ” kapak konusuyla çı-

karıyoruz. 

Kapak konumuzun ilk makalesi Ertan Efegil’e aittir. Efegil makalesinde son dönem Ortadoğu’da meydana gelen 

gelişmeleri tek tek ülke temelinde analiz ederek değerlendiriyor. 

Barış Doster, “Suriye Satrancındaki Son Dönüşümler” başlıklı çalışmasında ABD ve Rusya’nın, Suriye’nin kim-

yasal silahlarını teslim etmesi konusunda uzlaşmasıyla yeni bir evreye giren Suriye konusunu büyük aktörlerin 

değişen tutumları ile birlikte değerlendiriyor. 

Oytun Orhan, makalesinde gün geçtikçe karmaşık bir hal alan Suriye İç Savaşı’nda İslamcılar ve El Kaide bağlan-

tılarını da göz önünde bulundurarak hem bölge hem de Türkiye boyutunu değerlendiriyor. 

Serhat Erkmen, Zebari’nin Türkiye Ziyareti: Türkiye Irak İlişkilerinde Yeni Bir Sayfa mı Açılıyor? başlıklı ça-

lışmasında Türkiye ve Irak hükümetlerinin son dönemlerde görüşmelere tekrar başlaması ile yeni bir döneme 

giren Türkiye-Orak ilişkilerini değerlendiriyor. 

“Arap Baharı sonrası AB ve Türkiye’nin demokrasi teşvik politikalarını anlamak: Ortadoğu ve Kuzey Afrika böl-

gesinde AB-Türkiye ortaklığının dinamikleri ve limitleri”  başlıklı çalışması ile Emel Parlar Arap Dünyasındaki 

son gelişmelerin ışığı altında AB ve Türkiye’nin demokrasi teşvik politikalarının Arap Baharı öncesi ve sonrası 

tarihsel gelişimini, içeriğini, dinamiklerini ve engellerini değerlendiriyor. 

Can Kasapoğlu, “The evolving Middle Eastern Battleground: Assessing strategic culture and warfare trends 

in the region” başlıklı makalesinde Suriye İç Savaşını, Ortadoğu’nun çatışmalar tarihinde kısa bir gezi yaparak 

özellikle Yom Kippur Savaşı’ndan günümüze olan dönemi ele alarak değerlendiriyor. 

Arap Baharı ve bölgede devamında meydana gelen olaylarda protestocular tarafından birer iletişim aracı olarak 

kullanılan Facebook ve Twitter kullanılmıştır. Özellikle, Twitter bu süreçte bir iletişim aracı olarak ön plan çık-

mıştır. Ali Oğuz Dirizöz, bu çalışmasında Twitter’in tarihçesine, gelişimine ve Ortadoğu’daki ayaklanmalarda 

oynadığı role odaklanmakta ve son olarak Türkiye’deki tartışmalar ışığında Twitter olgusunu değerlendiriyor.

Süreyya Yiğit makalesinde son yıllarda Ortadoğu ve Avrasya bölgelerinde belirgin hale gelen Rusya ve Çin ara-

sındaki rekabet ve işbirliği politikalarını inceliyor. Özellikle, Rusya’nın siyasi ve Çin’in ekonomik potansiyelini 

mercek altına alıyor. 

Aralık sayımızda görüşmek üzere,

Keyifli okumalar

ORSAM’dan

 Hasan Kanbolat

ORSAM Başkanı
 Tarık Oğuzlu

Ortadoğu Analiz Editörü
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Libya’da Devletin askeri güç kullanması neticesinde, muhalefetteki kabileler silaha başvurmak zorunda kaldı. 

Böylece ülkede bir iç savaş baş gösterdi.

Ortadoğu’daki Gelişmelerin Analizi: 

Libya, Tunus, Bahreyn, Mısır ve Suriye

The Analysis of the Developments in the Middle East: 
Libya, Tunisia, Bahrein, Egypt and Syria

Ertan EFEGİL

Abstract
The conflicts emerged during the Arab Spring are the intra-state fightings. Before the fightings, all these de-

velopments had the reasons – supressive regimes, political discrimination, unemployment, illiteracy etc.—

for emergence of them. In order to find final solution to these issues, the experts have to benefit from the 

instruments mentioned by the conflict resolution discipline. In order words, only military instruments are 

not sufficient to solve them. In this study, the strategic-dialog model has been used. Libya, Tunisia, Bahrain, 

Egypt and Syria have been analyzed as case studies. At the end, the following result has been reached: Every 

issue has its own features. After determining these features, the experts have to find a specific solution for a 

specific issue. 

Keywords: Libya, Tunisia, Egypt, Syria, Bahrain, Middle East 
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Giriş

Soğuk Savaş döneminde, klasik güvenlik yak-

laşımları, devletlerarası çatışmaları izah etmek 

için yeterliydi. O dönemde uzmanlar daha çok 

ABD-Rusya arasındaki stratejik rekabete odak-

lanmışlardı ve rekabetin getirdiği güvenlik so-

runlarını inceliyorlardı. Fakat 1991 yılında Sov-

yetler Birliği’nin yıkılmasıyla birlikte, Soğuk Sa-

vaş dönemi sona ererken, devletlerarası çatışma-

lar, nükleer silahlar ve ideolojik temelli Üçüncü 

Dünya ülkelerinde görülen çatışmalar git gide 

bitmeye başladı.1 Süper güçler arasındaki re-

kabetin sona ermesinin verdiği heyecanla, bazı 

akademisyenler, uluslararası sistemde, liberal 

anlayışın ve müşterek güvenlik kavramının ge-

çerli olacağını savunarak, ABD’nin hegemonyası 

altındaki tek kutuplu uluslararası sistemde is-

tikrarın sağlanacağını öngörüyorlardı.2 Fakat bu 

öngörüler kısa sürede geçersiz hale geldi.

Balkanlar, Orta Asya, Güney Asya ve Kafkas-

larda görülen devlet-içi çatışmalar, öncelikle 

uluslararası sistemin yeni güvenlik sorunlarıyla 

karşı karşıya kaldığını su yüzüne çıkardı. Ayrıca 

devlet-içi çatışmalara farklı stratejiler ve araçlar 

ile yaklaşılması gerektiği görüşü de ayrı bir tar-

tışma konusu haline geldi. Çünkü devletlerarası 

çatışmalarda, askeri yöntemler geçerliyken, çe-

şitli diplomatik yollarla devletlerin kendi sorun-

larını çözmelerine yardımcı olmak mümkün idi. 

Fakat devlet-içi çatışmalar ve dine dayalı terör 

eylemleri, çok farklı ve çeşitli -ekonomik, siyasal, 

kültürel, sosyal, hukuksal vb.- sebepler içeriyor-

du. Bu tür çatışmaları sona erdirmek için askeri 

yöntemler ve resmi aktörlerin katılımı yetersiz 

kalıyordu.3 

Bu tür çatışmaların ortaya çıkması, çatışma çö-

zümü, çatışma yönetimi adlarıyla anılan disipli-

nin, Uluslararası İlişkiler alanında daha fazla ge-

çerli hale gelmesine yardımcı oldu. Artık günü-

müzde akademisyenler, devlet-içi çatışmaların 

çözümünde ve terör eylemlerinin sona erdiril-

mesinde, kapsamlı stratejilerin uygulanmasının 

gerekli olduğunu vurgulamaktadır.

2011 yılında Ortadoğu’da başlayan Arap Baharı-

nı analiz ederken, akademisyenler, yine Çatışma 

Yönetimi disiplininin teorik yaklaşımlarından 

faydalanmak zorundadır. Çünkü Arap Baharı 

çerçevesinde, Libya, Tunus, Bahreyn, Mısır ve 

Suriye’de yaşananların nedenlerini incelerken 

ve bu tür devlet-içi çatışmaların sona erdirilme-

si için izlenecek stratejileri belirlerken, çatışma 

çözümünün öngördüğü yaklaşımları kullanmak 

daha gerçekçi analizlere ulaşmak için gereklidir. 

Aksi takdirde akademisyenler bölgedeki geliş-

meleri daha gerçekçi bir şekilde analiz etmekten 

uzak kalacaklardır.

LİBYA

Aşağıda inceleyeceğimiz diğer çatışma örnekleri 

gibi, Libya’da Arap Baharı öncesi dönemde yöne-

timdekiler ile yönetilen halk arasında ciddi değer 

farklılıkları bulunuyordu.

Askeri darbe ile başa gelen Devlet Başkanı Mu-

ammer Kaddafi, ülkede otoriter bir rejim inşa 

etmişti. Muhalefete, fikir özgürlüğüne izin ve-

rilmiyordu. Ülkedeki siyasi, ekonomik ve sosyal 

hayatı, Kaddafi’nin kişiliği ve ideolojisi şekil-

lendiriyordu. Yasama, yürütme ve yargı erkleri, 

Kaddafi’nin devlet üzerindeki hâkimiyetini pe-
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kiştiren bir rol oynuyordu. Ülkeyi, Kaddafi, ken-

di aile mensuplarının, kendisine destek veren ka-

bilelerin ve güvendiği danışmanlarının yardımıy-

la yönetiyordu. Bu gayrı resmi halkanın dışında 

kalan kesimler ise, siyasal ve ekonomik hayattan 

dışlanıyordu.

Ülkede ekonomik gelişme düzeyi düşüktü. Mu-

azzam petrol rezervlerine rağmen, sadece rejimi 

destekleyen kesimler, bu gelirden faydalanabili-

yordu. Yetersiz kalkınma düzeyi, fakirlik, yolsuz-

luk, baskıcı yönetim anlayışı ve günlük olaylar-

dan sayılıyordu.

Ayrıca Kaddafi, geleneksel dini kurumları, kendi 

gücünü pekiştirmek için kontrolü altında tutu-

yordu. Ulusal ordu oluşturmayan Kaddafi, sade-

ce kendisine sadakat gösteren özel güvenlik güç-

lerini kurmuştu. Bu güçler de, Kaddafi’nin aile 

mensuplarının yönetimi altındaydı.4

Tunus ve Mısır’da yaşanan gelişmelerin ardın-

dan, görünmez şiddetin yaşandığı Libya’da top-

lumsal kriz ortaya çıktı. Halkın, yani çoğunluk-

la Kaddafi rejimi sayesinde siyasal ve ekonomik 

alanlarda dışlanmış Doğu Libya’daki kabilelerin 

siyasal, ekonomik ve sosyal taleplerini ret eden 

Kaddafi, bu kişileri, terörist olarak nitelendir-

di ve “hepsini ortadan kaldırmakla” tehdit etti. 

Kendisine sadık özel güvenlik güçlerine güvenen 

Kaddafi, bu kesime karşı baskıcı askeri yöntem-

lere başvurdu. Devletin askeri güç kullanması 

neticesinde, muhalefetteki kabileler silaha baş-

vurmak zorunda kaldı. Böylece ülkede bir iç sa-

vaş baş gösterdi. Kaddafi rejimini bölge güvenli-

ği ve bölgesel stratejik dengeler açısından tehdit 

olarak gören Mısır, Suudi Arabistan ve Katar gibi 

bölge ülkeleri, muhaliflere silah verdiler, lojistik 

destek sağladılar. 

Bu tür yardımlara rağmen, muhalifler, sahada 

belli başarılar elde etseler de, Kaddafi güçlerini 

yenebilecek durumda değildi. Hatta bir ara Kad-

dafi, muhalifleri yenebilecek bir üstünlük dahi 

elde etti. Demokrasi yanlısı muhaliflerin yenile-

ceğini anlayan ABD, İngiltere ve Fransa gibi Ba-

tılı ülkeler, Libya’daki iç savaşa müdahil oldular 

ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden 

güç kullanma yetkisini alarak, Kaddafi güçlerine 

karşı insani müdahalede bulundular. Batılı ül-

kelerin desteği sayesinde muhalifler, Kaddafi’ye 

bağlı güvenlik güçlerini yenilgiye uğrattılar. Hat-

ta Kaddafi’yi de sokak ortasında öldürdüler.5

Kaddafi’nin öldürülmesiyle birlikte, ülkede dü-

zenin yeniden inşası için Birleşmiş Milletler ve 

diğer Batılı ülkeler, Libya’da barış yapıcı ve barış 

inşa edici faaliyetlere giriştiler.

Kaddafi sonrası dönemde ortaya çıkan sorunları 

şöyle özetleyebiliriz:

1. Meşru geçiş dönemi yönetim kurumlarını 

kurmak,

2. Ekonomiyi yeniden iyileştirmek,

3. Yerel silahlı birlikleri, Savunma Bakanlığı 

bünyesine dâhil etmek,

4. Bu birliklerdeki silahları depolarda toplamak,

5. Ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak.6

Bu görevleri ifa edebilmek için, Ulusal Geçiş 

Konseyi kuruldu. Aynı zamanda Birleşmiş Mil-

letler, Libya’da barış yapıcı bir misyon da görev-

lendirdi. Ancak Batılı ülkelerin desteğine rağ-

men, Ulusal Geçiş Konseyi, arzu edilen hedefleri 

hayata geçirme konusunda yeterli düzeyde başa-

rılı olamadı.

Ulusal ordu olmadığı için çok sayıda yerel mi-

lis güçleri ortaya çıktı ve bu güçler Ulusal Ge-

çiş Konseyi’nin Savunma Bakanlığı bünyesinde 

yeniden yapılanma çabalarına rağbet etmediler. 

Diğer bir ifadeyle, bağımsız, özgür konumlarını 

muhafaza etmeyi tercih ettiler. Kendi bölgele-

rindeki hâkimiyetlerini sürdürmeyi arzuladılar. 

Ulusal Konseyin yerine getiremediği ve yerel hal-

kın ihtiyaç duyduğu hizmetleri sunma sorumlu-

luğunu üzerlerine aldılar. Zaten geçmişten gelen 

bir şüphecilik ile yerel milisler merkezi yönetime 

karşı güven duymuyorlardı.

Bölgesel anlamda kabileler arasında ayrılıklar ve 

sürtüşmeler ortaya çıktı. Çünkü Kaddafi döne-

minde bazı kabilelere ekonomik ve siyasal ayrı-

calıklar tanınmıştı. Hatta bu kabilelere diğer ka-

bilelerin toprakları dağıtılmıştı. Kabileler arasın-

da etnik temelli önyargılar mevcuttu. Ayrıca ka-

bileler arasında yargısız infazlarda görülüyordu. 
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Çatışmalar esnasında bazı kabileler Kaddafi’nin 

yanında yer almıştı. Bu nedenle yerel milis güç-

leri, merkezi otoriteye silahlarını vererek, hem 

kendilerini hem de kendi kabilelerini diğer ra-

kip kabileler karşısında güvensiz bir ortamda 

bırakmak istemiyorlardı. Bu nedenle silahlarını 

merkezi depolara bırakmayı ret ettiler. Merkezi 

yönetimin bu konuda gözle görülür geçerli bir 

stratejisinin olmaması da, bu neticeye katkıda 

bulunmuştur.7

Diğer taraftan çatışma sonrası göreve gelen yeni 

yönetim ile Kaddafi döneminde görev alan devlet 

görevlileri arasında sürtüşmeler görüldü. Özel-

likle Kaddafi döneminde görev alan bürokrat-

lara nasıl davranılacağı konusunda tartışmalar 

yaşanıyordu. Muhalifler, çatışma esnasında silah 

kullanan güvenlik birimlerinin cezalandırılması-

nı talep ediyordu. Bu durum, devlet sisteminin 

istenilen düzeyde işlemesine engel olurken, ülke 

genelinde intikam saldırılarının başlamasına uy-

gun zemin hazırlıyordu.

Devlet kurumlarının işlevsiz konumda kalması, 

iki sonucu ortaya çıkarmıştı: Birincisi, yerel milis 

güçleri, devlet kurumlarına paralel yerel konsey-

ler oluşturmuştu. İkincisi ise, bakanlıklar ara-

sında etkin bir şekilde koordinasyon yoktu. Yol-

suzluk ve siyasi müdahaleler, olağan gelişmeler 

olarak görülüyordu. Devlet makamları parayla 

satılıyordu. Bu durumda, devlet düzeyinde işler 

etkili bir şekilde yerine getirilemiyordu.8

Libya’da yargı sistemi de çalışmıyordu. Mahke-

meler görevlerini yerine getiremiyordu. Zaten 

bir mahkeme karar alsa bile, bu kararı uygulatma 

gücüne yani emri altında yeterli sayıda polis gü-

cüne sahip değildir. Bu da, yerel milis güçlerinin, 

adalet mekanizmasını kendi kurallarına uygun 

olarak işletmelerine neden olmaktadır. Yani keyfi 

tutuklamalar, yargısız infazlar ve intikam saldırı-

ları görülmektedir.9

Sonuçta, barışı inşa etme veya çatışma sonrası 

yeniden yapılandırma sürecinde, Libya’da ger-

çekleştirilen girişimler başarısız oldu. Ancak 

Libya’da hayatın yeniden normale dönebilmesi 

için bu tür çabaların daha kapsamlı, daha planlı 

şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir. Diğer 

bir ifadeyle yerel milis güçleri arasında diyalog 

sağlanarak, bu güçler arasında yapıcı, işbirliğine 

dayalı bir ortam oluşturulmalı ve bu birliklerin, 

merkezi ulusal ordu bünyesine dâhil edilmesi 

sağlanmalıdır. Bu birliklerde yer alan, ama or-

duda görev almayacak olanlar topluma yeniden 

kazandırılmalıdır. Bunun için de Libya hüküme-

ti, ülke genelinde ekonomik ve sosyal koşulları 

iyileştirmelidir.

Ülkede asayişin sağlanması için, yargı erki ve 

polis teşkilatı güçlendirilmelidir. Devlet kurum-

ları mutlaka yeterli düzeyde görevlerini yerine 

getirecek kurumsal yapıya kavuşturulmalıdır. 

Eski yönetimin bürokratları, yeni yönetime dâhil 

edilmeli ve böylece Irak’ta olduğu gibi yönetim 

boşluğunun ortaya çıkmasına izin verilmemeli-

dir. Son olarak, Libya’da din önemli bir unsurdur. 

Dinin siyasal hayattaki rolü açık ve net bir şekil-

de tanımlanmalıdır.

TUNUS

Arap Baharının en kansız yaşandığı ülke, 

Tunus’tur. Bunun nedeni ise, Bin Ali rejiminin, 

gösteriler başladıktan sonra, toplumun belli ke-

simlerinden (bürokrasi, ordu ve işadamları gibi) 

beklediği desteği görememesidir. Libya’da ol-

duğu gibi, Tunus’ta da, Arap Baharı öncesi dö-

nemde, toplumun genelinde siyasi, ekonomik 

ve sosyal koşullarda ciddi sorunlar yaşanıyordu. 

Halkın büyük bir kısmı, işsiz, eğitimsiz idi. Yol-

suzluk, otoriter rejim anlayışı, zengin ile fakir 

arasında büyük bir uçurum mevcuttu. Bu olum-

suz koşullar, halkın genelinde hoşnutsuzluklara 

neden oluyordu. Böylece Devlet Başkanı Bin Ali, 

göstericilere fazla direnemeden ülkeden ayrıl-

mak zorunda kaldı.10

Gösterilerin ardından, el-Nahda hükümeti se-

çimleri kazanarak iş başına geldi. Hemen ardın-

dan çatışma sonrası ülkenin yeniden yapılandı-

rılması konusunda bazı adımlar atıldı. Teorik 

kısımda ifade edildiği gibi, genel seçimler yapıldı 

ve yeni hükümet kuruldu. Fakat yeni hükümet 

ülkenin yeniden istikrara kavuşmasına yardımcı 

olamadı.

Öncelikle İslami kesim, laikler ve liberaller ara-

sında, yeni devlet sisteminin şekli veya diğer bir 
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ifadeyle yeni anayasal düzen hakkında görüş 

farklılıkları ortaya çıktı. Özellikle siyasal İslam 

anlayışını savunan daha radikal çizgideki siyasal 

partiler, belli bir dini veya ahlaki düzeni dayat-

maya çalıştılar. Bu kesimler, kültürel farklılıklara 

ve farklı sosyal geleneklere hoşgörülü davran-

mıyordu. Bu tavırlar ise, diğer grupları endişeye 

sevk etti. Liberaller, yavaş yavaş İslami devlete 

doğru yol alındığını düşünmeye başladı. Bu da 

siyasi hayatta kutuplaşmayı teşvik etti. Halen 

daha siyasal hayat istikrar kazanmış değildir. Za-

man zaman bazı yerel çatışmalar yaşanmaktadır. 

Bu konuda taraflar birbirlerini suçlamaktadır. 

Anayasal düzene ilişkin tartışmalar, devlet ku-

rumlarının düzgün şekilde işlemesini engelle-

mektedir. Yargı ve güvenlik birimleri, yeterli dü-

zeyde çalışmalarını sürdürememektedir.11

Sonuçta Tunus, yeni anayasal düzenini çatışan 

tarafların ortak katılımıyla belirlemek, devlet 

kurumlarını işler hale getirmek ve aynı zamanda 

ekonomik ve sosyal koşulları iyileştirmek zorun-

dadır. Bu işlerin gerçekleşebilmesi için üçüncü 

ülkelerin desteğine daha fazla ihtiyaç duyulmak-

tadır.

BAHREYN

Libya’daki durumun aksine, dış güçlerin rejimin 

lehine müdahale ettiği ve halkın demokratikleş-

me taleplerine ket vurulduğu yegâne örnektir. 

Bahreyn’in genel özelliklerine baktığımızda, bu 

toplumun, ülke tarihinin çeşitli evrelerinde de-

mokratikleşme yönünde taleplerde bulunduğu 

görülmektedir. Diğer Ortadoğu ülkeleri gibi, 

toplum yapısı çok karışıktır. Halkın yarıdan azı, 

Bahreyn vatandaşıdır. Ülkede yaşayan halkın 

yüzde 70’i Şii’dir. Ancak ülkeyi Sünniler yönet-

mektedir. Şiiler ve rejim karşıtı Sünniler, devlet 

yönetiminden ve ekonomik hayattan dışlanmış-

tır. Rejim ile ittifak ilişkisi içerisinde bulunan 

bazı Şii grupların hayat standartları yüksektir. 

Yönetim, Şiilerin demografik üstünlüğünü kır-

mak için Sünni yabancı işçileri vatandaşlığa ka-

bul etmektedir.

1960’lardan bu yana, solcu kesimin ve Şiilerin 

yönetime karşı ayaklandığı görülmektedir. Gös-

teriler için dile getirilen sebepler ise şunlardır: 

Otoriter rejim, insan haklarının ihlali, Şii grup-

ların ayrımcılığa uğraması, yolsuzluk, baskıcı 

güvenlik birimleri, ekonomik yetersizlikler ve 

seçimlerde mezhepsel ayrımcılıklar.

Arap Baharı öncesi dönemde, Bahreyn Emiri, 

bazı demokratik reformları yaşama geçirme sözü 

verdi. Ancak yeterli düzeyde demokratik reform-

ları gerçekleştir(e)medi. Daha sonra yapılan ana-

yasal düzenlemeler ise rejimin konumunu daha 

da pekiştirdi.

2011 Şubatında yeniden gösterilere başlayan 

muhalif gruplar, ülkede demokratik ve siyasi re-

formların gerçekleştirilmesini talep ettiler. Fakat 

özellikle Suudi Arabistan’ın baskıları neticesin-

de, Bahreyn yönetimi, muhaliflere karşı sert as-

keri tedbirler aldı.

Bahreyn yönetimi, göstericileri, İran tarafından 

teşvik edilmiş Şiiler olarak nitelendirdi ve geliş-

meleri Şii-Sünni çatışması temelinde tanımladı. 

Bu sayede Sünnileri, Şiilere karşı harekete geçir-

meye çalıştı. Zaten ordu ve güvenlik birimleri, 

çoğunlukla yabancı göçmenlerden oluştuğu için, 

kayıtsız rejime destek verdiler. Güvenlik güçle-

rinin yetersiz kaldığı durumda, Suudi Arabistan 

ve Körfez ülkeleri doğrudan askeri birliklerini bu 

ülkeye sevk ettiler. Bahreyn’deki askeri üssünden 

ve bölgedeki İran tehdidinden ötürü, Amerikan 

yönetimi, Suudi Arabistan’ın girişimlerine itiraz 

etmedi.12

Suudi Arabistan, Bahreyn’deki gelişmeleri iki açı-

dan değerlendiriyordu. Birincisi, Şiilerin iktidara 

gelmesi, İran’ın bölgedeki siyasi etkisini geniş-

letecekti. İkincisi, Bahreyn’deki Şiilerin başarısı, 

başta Suudi Arabistan’daki Şiiler olmak üzere, 

diğer Şiileri de teşvik edebilirdi.

Sonuçta Bahreyn’de, görünmez şiddete sebep 

olan faktörlerde herhangi bir iyileştirme yapıl-

madan, sorunun üzeri zorla örtülmüş oldu. 

MISIR

Mısır’da, Arap Baharı öncesi dönemde, diğer 

Arap ülkelerinde olduğu gibi, çatışmaya sebebi-
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yet verecek nedenler bulunuyordu. Halkın büyük 

bir kısmı fakirdi. Devlet Başkanı Mübarek’in ai-

lesi, Ordu, rejim ile işbirliği içerisinde bulunan 

işadamları ile bürokratların hayat standartları 

oldukça yüksekti. Yolsuzluk mevcuttu. Çiftçiler 

geçinemiyordu. Muhalefete, özgür basına, ka-

tılımcı demokratik anlayışa karşı otoriter rejim 

kesinlikle hoşgörü göstermiyordu. Güvenlik bi-

rimlerini denetleyecek kurumlar mevcut değildi. 

Muhalefeti temsil eden İslami gruplar ile diğer 

kesimler, siyasal hayattan dışlanmışlardı. O ne-

denle 2003 yılında Irak’ta yaşananlar, Mısır hal-

kına, ABD’nin gerçek gücünü gösterdi. Tunus’ta 

yaşananlar da, halka, otoriter yönetimlerin yıkı-

labileceğini öğretti. Bu gelişmelerin verdiği cesa-

retle, Mısır halkının geneli, Mübarek karşısında 

gösterilere başladı ve demokratik, siyasi, ekono-

mik ve sosyal reformlar talep ettiler. Kısa sürede 

sosyal medyanın da yardımıyla halk sokaklara 

döküldü.

Gösteriler karşısında Mübarek yönetimi, önce-

leri yetersiz demokratik adımlar attı. Fakat bu 

adımlar halkı tatmin etmekten uzaktı. Öncelikle 

rejimin yapısına ilişkin herhangi bir düzenleme 

yapmayan Mübarek yönetimi, zamanla gösteri-

cileri karalayan, muhalefeti muhatap almayan bir 

yaklaşım içerisine girdi. Hatta doğrudan olmasa 

da kendi destekçileri sayesinde göstericilere kar-

şı güç kullanan Mübarek yönetimi, güvenlik ted-

birleri alarak sorunu çözmeye yöneldi. 

Diğer ülkelerin eleştirileri karşısında kendisini 

savunmaya başlayan Mübarek, gösterileri, dış 

güçlerin bir oyunu, göstericileri radikal İslam’ın 

ajanları ve Hamas’ı da gösterilerin liderliğini ya-

pan radikal İslami grup olarak lanse etti.13 

Mısır’daki gösterilerin akıbetini, aslında iki aktör 

belirledi. Önemli bir iç aktör olan ve uzun yıllar 

Mısır’ın ekonomik ve siyasi hayatında dengeleyi-

ci unsur olarak rol alan Ordu, ABD’nin telkinleri 

Ordu, göstericilerden faydalanarak, Cumhurbaşkanı Mursi’yi göz hapsine aldı, Müslüman Kardeşler yönetimini devirdi, 

yerine kendisine yakın kesimlerin dâhil olduğu yeni bir geçiş hükümeti kurdu.



Kapak Konusu

16       

neticesinde, gösteriler sırasında tarafsız kalarak, 

halka güç kullanmaktan kaçındı. Hatta halkın 

meşru taleplerde bulunduğunu ifade etti. İkinci 

aktör ise, Ortadoğu’daki gelişmeleri destekleyen 

ve Mısır ordusu üzerinde mutlak etkiye sahip 

olan Birleşik Devletlerdir. ABD, halka karşı Or-

dunun güç kullanmasını istememiştir.

Gösterilerin ardından, muhalifler, Mübarek reji-

mini devirmeyi başardı. Askeri yetkililerin baş-

kanlığında bir geçiş yönetimi oluşturuldu. Bu yö-

netim, ülkenin yeni anayasasının hazırlanmasına 

rehberlik edecekti, seçimlerin yapılmasını ger-

çekleştirecekti ve kısa süre içerisinde ülke yöne-

timini sivillere bırakacaktı. Bu esnada, ülke eko-

nomisinin düzeltilmesi için elinden gelen gayreti 

gösterecekti. Sonuçta, Mübarek sonrası dönem-

de, parlamento feshedildi, teknokratlar hüküme-

ti kuruldu ve anayasa komisyonu oluşturuldu.

Fakat askeri yönetim, yönetimi sivillere bırak-

ma konusunda isteksiz davrandı. Bunun bir kaç 

amacı vardı. Askeri kesim, Mübarek dönemin-

de olduğu gibi, kendisine ait siyasi, ekonomik 

ve anayasal haklarını elinde muhafaza etmek 

istiyordu. İkincisi ise, bir tehdit olarak gördüğü 

radikal İslami hareketlerin -yani Müslüman Kar-

deşler ile Selefilerin- iktidara gelmesini engelle-

mek idi.14

Bu esnada muhalefet partileri de, ülkenin gele-

ceği konusunda ortak bir anlayışa sahip değildi. 

Müslüman Kardeşler, meşruiyet arayışı içerisin-

de olduğu için zaman zaman askeri kesim, zaman 

zaman da liberal kesimler ile işbirliği içerisinde 

olabiliyordu. Liberaller ve laikler, daha katılımcı 

bir anlayışla yönetimin bir an önce sivillere bı-

rakılmasını istiyorlardı. Müslüman Kardeşlerin 

siyasi hayatta etkin rol almasından da endişe 

ediyorlardı. Askeri kesim ile İslami grupların iş-

birliği yaparak kendi çıkarlarına uygun yeni bir 

anayasa yapma ihtimalinden de rahatsız idiler. 

Bu gelişmeler karşısında halk yeniden sokağa 

döküldü. Askeri yönetimin bir an önce seçimle-

ri yapmasını istiyorlardı. Batılı ülkelerde bu ta-

lepleri destekleyen açıklamalar yaptılar. Her ne 

kadar halkın iç istikrar istediğini ve bu nedenle 

kendilerine destek vereceğini düşünen askeri ke-

sim15, genel seçimleri düzenledi ve Cumhurbaş-

kanı Mursi’ye görevi istemeyerek de olsa devret-

mek zorunda kaldı.16 

Mursi’nin Cumhurbaşkanı olması, ülkedeki si-

yasi, ekonomik ve sosyal sorunları çözmek için 

yeterli olmadı. Çünkü Mursi ve ekibine ülke-

yi yönetme gücü vermeyen Mübarek dönemi-

nin yetkilileri, yeni yönetimin başarısızlığı için 

gayret gösterdiler. Yargı erki, ülkenin yeni ana-

yasa taslaklarını geçersiz kılan kararlar alıyor-

du. İşadamları ise, ekonominin düzelmesi için 

Mursi’nin yanında tavır takınmıyordu. Aksine 

ekonominin düzelmesinden ziyade, kötüye gir-

mesinden sorumluydular. Askeri kesim ise, eski 

gücünü yeniden kazanabilmek için Mübarek 

döneminin bürokratları ile işbirliği içerisindey-

di. Bürokratlar da, Mursi’nin devlet zihniyetine 

ve politikalarına destek vermiyorlardı. Batılı ül-

kelerin de, zamanla Müslüman Kardeşlere karşı 

antipatinin uyanmasıyla birlikte, bu ülkelerden 

Mursi yönetimine destek gelmemeye başladı.

Cumhurbaşkanı Mursi’nin kendi seçmenine yö-

nelik siyasi adımları neticesinde, pusuda bekle-

yen muhalif kesimlerin de desteği ile liberaller, 

Selefiler, laikler ve gayri-Müslimler yeniden so-

kaklara döküldüler. Bu sefer Ordu, göstericiler-

den faydalanarak, Cumhurbaşkanı Mursi’yi göz 

hapsine aldı, Müslüman Kardeşler yönetimini 

devirdi, yerine kendisine yakın kesimlerin dâhil 

olduğu yeni bir geçiş hükümeti kurdu. Müslü-

man Kardeşleri yasadışı tanımlayan Genelkur-

may Başkanı Sisi, bu grubun siyasal hayata geri 

dönüşünü sağlayacak sert güvenlik ve siyasi 

tedbirler aldı. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, 

Mübarek döneminde hâkim unsurlar olan askeri 

kesim, işadamları ve bürokratların eski konum-

larını sağlamlaştıran yeni bir anayasal düzenin 

kurulması için çabalarını arttıran Genelkurmay 

Başkanlığı, Batılı ülkelerin zımni, Suudi Ara-

bistan gibi Arap ülkelerinin aleni desteğini aldı. 

Sonuçta Mısır, askeri ve bürokratik vesayet reji-

minin kurulmasına doğru hızla yol almaktadır.17

Sonuçta, Mısır’ın karşı karşıya olduğu ciddi si-

yasi, ekonomik ve sosyal zorluklar mevcuttur. 

Askeri ve bürokratik vesayet rejiminin kurul-

ması, Mısır’da ve dolayısıyla Arap âleminde 
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Arap Baharının sona ermesine netice verecek 

bir gelişmedir. Böylece Mısır’da uzun yıllar halk 

gösterileri görülecek, siyasi gruplar arasında ku-

tuplaşmalar yaşanacak, halkın genelinde fakirlik 

devam edecektir. 

SURİYE

Tunus, Bahreyn, Libya ve Mısır’ın ardından, Su-

riye de Arap Baharından etkilendi. Diğer bölge 

ülkelerinde olduğu gibi, Suriye’de, görünmez ça-

tışma için uygun nedenleri bünyesinde barındı-

rıyordu. Suriye Baas rejimi, otoriter anlayışa sa-

hipti. Esad ailesi, Nusayriler ve rejime yakın işa-

damları, ülke imkânlarının büyük bir kısmından 

faydalanıyordu. Diğer gruplar ise ülkenin hem 

ekonomik hem de siyasi hayatından dışlanmıştı. 

Sosyal katmanlaşma açısından daha alt düzeyde 

bulunan Nusayriler, Esad rejimi tarafından, gü-

venlik birimlerine yerleştirilerek, yaşam koşulları 

düzeltilmişti. Kürtlere vatandaşlık verilmezken, 

muhalefete, ifade özgürlüğüne tahammül yoktu.

Halk barışçıl şekilde taleplerini18 gündeme ge-

tirirken, Türkiye ve Batılı ülkeler, Beşar Esad 

rejiminin, demokratikleşme yönünde adımlar 

atmasını öneriyordu. Hatta Türkiye, Beşar Esad 

ile çok yakın diyalog içerisindeydi ve bu diyalogu 

Suriye’nin demokratikleşmesine katkıda bulun-

mak amacıyla kullanıyordu. 

Mısır, Libya ve Tunus’ta olduğu gibi, Esad yöne-

timi, kozmetik düzeyde demokratik adımların 

atılmasını önerirken,19 Baas rejiminin demokra-

tikleştirilmesine yönelik taleplere şiddetle karşı 

çıkıyordu. Esad rejiminin bu tür girişimlerinden 

muhalifler tatmin olmuyordu.20

Zaman içerisinde, Başkan Esad, diğer Devlet 

Başkanlarının yaptığı gibi, muhaliflere karşı güç 

kullanmaya başladı. Farklı mezhepler ve gruplar 

arasındaki ayrılıkları ve sürtüşmeleri kendi çı-

karları için kullanan rejim, muhalifleri, terörist 

olmakla, radikal İslami ideolojiyi savunmak-

la, İsrail’in uşaklığını yapmakla suçladı. Devlet 

medyası da, rejimin psikolojik harekâtına kayıt-

sız destek sağladı. 

Özellikle Nusayrileri yanına çekmek isteyen Esad 

yönetimi, Sünnilerin Nusayrilere yönelik tarihsel 

önyargılarını sürekli ön plana çıkararak, bu gru-

bun geleceğinin rejimin bekasına bağlı olduğunu 

vurguladı. Nusayrilerde, geleceklerinden endişe 

etmeye başlayınca, rejime desteklerini sürdürdü-

ler. Hatta günümüzde Suriye’de üç federatif yapı-

lı bir yönetimin kurulacağına ve Başkan Esad’ın 

da Nusayrilerin ağırlıkta olduğu kıyı Suriye böl-

gesini kontrolü altında tutacağına yönelik görüş-

lerde ortaya atılmaktadır. 

Çatışmalar esnasında, Suriyeli Kürtler ile bir 

araya Esad yönetimi, bu gruba vatandaşlık sözü 

verdi ve Kürtlerin ağırlıklı olarak yaşadığı kuzey 

bölgesindeki askerlerini zamanla geri çekti.21 

Dini inanca sahip halkın desteğini alabilmek için 

bağımsız İslam medreseleri açtı ve İslami prog-

ramlar yayınlayan televizyon kanallarının açıl-

masına izin verdi. Hükümette küçük bir revizyon 

gerçekleştiren Esad, ülke genelinde genel af ilan 
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etti. Ancak çatışmalarda rol alan muhalifleri, bu 

aftan muaf tuttu.

Önceleri güvenlik güçlerinin baskıcı tedbirlerine 

sabırla yaklaşan muhalifler, güvenlik birimleri-

nin artan düzeyde hukuk dışı davranışları karşı-

sında silaha sarıldılar. Böylece ülkede bir iç savaş 

başlamış oldu. Zamanla devlet-içi çatışmaların 

şiddeti artmıştır. 

Aşağıda belirteceğimiz gibi, bir kısım bölge ve 

bölge-dışı devletlerin Suriye sorununa müda-

hil olmaları neticesinde, bu ülkedeki çatışmalar 

günümüze kadar sürmüştür. Çatışmaların dur-

durulması için Birleşmiş Milletler ve Arap Ligi, 

iki kere devreye girmiş ve rejim ile muhalifler 

arasında yapıcı diyalogun başlaması için yoğun 

çaba harcamıştır. Her ikisi de oldukça tecrübeli 

olan arabulucular, tüm çabalarına rağmen, soru-

na diplomatik çözüm bulunması veya rejim ile 

muhalifler arasında doğrudan temasların başla-

ması konusunda başarılı olamamıştır. Her iki ta-

rafta, barış yapıcı girişimlere yeteri kadar itibar 

etmemiştir. Muhalifler, Esad rejiminin sona er-

mesi konusunda ısrarlı olurken; Başkan Esad, bu 

noktayı tartışma konusu dahi yapmamıştır. Ilımlı 

Suriye halkı ise, kontrollü bir şekilde siyasal geçi-

şin gerçekleştirilmesini istemektedir.22 

Çatışmalar esnasında, ülke ekonomisi büyük za-

rar görürken, devlet kurumları işlemez hale gel-

miştir. Halkın yaşam standardı aşırı düzeyde kö-

tüleşirken, maalesef güvenlik güçlerinin insanlık 

dışı saldırıları neticesinde 2 milyondan fazla Su-

riyeli, mülteci konumuna düşmüştür. Çok sayıda 

sivil, rejim ve muhalifler tarafından öldürülmüş-

tür. Bu durum, rejim ile muhalifler arasında, yani 

rejimi destekleyen gruplar ile muhalifler arasın-

da intikam duygularının yeşermesine neden ol-

maktadır. 

Hükümette küçük bir revizyon gerçekleştiren Esad, ülke genelinde genel af ilan etti. 

Ancak çatışmalarda rol alan muhalifleri, bu aftan muaf tuttu.
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Çatışmalar sırasında, etnik ve mezhepsel grup-

lar içerisinde kolektif kimlik yoğun bir şekilde 

vurgulanmaya başlandı. Bu kimliklerin içerisin-

de, yerel gelenekler, değerler, aile ilişkileri, sınıf 

dayanışmaları, ideolojik yakınlık, Pan-Arap ve 

Pan-İslami fikirlerde vurgulanmaktadır. Bu da, 

gruplar arasında, bir yandan grup-içi dayanış-

mayı arttırırken, diğer yandan grup-dışına karşı 

nefreti, önyargıyı güçlendirmektedir. Bu geliş-

mede, aslında muhalifler arasında farklı görüşle-

rin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Suriye rejimi ile muhalifler, farklı ülkeler ve grup-

lar tarafından açıkça desteklenmektedir. Ön-

celikle Rusya, İran, Hizbullah, aleni bir şekilde 

Esad rejimine destek vermektedir. Rusya, Esad 

rejimine, hem diplomatik hem de askeri yönden 

arka çıkmaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik 

Konseyi’nden Suriye aleyhine karar alınmasını 

engelleyen Rusya, Ortadoğu’daki etkisini kaybet-

mek istememektedir.23 

İran ve Hizbullah, hem askeri silah yardımında 

bulunarak hem de doğrudan savaşçılarını bu ül-

keye göndererek, Esad rejiminin hayatta kalma-

sına yardımcı olmaktadır. İran, Esad rejiminin 

yıkılmasını, kendi rejiminin geleceği açısından 

bir tehdit olarak algılamaktadır. İran, bölgede 

Sünnilerin (Müslüman Kardeşlerin ve Selefile-

rin) hâkimiyetinde bir siyasi yapılanmanın orta-

ya çıkmasından endişe etmektedir. 

Aynı şekilde, Şii Hizbullah, Suriye’deki çatışma-

ları, kendi geleceği açısından bir tehdit olarak 

görmektedir. Hizbullah’a göre, Müslüman Kar-

deşlerin kontrolündeki yeni Sünni Suriye rejimi, 

İran’dan kendisine gelen silah sevkiyatını durdu-

racaktır. Bu durum, Hizbullah’ın Lübnan siyasi 

hayatındaki konumunu ve İsrail’e karşı mücade-

lesini zayıflatacaktır. Zamanla Müslüman Kar-

deşlerin, Lübnan, Filistin gibi ülkelerdeki gücü 

artacak, bu da bölgedeki stratejik dengeleri Hiz-

bullah aleyhine bozacaktır. Iraklı Şiilerinde, Esad 

rejimi yanında çatışmalara dâhil oldukları ifade 

edilmektedir. Diğer taraftan, Iraklı Sünniler ile 

Kürtler, kendi gruplarına destek sağlamaktadır-

lar.24 

Diğer taraftan Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve 

ABD gibi Batılı ülkeler, muhaliflere destek sağla-

maktadır. Suriye’de demokratikleşmenin yaşan-

masını bölgede istikrarın sağlanması için gerekli 

olduğunu düşünen bu ülkeler, muhaliflerin tek 

çatı altında bir araya gelmesinde ve Esad rejimi 

karşısında savaşma kabiliyetlerini tümüyle kay-

betmemeleri için yoğun çaba harcamışlardır. An-

cak radikal İslami grupların, muhaliflerin safında 

yer alması ve muhalifler arasında farklı görüşle-

rin ortaya çıkması, bu ülkelerin muhaliflere daha 

fazla yardım sağlanmasına engel olmuştur. Suu-

di Arabistan gibi Körfez ülkeleri ise, Müslüman 

Kardeşler’den ziyade, Selefiler’in başa geçmesi 

için çaba harcamaktadır. Bu nedenle muhaliflere 

olan desteklerini en alt düzeye indirmişlerdir. 

Ürdün ve Lübnan, ülkede yaşanan gelişmelerden 

oldukça rahatsızdır. Bunun da iki sebebi vardır. 

Birincisi, yoğun bir şekilde mülteci akınıyla kar-

şı karşıya kalmalarıdır. İkincisi ise, Suriye’deki 

mezhepsel çatışmaların kendi ülkelerine sıçra-

ması ihtimalidir. İsrail ise, Esad rejiminin, elin-

deki nükleer, kimyasal silahları terör gruplarına 
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transfer etmesinden ve radikal İslami grupların, 

Suriye yönetimine hâkim olmasından endişe 

etmektedir. Diğer taraftan İran ve Hizbullah’ın 

bölgedeki etkisinin artması, İsrail için bir tehdit 

oluşturmaktadır.25 

Görüldüğü gibi, Suriye’de mezhepler arası ku-

tuplaşma her geçen gün daha fazla derinleşmek-

tedir. Bölge ve bölge-dışı ülkelerin Suriye soru-

nuna müdahil olmaları da, çatışmanın daha fazla 

uzamasına ve hatta bölgedeki diğer ülkelere ya-

yılmasına neden olmaktadır. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Arap Baharı döneminde Ortadoğu bölgesinde 

meydana gelen devlet-içi gelişmelere baktığımız-

da, öncelikle aşağıdaki sonuçlara ulaşabiliriz.

Birincisi, her bir çatışmanın kendisine özgü ko-

şulları bulunmaktadır. Mısır’da Ordu belirleyici 

rol oynarken, Tunus ve Libya’da ulusal ordu ol-

dukça zayıftır. Suriye’de ise, Ordu, Esad’ın aile-

sinin ve Nusayrilerin kontrolü altındadır. Her 

ülkenin toplumsal, mezhepsel ve kabilesel ya-

pıları farklılık göstermektedir. Suriye’de, ciddi 

düzeyde Nusayriler, Kürtler, Müslüman Kardeş-

ler ayrımı görünmektedir. Libya’da yüzden fazla 

bölgesel kabileler bulunmaktadır. Tunus’ta ise 

temel ayrılık laikler ile İslami partiler arasında 

görülmektedir. Mısır’da ise Hıristiyanlar, Laikler 

ve Müslüman Kardeşler ciddi rol oynamaktadır. 

Bahreyn’de belirleyici unsur, rejime ve Suudi 

Arabistan’a göre, Sünni-Şii mücadelesidir. Bu ne-

denle her bir çatışmanın kendisine özgü koşul-

ları tespit edilmeli ve doğal olarak bu özelliklere 

uygun stratejik hedefler belirlenmelidir. Mısır 

için uygun olan stratejik hedefler, hiçbir zaman 

Tunus, Libya ve Suriye için geçerli değildir. 

İkincisi günümüz devlet-içi çatışmalarında aske-

ri yöntemler yetersiz kalmaktadır. Çünkü çatış-

manın nedenleri, sadece askeri güvenlik sorun-

ları değildir. Aksine örnek olaylara baktığımızda, 

her bir çatışma, bünyesinde siyasal, idari, sosyal, 

kültürel ve ekonomik sorunları barındırmak-

tadır. Stratejik hedeflere ve uygulamalara bak-

tığımızda, bu sorunların çözümü konusunda, 

çatışma sonrası ateşkes ve/veya çatışma sonrası 

barışı inşa etme dönemlerinde uygulanan yön-

temlere başvurulmalıdır. Bu yöntemlerin başarılı 

bir şekilde hayata geçirilebilmesi için yeni yöne-

timin, sivillerin, halkın, üçüncü tarafların, sivil 

toplum kuruluşlarının, askeri birimlerin, devlet 

kurumlarının birlikte ve uyum içerisinde işbirliği 

yaptığı bir durumu oluşturması gerekmektedir. 

Aksi takdirde Ortadoğu ülkelerinde olduğu gibi, 

bu hedefler, aksine sonuçlar üretebilmektedir. 

Libya’da karşılaştığımız bu sonuca bir örnektir. 

Yüzden fazla kabilenin kendi bölgelerini kont-

rol etme arzusu ve ihtiyacı, merkezi otoritenin 

kurulmasına engel olmaktadır. Ancak çok uzun 

süreler Libya zayıf merkezi hükümet yapısı ile 

yeniden istikrara kavuşamaz.

Üçüncüsü, devlet-içi çatışmalarda, üçüncü ül-

kelerin oynayacağı rol önemlidir. Kimisinde 

üçüncü ülkeler yapıcı rol oynayabilirler. Mısır’da 

ABD’nin Ordu üzerindeki telkini ve etkisi, 

Libya’da NATO operasyonu, muhaliflerin başa-

rılı olmasına yardımcı olmuştur. Bahreyn’de ise, 

aksine bir sonuç ortaya koymuştur. Suriye’de ise, 

maalesef çatışmaların çok uzun süre sürmesine 

yardımcı olmuştur.

Dördüncüsü, Arap Baharında Ortadoğu halkla-

rının, “Batılı sömürgeci devletler tarafından kış-

kırtıldığı” söyleminin gerçeği yansıtmadığı gö-

rülmektedir. Her Ortadoğu ülkesinde, çatışma-

lara sebebiyet veren faktörler mevcuttur. Yolsuz-

luk, otoriter rejim anlayışı, güvenlik birimlerinin 

baskıcı yaklaşımları, gruplar (kabileler, mezhep-

ler) arası ayrımcılıklar, önyargılar, eğitimsizlik, 

zor yaşam koşulları, işsizlik gibi nedenler, hemen 

hemen hepsinde bulunmaktadır. Bu faktörlerde, 

halkın demokratik, siyasal, sosyal ve ekonomik 

reformlar talep etmelerine neden olmuştur.

Beşincisi, Ortadoğu ülkelerinde silahlı çatışma-

lara sebebiyet veren unsur, otoriter rejimin yan-

daşlarının, mevcut ayrıcalıklı konumlarını bırak-

mak istememeleri, bu amaçla önceleri gösterme-

lik reformlar yapmaya kalkmaları, rejimin temel 

ilkelerini konuşmayı ret etmeleri ve en sonunda 

güvenlik güçlerinin sert tedbirler alarak sorunu 

çözmeye çalışmalarına göz yummalarıdır. Çatış-

maların süresini ve şiddetini ise, ülke içi gruplar 

arası rekabet ve işbirliği olanakları ile üçüncü ül-

kelerin soruna müdahil olma dereceleridir.
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Sonuçta, Ortadoğu ülkelerinin birçoğu, benzer 

çatışma potansiyellerini bünyelerinde taşımakta-

dır. Bu sorunları barışçıl yöntemlerle çözebilmek 

için iktidarlar yapıcı, kararlı ve kapsayıcı çözüm-

ler üretmelidir. Gösterileri bastırmak için askeri 

güce başvurmamalıdır. Yine Ortadoğu’nun ger-

çek anlamda yeni bir düzene kavuşabilmesi için 

barışı inşa edici yöntemlerin kararlılıkla kulla-

nılması gerekmektedir. Liderleri görevlerinden 

uzaklaştırmak, istenilen sonuçları vermeyebilir. 

Eski yönetimin bürokratları ile yeni iktidar men-

supları arasında işbirliği ortamı oluşturulması el-

zemdir. Çatışma sonrasında çatışan taraflar ara-

sında kültürel önyargıların ortadan kaldırılması, 

ekonomik ve sosyal koşulların iyileştirilmesi için 

gayret gösterilmelidir.

O 
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Suriye, Rusya’nın Akdeniz’deki tek üssü olan Tartus’a ve büyük önem verdiği Lazkiye limanlarına ev sahipliği yapar. 

İki ülke ilişkileri sadece siyasi değil, ticari ve askeri anlamda da güçlüdür.

Suriye Satrancındaki Son Dönüşümler 

Recent Transformations in the Syrian Chessboard

Barış DOSTER 

Abstract
Recent international efforts to address the problems in Syria have led to the rearrangement of power rela-
tions in the Middle East. These changes include the USA accepting Russia’s solution to the Syrian case. In 
addition, Syria accepted placing its chemical weapons under international inspection. Finally, the relations 
between the USA and Iran became smoother at the last UN summit in New York. All these political steps 
caused a new balance in the Middle East, leading to new diplomatic positions on the Syrian issue. Not only 
Syria but also its allies Russia, China and Iran gained greater power to influence Middle East politics. 

Keywords: Chemical Weapons, Russia, Syria, Middle East, diplomacy
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Giriş 

Suriye sorununun, ABD ve Rusya’nın, Suriye’nin 

kimyasal silahlarını teslim etmesi konusunda 

uzlaşmasıyla yeni bir evreye girmesi, hemen 

sonrasında da ABD ile İran arasında BM Genel 

Kurulu vesilesiyle en üst düzeyde iletişim ku-

rulması, Ortadoğu’da hesapların yeniden yapıl-

masına neden olmuştur. Gelişmeler, öncelikle 

ABD’nin değişen tutumunu yansıtmaktadır. O 

kadar ki, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, “kim-

yasal silahlarının imhası konusunda uluslararası 

uzmanlara göstermiş olduğu iş birliğinden do-

layı Suriye’nin övgüyü hak ettiğini” söylemiştir. 

Suriye konusunda gelinen aşama, ayrıca, hem 

Rusya’nın bölgede artan ağırlığını, hem de Suriye 

ve İran’ın direncinin sonuç verdiğini kanıtlamış-

tır. Sorunun, sadece Suriye sorunu olmadığını 

da, yalnızca bölgesel bir sorun olmadığını da bir 

kez daha göstermiştir. Ortadoğu’nun farklı dina-

mikleri, etnik, dinsel, mezhepsel fay hatları “Arap 

Baharı” denilen süreçle bir kez daha gündeme 

gelirken, sokağa çıkan kitlelerin türdeş olmayan 

yapısı, farklı kesimlerin farklı, hatta bazen birbi-

riyle çelişen talepleri, emperyalist merkezlerin 

müdahaleleriyle birleşince, sorun kısa zamanda 

uluslararasılaşmıştır. 

Şunu da unutmamak gerekir, Mısır Yemen’den, 

Tunus Suriye’den, Libya Bahreyn’den farklıdır. 

Türdeş, bütüncül bir Arap alemi yoktur. Keza 

sokağa çıkan, meydanları dolduran, eylem yapan 

kitleler de sınıfsal konumları, siyasal tercihleri, 

beklentileri, talepleri itibariyle türdeş değildir. 

Aralarında ekmek talebiyle sokağa çıkanlar da 

vardır, özgürlük talebiyle çıkanlar da. Liberaller 

de vardır, solcular da. İslamcılar da vardır, laik-

ler de. Milliyetçiler de vardır, Batılı merkezlerle 

yakından bağlantılı hareketler de. İyi eğitimli, 

dil bilen, bilgisayar teknolojisine vakıf gençler 

de vardır, iş arayan, eğitimsiz, vasıfsız gençler 

de. Örgütlü ve militan gruplar da vardır, kendi-

liğinden, bireysel olarak, yaşamında ilk kez si-

yasal bir eyleme katılanlar da. “Arap Baharı”nı 

2003’te Gürcistan, 2004’te Ukrayna, 2005’te 

Kırgızistan’da yaşanan ve tarihe “turuncu dev-

rimler, “gül devrimleri”, “renkli devrimler”, “lale 

devrimleri” gibi adlarla geçen, borsa spekülatö-

rü George Soros destekli hareketlerle de karış-

tırmamak gerekir. Kaldı ki, renkli devrimlerin 

yaşandığı eski SSCB ülkelerinden farklı olarak 

Mısır, Tunus ve Yemen’de devrilen iktidarlar, 

ABD’ye yakın iktidarlardır.

Arap Coğrafyası, Ortadoğu ve Akdeniz’de 

Suriye’nin Önemi

Suriye, petrol ve su zengini olmayan, ama böl-

ge dengelerini gözeten, bu sayede de Arap dün-

yasında önemli yeri olan bir ülkedir. Lübnan 

siyasetinde etkilidir. İsrail’in İran ile birlikte iki 

büyük düşmanından biridir. Soğuk Savaş yılla-

rından beri Moskova’yla köklü ilişkilere sahiptir. 

Rusya’nın Akdeniz’deki tek üssü olan Tartus’a ve 

büyük önem verdiği Lazkiye limanlarına ev sa-

hipliği yapar. İki ülke ilişkileri sadece siyasi de-

ğil, ticari ve askeri anlamda da güçlüdür. Suriye 

İran’la da yakın bağlara sahiptir. Birbirlerini “stra-

tejik ortak” olarak tanımlayan Şam ve Tahran, 

Lübnan’da büyük ağırlığı olan Hizbullah’ın en 

büyük destekçileridir. Nüfusu 22 milyonu aşan, 

bunun da yüzde 60’ı 30 yaş altında olan Suriye’de 

halkın yüzde 70’i Sünni, yüzde 15’i Nusayri, yüz-

de 10’u Hristiyandır. Ülkede güçlü bir BAAS1 
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geleneği ve örgütü vardır. Bunun da etkisiyle 

Suriye, Arap dünyasın en laik rejimine sahiptir. 

Orduda, bürokraside, ekonomide Esad Ailesi ve 

Baas kadrolarının etkisi büyüktür. Güçlü devlet 

aygıtında Nusayri ağırlığı öne çıkar. 2000 yılın-

da babası Hafız Esad’ın koltuğuna oturan Suriye 

Cumhurbaşkanı Beşar Esad, babasının izinden 

yürüyerek, bölge dengelerini gözetmiştir. İktida-

rının ilk dönemlerinde Batı ile ilişkileri yumuşat-

maya yönelmiştir. 

Suriye, Rusya açısından doğrudan ve strate-

jik önemiyle, ABD için ise İran’ı çevrelemek, 

İsrail’in güvenliğini pekiştirmek, Irak’ın kuze-

yinden Akdeniz’e uzanan bir “Kürt Koridoru” 

açabilmek hesabıyla öne çıkar. İki ülkenin Suri-

ye üzerinden yürüttükleri mücadelede, İran’ın 

Rusya ile aynı safta olması, belirleyici bir unsur-

dur. Bu saflaşmada, ABD ile aynı safta bulunan 

İsrail’in Akdeniz’e yönelik artan ilgisi, Yunanis-

tan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile hızla ge-

lişen ilişkileri, birlikte Akdeniz’de enerji arama 

çalışmaları dikkat çekicidir. Ayrıca Yunanistan 

hava sahasını İsrail savaş uçaklarına açarak, tat-

bikat yapmalarına izin vermiştir. O yüzden Su-

riye, gerek Ortadoğu’daki konumu, gerek Arap 

dünyasındaki ağırlığı, gerekse Akdeniz’e sahildar 

olması nedeniyle, Ortadoğu’da ve Akdeniz’de et-

kili olmak isteyen bölgesel ve küresel güçler tara-

fından dikkatle izlenen bir ülkedir. Tüm bunların 

yanında, Akdeniz’in zengin yeraltı kaynaklarının 

da iştahları kabarttığını unutmamak gerekir. 

ABD’nin Politika Değiştirmesinin Nedenleri 

ABD artık, 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında 

olduğu gibi, kendisine yönelik “tehdit” olarak ta-

nımladığı bir ülkeye karşı, “önleyici vuruş” ilkesi 

gereğince, “tek başına saldırma” gücünü kendin-

de görmemektedir. Suriye konusunda, öncelikle 

ve özellikle İsrail’in ve Türkiye’nin aksi yönde-

ki tüm çabalarına karşın, Rusya, Çin ve İran ile 

uzlaşmak zorunda kalması, bu durumun somut 

kanıtıdır. Birçok güvenlik sorunuyla, ekonomik 

sorunla karşı karşıya olan ABD, uluslararası iş-

birliğine eskisine oranla daha fazla gereksinim 

duymaktadır. Örnek vermek gerekirse, ABD’de 

bütçe harcamalarındaki uzlaşmazlık, hüküme-

tin 17 yıl aradan sonra ilk kez harcama yapamaz 

hale gelmesine, kritik olmayan birimleri kapat-

masına, 800 bin kamu çalışanını ikinci bir karara 

dek ücretsiz izne çıkarmasına neden olmuştur. 

Küresel ve bölgesel ittifaklara geçmişe oranla 

daha çok vurgu yapmaktadır. Kendisine rakip 

çıkacak bir gücü istemese de, bunu önleyecek 

güçte olmadığının da farkındadır. Çünkü küresel 

çapta ve tek başına hareket kabiliyetini yitirmiş-

tir. BM’yi, NATO’yu daha fazla devreye sokma-

ya çabalamaktadır. Avrupa’da özellikle İngiltere 

ve Fransa gibi müttefiklerini daha fazla seferber 

etme gayreti içindedir. 

ABD sadece siyasi, iktisadi ve askeri düzlemde 

değil, yalnızca denizde, havada, karada değil, 

aynı zamanda uzayda ve siber alanda da Çin’in 

ve Rusya’nın güçlendiğini, buna koşut olarak da 

tek odaklı dünya düzeninden çok kutuplu dünya 

düzenine doğru gidildiğini görmektedir. “İnsan 

hakları”, “demokrasi”, “özgürlük”, “serbest pazar 

ekonomisi” konularını yine öne çıkarmakla, yu-

muşak gücüne atıf yapmakla beraber, ağırlığını 

Ortadoğu’dan Asya Pasifik’e kaydırmaktadır. Bu 

sayede en büyük rakibi olarak gördüğü Çin’in 

manevra sahasını, hareket kabiliyetini daraltmayı 

amaçlamaktadır. Çünkü aynı anda birkaç büyük 

cephede savaşma kabiliyetini yitirmesine karşın, 

egemen konumundan açıkça vazgeçmesi, bunu 

dünyaya ilan etmesi de beklenmemelidir. ABD, 

“büyük devlet”, “süper güç”, “küresel hakimiyeti 

olan ülke” imgesinin, algısının, ön kabulünün bir 

anda dağılmasını, yıkılmasını istemez. 

Suriye sorununda ABD, kendisiyle birlikte ha-

reket eden İsrail ve Türkiye’nin tüm ısrarlarına 

rağmen, Suriye’ye askeri bir müdahale gerçekleş-

tirmemiştir. İsrail’le birlikte iki stratejik ortağın-

dan biri olan İngiltere’yi de askeri bir müdahale-

ye ikna edememiştir. Kendisiyle birlikte hareket 

eden Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar’ın daha 

fazla inisiyatif almasına çalışmış, ancak bunun da 

yeterli olmadığını görmüştür. Sonuçta da, Suriye 

sorununun böyle devam etmesi halinde, ABD ve 

müttefiklerinin kazanma ihtimalinin zayıf oldu-

ğunu saptamıştır. Çünkü Suriye’deki gelişmeler, 

bu ülkenin yakın komşularından başlayarak, tüm 

bölgeyi daha çok etkilemiştir ve devamı halinde 

bölgenin daha da istikrarsızlaşacağını kanıtla-

mıştır. Bu saptamalar, öngörüler ve endişeler, 
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ABD’de de bir süredir önde gelen uzmanlar tara-

fından sık sık ve yüksek sesle dillendirilmektedir. 

Öncelikle Lübnan, hemen ardından kendi için-

de Kürtçü siyasal hareketin baskılarını sürekli 

hisseden ve Suriye’deki Kürt özerk bölgesinden 

tedirgin olan Türkiye, Ürdün ve Filistinliler bu 

sorundan doğrudan etkilenmektedirler.2 

ABD’nin politika değiştirmesine neden olan bir 

diğer unsur, Suriye muhalefetini bütünleştirmek 

için attığı adımların başarılı sonuç vermemesi-

dir. İstanbul merkezli olarak çalışmalarına baş-

layan Suriye Ulusal Konseyi başarısız olunca, 

yerine Katar merkezli Suriye Ulusal Koalisyonu 

kurulmuştur. Ancak o da geniş, yaygın, meşru 

bir temsil kabiliyetine ulaşamamıştır. Esad kar-

şıtı oluşumlarda Mısır’daki Müslüman Kardeşler 

Örgütü’nün (İhvan) Suriye uzantılarının öne çık-

ması, İhvan ile ilişkileri son derece gergin olan, 

bu örgütün liderlerini tutuklayan Suudi Arabis-

tan ve Katar tarafından endişeyle karşılanmıştır. 

O yüzden, Suriye’de Müslüman Kardeşler tarzı 

bir yapının iktidar olmasını istemeyen iki ülke 

de, Mısır’da Cumhurbaşkanı Mursi’nin devril-

mesini, Türkiye’nin aksine, memnuniyetle karşı-

lamışlardır. 

Din temelli partileri kapatma kararı alan Mısır’da 

önemli bir güç olan İhvan’ın, Suudi Arabistan ve 

Katar’daki rejimlere oranla daha ileri mi yoksa 

daha geri mi olduğu, daha demokratik mi yoksa 

daha otoriter bir rejimi mi savunduğu, farkı bir 

tartışmayı gerektirir. Bu yazının konusu değildir. 

İhvan’ın, monarşiyi değil seçimli parlamenter bir 

düzeni, seçimle iktidara gelmeyi, mecliste ço-

ğunluk oluşturarak hedeflediği rejimi kurmayı 

kabul ederken, ne kadar samimi olduğu da tar-

tışılabilir. Ancak kitlesel tabanı oldukça güçlü ve 

diri olan bu örgüte, monarşiyle yönetilen Suudi 

Arabistan ve Katar, hem dini yorumu, hem siyasi 

İran’ın ne kadar zaman zarfında nükleer silah sahibi olabileceğine ilişkin tahminler ve öngörüler çok farklıdır. 

Pek çok uzman, İran’ın kısa sürede nükleer güç olabileceğine inanmamaktadır.
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söylemi nedeniyle olumsuz bakmaktadırlar. Bu 

bakış açısı, pek çok Arap ülkesinde egemendir. 

Bölgede Şii İran’ın artan etkisi de hesaba katıl-

dığında, Suriye’de Esad rejimini istemeyen Arap 

ülkelerinin, Esad’ın gitmesi halinde, yerine gel-

mesi kuvvetle muhtemel olan İhvan iktidarını da 

olumlu karşılamayacakları görülmektedir. 

Suriye’de 2011 yılında Cisreşugur’da 180 güven-

lik görevlisinin katledilmesiyle başlayan olayla-

ra Esad’ın verdiği tepkiyi, halka yönelik şiddet 

olarak sunan Batı medyası, Esad karşıtlarının 

gerçekleştirdiği terör eylemlerini, yaptıkları kat-

liamları bir süre görmezden gelip, bir süre de 

Esad’ın üzerine yıkmaya çalışmasına rağmen, 

daha fazla gizleyemez hale gelmiştir. Özellikle 

alternatif haber kanallarının yaptığı haberler ve 

geçtiği görüntüler sayesinde Batı kamuoyu, Esad 

muhaliflerinin yaptığı işkencelerden, işlediği ci-

nayetlerden daha fazla haberdar olmuştur. Bu da 

Esad’a yönelik tepkiyi azaltmasa da, Esad kar-

şıtlarına verilen desteğin sorgulanmasını sağla-

mıştır. ABD’de Afganistan ve Irak’tan sonra yeni 

bir savaşa girilmesine karşı çıkan kesimlerin et-

kisini artırmıştır. Savaş yanlısı olarak bilinen ve 

İsrail’le güçlü ilişkileriyle öne çıkan Cumhuriyet-

çi Parti’nin önemli isimleri bile, halkın tepkisi ve 

seçmenlerinin uyarısı üzerine, Suriye’ye ilişkin 

tutumlarını gözden geçirmek zorunda kalmış-

lardır. 

Suriye’nin Cephe Gerisi 

Rusya, Çin ve İran’ın Suriye politikasına ek ola-

rak, son BM Genel Kurulu’nda ABD ile İran 

arasında gözlenen yakınlaşma da Suriye’deki ge-

lişmelerle birlikte değerlendirilmelidir. Çünkü 

Rusya ve Çin’in BM Güvenlik Konseyi’nde Suriye 

ile ilgili tutumları, İran söz konusu olduğunda ta-

kınacakları tutumun da işaretidir. Her iki ülke de 

Libya konusunda göstermedikleri direnci, Suriye 

konusunda göstermişlerdir. Çin, Suriye konu-

sunda fazla öne çıkmamakla birlikte, zamanında 

ve kritik anlarda tavrını belli etmiştir. İlkesel ola-

rak başka ülkelerin içişlerine karışılmasına karşı 

çıkan Çin, tüm açıklamalarında, şiddet eylem-

lerine son verilmesini, tarafların siyasi diyalogu 

kabul etmesini, “insan hakları” bahane edilerek 

Suriye’nin içişlerine müdahale edilmemesini, 

uluslararası toplumun Suriye’nin bağımsızlığına, 

bütünlüğüne, egemenliğine ve Suriye halkının 

kararına saygı göstermesini istemiştir. Bu tutu-

muyla Ortadoğu siyasetinde ağırlığını artırmış-

tır. Çin’in, Irak petrolünün yaklaşık yarısını satın 

aldığını, 2035 yılına doğru Irak petrolünün dört-

te birinin (günde 2 milyon varil) Çin’e ihraç edi-

leceğini de unutmamak gerekir. 

Çin, Afrika’nın zengin yeraltı kaynaklarıyla da 

ilgilenmektedir. Afrika’da büyük altyapı yatı-

rımları yaparak, faizsiz kredi vererek, karşılıksız 

yardımlarda bulunarak, okul, hastane, yol inşa 

ederek, eğitim ve sağlık hizmetleri için bağışta 

bulunarak, ekonomik gücünün yanında yumu-

şak gücünü de devreye sokmaktadır. Bunları 

yaparken, politik taleplerde bulunmaması, Afri-

kalıların gözünde ABD’ye ve Avrupa ülkelerine 

nazaran Çin’in kısa zamanda farklı bir şekilde al-

gılanmasına neden olmuştur. Bu adımlarıyla Çin, 

Afrika’da da ABD ve Batıyla rekabete girmiştir. 

Ekonomik gelişmesini, bilimsel ve teknolojik 

atılımını, askeri adımlarını sürdürürken, dün-
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yada ülkesi dışında en çok öğrenci okutan (400 

bin) devlet olarak öne çıkarken, batıyla rekabet 

etmekten de çekinmemektedir. Anımsatmak ge-

rekir ki Çin, zaman zaman siyasal gerginlik yaşa-

dığı Japonya’nın en büyük ticaret ortağıdır ve iki 

ülke arasındaki ticarette de ulusal para birimleri 

olan yuan ve yen kullanılmaktadır. 

ABD ile İran arasında beliren yakınlaşma, İran’ın 

yeni cumhurbaşkanı Ruhani’nin daha ılımlı bir 

üslup sahibi olmasından ziyade, ABD’nin nes-

nel koşullarıyla açıklanmalıdır. İran için milli bir 

hedef olan nükleer programdan vazgeçmeyen 

Ruhani, önceliği siyasetten ziyade ekonomik so-

runların çözümüne vermiştir, ama İran’ın diplo-

matik tercihlerinde bir değişiklik de söz konusu 

değildir. Ekonomik ablukayla, siyasi baskıyla, 

örtülü operasyonlarla, siber saldırılarla, nükle-

er fizikçilerinin öldürülmesiyle nükleer prog-

ramından geri adım atmayacağını göstermiştir. 

Nükleer Silahsızlanma Anlaşması’nı imzaladı-

ğını, barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme 

programına hakkı olduğunu vurgulamaktadır. 

ABD’nin elindeki 5 bin, Nükleer Silahsızlanma 

Anlaşması’na imzalamayan İsrail’in elindeki 500 

nükleer silaha dikkat çekmektedir.3 Üstünlüğünü 

korumak için bölge ülkelerinin nükleer silah sa-

hibi olmasını “yaşamsal tehdit”, “Yahudiler için 

soykırım düzeyinde tehdit” olarak gören İsrail’in 

tutarlı olmadığını vurgulamaktadır. 

Belirtmek gerekir ki, İran’ın ne kadar zaman zar-

fında nükleer silah sahibi olabileceğine ilişkin 

tahminler ve öngörüler çok farklıdır. Pek çok uz-

man, İran’ın kısa sürede nükleer güç olabileceği-

ne inanmamakta, uranyum zenginleştirme prog-

ramında ulaştığı düzeyin yüzde 25’i biraz geç-

tiğini, nükleer silah yapılabilmesi için varılması 

gereken düzeyin en az yüzde 80 olduğunu belirt-

mektedir. ABD’nin Ortadoğu’dan Asya Pasifik’e 

yönelmesinin nedenlerini iyi bilen İran, pek çok 

konuda olduğu gibi, Suriye konusunda da Rusya 

ve Çin’le işbirliği yaparken, Irak merkezi hükü-

metini de yanına almıştır. Zamanın İran lehine 

işlediğini, bölgesel bir güç olarak, nükleer güç 

olması durumunda, bölge ve dünya siyasetinde-

ki ağırlığının artacağının bilincindedir. Sonuçta 

ABD ve İsrail de, İran’ın nükleer programından 

bütünüyle vazgeçmeyeceğini görmüşlerdir. 

Tahran, Suriye meselesinde asıl hedeflerden bi-

rinin kendisi olduğunun bilincindedir. İsrail’in 

Suriye’yi vurarak İran’ı cevap vermeye zorla-

dığının, cevap İran’dan gelirse, bu kez ABD’nin 

müdahale etmek zorunda kalacağını görmüş-

tür. O nedenle sık sık “Suriye’ye yapılan saldırı 

İran’a yapılmış sayılır” diyerek, bu ülkeye yönelik 

bir askeri müdahalenin kendisi için kırmızı çiz-

gi olduğunu açıklamıştır. İsrail’le olan mücade-

lesiyle bilinen Hizbullah’ın Suriye’deki olaylara 

aktif olarak katılarak Esad’ı desteklemesi, hem 

silahlı mücadelenin seyrinde etkili olmuş hem 

de Esad’ın verdiği mücadelenin siyasal boyutu-

nu etkilemiştir. Suriye’den büyük destek gören 

Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ın sık sık, 

“Esad kaybederse Filistin’i de Kudüs’ü de kaybe-

deriz” diye konuşmuştur. Hizbullah’ın bir diğer 

destekçisi olan İran da, Esad rejiminin devrilmesi 

halinde, kendisinin daha fazla kuşatılacağını, yal-

nızlaşacağını bilmektedir. Dolayısıyla Suriye’deki 

mücadele, aynı zamanda İslamcı örgütler arasın-

daki bir mücadele olarak da öne çıkmaktadır. Bir 

yanda Esad’ı destekleyen Hizbullah, diğer yanda 

Esad’a karşı mücadele eden İhvan, El Kaide, El 

Nusra, Doğu Türkistan İslam Hareketi (Çin de 

bu örgütün eylemlerinden rahatsızdır) vardır. 

Türkiye’nin Suriye’de olaylar başlamadan önce 

bu ülkeyle yakın ilişkilere sahip olmasını İran, 

Şam’ı Tahran’dan koparma, Suriye-İsrail ilişki-

lerini yumuşatma çabası olarak yorumlamıştır. 

Türkiye’nin, Tahran ile Washington arasında ara-

buluculuk yapma çabalarını ise Batı adına İran’ı 

masada tutma çabası olarak algılamıştır. Nitekim 

İran, Türkiye’nin füze kalkanı radarı ve patriotla-

ra topraklarını açmasını, Türkiye’yle ilgili görüş-

lerini destekleyen gelişmeler olarak sunmuştur. 

İran, Suriye’yi desteklerken, bu ülkenin bölgesel 

önemine de dikkat çekmiş ve Türkiye’yi uyar-

mıştır. “Şam rejimi yıkılırsa, Suriye’nin Balkan-

laşması kaçınılmazdır. O durumda da ilk kurban 

Türkiye olur”.4 

ABD’de aynen Suriye meselesinde olduğu gibi 

İran konusunda da farklı seçenekler dillendi-

rilmektedir. ABD’deki pek çok uzman, İran’ın 

ABD’nin diplomatik ilişkilerinin en uzun süre ke-

sik olduğu birkaç ülkeden biri olduğunu anımsat-

maktadır. Nükleer güç olduğu bilinen Pakistan’ın 
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İran’a göre çok daha istikrarsız bir ülke olmasına 

karşın, onun nükleer silahlarının hiç sorun edil-

mediğine dikkat çekmektedir. Konu üzerinde 

çalışan pek çok isim, ABD’nin İran’ı yeterince 

tanımadığını, İran’ın ABD için adeta kapalı kutu 

olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasında görüş-

melerin başlaması gerektiğini savunmaktadır.5 

Esad Karşıtı Bölge Ülkeleri

Suriye konusunda, ABD öncülüğünde bir aske-

ri müdahaleyi savunan Türkiye ile İsrail’in kendi 

aralarında yaşadıkları gerginlik, ABD’nin devre-

ye girmesiyle, İsrail’in Mavi Marmara Baskını ne-

deniyle Türkiye’den özür dilemesiyle azalmıştır. 

Bu süreçte Arap sokaklarında bir süre için yük-

sek düzeyde seyreden Türkiye’ye ilişkin olum-

lu düşünceler de hızla etkisini yitirmiştir. Arap 

sokaklarını heyecanlandıran politik çıkışların 

kısa dönemli olduğu, Arap dünyasında ortalama 

insanda Türklere yönelik yaygın egemen bakış 

açısının, Türk algısının çok da olumlu olmadığı 

bir kez daha anlaşılmıştır. Suriye’de olaylar baş-

ladıktan hemen sonra, Esad’ı gerekli reformları 

yapması, adımları atması yönünde ikna edebile-

ceğine inanan Türkiye’nin, hızla politika değiş-

tirmesi, Suriye’ye yönelik bir askeri müdahaleyi 

ısrarla savunması, Arap sokaklarındaki algının 

değişmesini sağlayan nedenlerden biridir. 

Suriye konusunda, Suudi Arabistan ve Katar ile 

birlikte, ABD’nin en önemli üç Müslüman müt-

tefikinden biri olarak öne çıkan Türkiye’de, ka-

muoyunun büyük bölümü Suriye’ye yönelik bir 

askeri müdahaleye ikna olmamıştır. Birkaç yıl 

öncesine dek Suriye’yle yakın ilişkileri olan, sınır 

ticaretini geliştiren, karşılıklı olarak vize muafi-

yeti getiren, ortak bakanlar kurulu düzenleyen 

Türkiye’nin politikasındaki keskin değişim, sü-

rekli sorgulanmıştır. Türkiye’nin izlediği siyaset, 

Kuzey Irak’tan sonra Kuzey Suriye’de de Kürt 

hareketinin elini güçlendirdiğinden, iç politi-

kada da sürekli tartışılmıştır. Sadece Türkiye’de 

veya bölge ülkelerinde değil, bölgedeki Kürt 

siyasal hareketlerini destekleyen ABD’de de, 

“Kürdistan’ın yükselişi Türkiye’nin bütünlüğüne 

yönelik bir hamledir”6 saptaması sık sık yapılır-

ken, Türkiye’nin Suriye sınırında beliren güven-

lik zaafı konuyu daha da yakıcı hale getirmiştir. 

Sayıları Türkiye’de 600 bine ulaşan, toplamda ise 

2 milyonu bulan7 Suriyeli mültecilerin geleceği-

nin belirsizliği, mülteci kamplarında çok sayıda 

teröristin barınması, sınır şehirleri başta olmak 

üzere ekonomik kaybın sürekli artması değişmez 

gündem maddeleri olmuştur.

Sonuçta Türkiye’nin “tampon bölge”, “uçuşa 

yasak bölge”, “insani koridor” gibi önerilerinin 

NATO ülkeleri arasında bile taraftar bulmamış-

tır. Hatta Türkiye veya Ürdün sınırları içinde ku-

rulacak bir tampon bölge önerisine bile, öncelik-

le Fransa ve İngiltere karşı çıkmıştır. Türkiye’nin, 

Suriye’de İhvan benzeri bir iktidarı tercih etme-

si, sadece Suriye’de değil, Rusya, İran ve Irak’ta 

da, dahası, Suriye konusunda aynı safta olduğu 

Suudi Arabistan ve Katar’da da endişeyle izlen-

miştir. Türkiye’nin, BM Güvenlik Konseyi’nde, 

Suriye’den yana tavır alan ülkelerin “izole edil-

mesi gerektiğini” söylemesi de, ülke ismi verme-

diği halde, herkesin aklına Rusya ve Çin’i getir-

miştir. Çünkü ABD ve AB başta olmak üzere sü-

rece müdahil olan tüm aktörler ve Arap dünyası, 

sorunun Rusya olmadan, Rusya’nın onayı olma-

dan çözülemeyeceğini defalarca açıklamışlardır. 

Sonuç

Suriye’nin elindeki kimyasal silahları uluslara-

rası denetime açmayı kabul etmesi, Rusya ve 

ABD’nin Suriye konusunda uzlaşması ve İran ile 

ABD arasındaki yakınlaşma, Ortadoğu’daki den-

geleri değiştirmiştir. Suriye’de Cumhurbaşkanı 

Esad’ın eli güçlenmiş, destekçileri Rusya, İran ve 

Çin’in bölge politikalarındaki etkileri artmıştır. 

Buna karşılık Esad karşıtı cepheyi oluşturan ül-

keler ise umduklarını bulamamışlardır. Esad’ın 

iktidarını kaybedeceği fikrine fazlasıyla odak-

lanan ve kendisini sadece bu siyasal seçeneğe 

bağlayan ülkelerin bölgedeki etkisi azalmıştır. Bu 

durumun sadece Suriye siyasetinde değil Irak’ta 

da etkileri olmuştur. Başbakan Maliki’nin eli, ku-

zeydeki Kürt Bölgesel Yönetimi Lideri Barzani’ye 

karşı güçlenmiştir. Gelişmelerin enerji politika-

larına ve ekonomik ilişkilere yansıyacağı açıktır. 

Suriye meselesinin geldiği aşama, bir Arap ül-

kesinin yaşadığı sorunda bile, Arap dünyasının 

ve onun örgütlerinin başarılı olamadığını bir 
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kez daha ortaya koymuştur. Hem Arap aleminin 

türdeş olmadığı, hem de birlikte davranamadığı, 

aralarında çok büyük görüş ayrılıklarının, anlaş-

mazlıkların bulunduğu görülmüştür. Suriye’deki 

istikrarsızlığın sürmesinin bölgeye maliyetinin 

çok yüksek olacağının anlaşılması, bu ülkenin 

bölünmesi halinde, Türkiye, Irak ve İran’ın da 

bütünlüğünü korumakta zorlanacağının görül-

mesi, hesapların gözden geçirilmesine neden 

olmuştur. Bu ortak endişe, Irak, İran, Türkiye 

ve Suriye’de hissedilmiştir. Irak’ın kuzeyindeki 

petrolleri dünya pazarlarına taşıma konusunda 

çok istekli olan Türkiye ayrıca, Suriye’nin bölün-

mesi durumunda, Irak’ın kuzeyindeki petrolün 

Suriye’nin kuzeyinden Akdeniz’e ve dolayısıyla 

dünyaya pazarlanacağını, bunun da Türkiye’nin 

bu konudaki iddiasını azaltacağını, Türkiye’yi tek 

seçenek olmaktan çıkaracağını anlamıştır.

O 

1 BAAS, “diriliş” anlamına gelir. “Kardeşlik, özgürlük, sosyalizm” ilkelerini benimseyen örgütün kurucu liderlerin-
den olan, en önemli kuramcısı olarak öne çıkan Mişel Eflak bir Hristiyan’dır. BAAS hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: 
Sabahattin Şen, Ortadoğu’da İdeolojik Bunalım Suriye BAAS Partisi ve İdeolojisi, Birey Yayıncılık, İstanbul, 2004. 

2 William R. Polk, “Reflections on the Syrian Chemical Weapons Issue and the Possibility of Ending the Civil War”, 
cmes.hmdc.harvard.edu, 15. 09. 2013. Polk, ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Konseyi’nin eski üyesidir. 

3 2012 yılı itibariyle nükleer silah sahibi olduğu bilinen 9 ülke şunlardır: ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Hindis-
tan, Pakistan, Kuzey Kore, İsrail. 

4 Bu sözler İran Dışişleri Bakanlığı Batı Asya Masası yöneticilerinden, Büyükelçi Celaleddin Namini’ye aittir. Baha-
dır Selim Dilek, “Şam Rejimi Yıkılırsa Balkanlaşma Kaçınılmaz”, Cumhuriyet, 28. 02. 2012. 

5 Stephen M. Walt, “Why aren’t we negotiating with Tehran”, Foreign Policy, 03. 02. 2012. 
6 National Intelligence Council, Global Trends 2030: Alternative Worlds, www.dni.gov/files/documents/Global 

Trends_2030.pdf , s: 127. 
7 BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres’in verdiği rakamdır, “Suriyeli Mülteci Sayısı 2 Milyona Ulaştı”, 

Sabah, 03. 09. 2013.
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Farklı muhalif gruplar arasındaki rekabet son dönemde çatışmaya dönüşmüştür. Karmaşık çatışma ortamında giderek güçlenen 

İslamcılar ama özellikle El Kaide bağlantılı Irak ve Suriye İslam Devleti örgütüdür.

Suriye’de El Kaide Gerçeği ve Türkiye

The Reality of Al Qaeda in Syria and Turkey

Oytun ORHAN 

Abstract
The civil war in Syria is getting more complicated with each passing day. In Syria, there is not only the con-
flict between the regime and opposition, but also wars within wars. Fractions appear within the opposition 
on ideological and ethnic basis. The rivalry between different opposition groups has recently turned into 
a conflict. Islamists, but especially Al Qaeda-affiliated ISIS (Islamic State of Iraq and al-Sham), are the 
groups which have been growing stronger in this conflict. This situation changes the power balance between 
the regime and opposition in favor of the regime. While on the one hand the aforesaid process damages Tur-
key’s Syria policy, on the other hand, it turns the Syrian border into a growing security threat. In this study, 
the consequences of the complicated situation, which the conflict in Syria has turned into, will be analyzed. 
In the conclusion part, what the consequences come to mean for Turkey will be discussed. 

Keywords: Syria, Al Qaida, Turkey, Islamic radicalism 
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Suriye’de iç savaş giderek karmaşık bir hal al-

maktadır. Suriye’de sadece rejim ve muhalifler 

çelişkisinden bahsetmek mümkün değildir. Artık 

savaşlar içinde savaşlar yaşanmaktadır. Muhalif-

ler arasında ideolojik ve etnik temelde ayrımlar 

ortaya çıkmaktadır. Kabaca, bir tarafta Suriye 

Ulusal Koalisyonu’na bağlı olduğu düşünülen ve 

nispeten “ılımlılar” olarak görülen Özgür Suriye 

Ordusu yer alırken diğer tarafta İslami Cephe 

yer almaktadır. Ancak İslamcılar da kendi içinde 

bölünmüş durumdadır. Etnik temelde ise Arap-

lar ve Kürtler arasında Kuzey Suriye bölgesinde 

çatışmalar yaşanmaktadır. Farklı muhalif grup-

lar arasındaki rekabet son dönemde çatışmaya 

dönüşmüştür. Karmaşık çatışma ortamında gi-

derek güçlenen İslamcılar ama özellikle El Kai-

de bağlantılı Irak ve Suriye İslam Devleti örgü-

tüdür. Bu durum rejim ve muhalifler arasındaki 

güç dengesini rejim lehine değiştirmektedir. Söz 

konusu süreç bir taraftan Türkiye’nin Suriye po-

litikasının zayıflamasına yol açarken diğer taraf-

tan Suriye sınırının giderek büyüyen bir güvenlik 

tehdidine dönüşmesine neden olmaktadır. Bu 

çalışmada Suriye’deki çatışmanın almış olduğu 

karmaşık hal ve bu durumun yarattığı sonuçlar 

analiz edilmeye çalışılacaktır. Son kısımda, orta-

ya çıkan durumun Türkiye için ne anlam ifade 

ettiği tartışılacaktır. 

Kuzey Suriye’de ne oluyor?

Türkiye ile Suriye arasında yaşanan jet krizi son-

rasında Türkiye’nin angajman kurallarını değiş-

tirmesi ve sınır bölgesinden muhalefete her türlü 

desteğin verileceğini açıklaması Türkiye-Suriye 

sınır hattında dengenin muhalifler lehine değiş-

mesine neden olmuştu. Fiili olarak bir güvenli 

bölge oluşmuş, zaman içinde Kuzey Suriye’de-
ki yerleşim yerleri ve sınır kapılarının kontrolü 
muhaliflerin eline geçmişti.1 Suriye rejimi Kürt 
bölgelerinden ise 19 Mayıs 2012 tarihinde çekil-
miş ve kontrolü PYD’ye bağlı milis güç YPG’ye 
bırakmıştı.2 Suriye yönetiminin bilinçli ya da zo-
runlu olarak Kuzey Suriye bölgesinden çekilmesi 
silahlı muhalefetin kendi içinde rekabet doğma-
sına neden olmuştur. Bu rekabet zaman içinde 
çok boyutlu çatışmayı beraberinde getirmiştir. 
Bu da Esad rejiminin son birkaç aydır sahada ka-
zandığı askeri başarıyı tetiklemiştir. En az bunun 
kadar önemli bir gelişme silahlı muhalefet içinde 
dengenin radikal İslamcılara dönmesidir. Bu da 
uluslararası arenada iç savaşa bakışı rejim lehi-
ne değiştirmiştir. Artık Suriye’de başlıca tehdit 
olarak en az Esad rejimi kadar radikal İslamcılar 
gösterilmektedir. Kuzey Suriye bölgesinde yaşa-
nan gelişmelerin yarattığı etkiler şu şekilde sıra-
lanabilir:
 
- Rejimin Kürtlerin yaşadığı bölgelerden çe-

kilmesi Arap-Kürt çatışmasını beraberinde 
getirmiştir. Kürt yerleşim yerleri iki açıdan 
stratejik öneme sahiptir. Birincisi Türkiye sı-
nır hattında bulunan bölgeleri kontrol eden 
grup; sınır ticareti, kaçakçılık, dışarıdan gelen 
yardımların dağıtımı gibi gelir kaynakları-
nı ele geçirmektedir. İkincisi yine önemli bir 
gelir kaynağı olan petrol alanları buradadır. 
Savaşın finansmanı açısından kritik öneme 
sahip bölgelerin kontrolü için YPG ile Irak ve 
Suriye İslam Devleti (ISİD) - Nusra Cephesi - 
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)’na bağlı gruplar 
arasında çatışmalar yaşanmıştır. Böylece Su-
riye askeri muhalefeti enerji ve kaynaklarının 
önemli bir kısmını Kürtlere yönlendirmek 

durumunda kalmıştır.
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- Kuzey bölgesindeki otorite boşluğu Sünni 

Arap muhalefeti içinde de rekabet ve çatış-

maya yol açmıştır. Ortak tehdit olan rejimin 

ortadan kalkması ile sınır ticaretinin kont-

rolü, dışarıdan gelen yardımların dağıtımı, 

petrol alanlarının hakimiyeti gibi nedenlerle 

çatışmalar yaşanmıştır.3 Bu bölgede rejime 

karşı bir mücadeleden ziyade ÖSO, El Kaide 

bağlantılı gruplar, YPG gibi silahlı gruplar 

arasında çıkara dayalı bir çatışma dinamiği 

söz konusudur. Bu da zaten çok parçalı olan 

Suriye askeri muhalefetinin enerjisini kendi 

arasındaki mücadeleye ayırması sonucunu 

doğurmuştur. Hali hazırda Türkiye-Suriye sı-

nır hattında ÖSO-ISİD, ISİD-Nusra Cephesi, 

ÖSO-YPG, ISİD-YPG, Nusra Cephesi-YPG 

arasında çatışmalar yaşanmaktadır.

 

- Çok boyutlu çatışma sürecinde giderek güçle-

nen silahlı grup ISİD olmaktadır. ISİD’in öne 

çıkması Esad rejimini destekleyen Rusya ile 

Batı’yı birbirine daha yakınlaştırmaktadır. Ar-

tık Suriye’de Esad rejimi kadar radikal İslam-

cılar da tehdit olarak değerlendirilmektedir.

 

- El Kaide’nin güçlenmesi Suriye muhalefetinin 

uluslararası meşruiyetini zayıflatmaktadır. 

Esad yönetimi Suriye’deki iç savaşı baştan iti-

baren “İslamcı teröristlere karşı yürütülen bir 

mücadele” şeklinde sunmaya çalışmıştı.4 El 

Kaide’nin güçlenmesi, çatışmanın mahiyeti-

nin Esad yönetiminin sunmaya çalıştığı tablo 

yönünde değişmesine neden olmaktadır.

 

- El Kaide ve İslamcıların güçlenmesi zaman 

içinde Esad rejimini bu gruplarla baş ede-

bilecek tek silahlı güç olarak öne çıkarabilir. 

Rejime karşı muhalifleri destekleyen çoğu 

ülkenin stratejisi “iyi muhalefet” olarak gör-

dükleri Özgür Suriye Ordusu ve Yüksek As-

keri Konsey’i güçlendirerek “kötü muhalefet” 

olan İslamcıların zayıflatmaktı. Ancak aradan 

geçen zaman, sahadaki durumunun “iyi mu-

halefet” aleyhine işlediğini göstermektedir. 

Yakın zaman önce 11 İslamcı muhalif örgüt 

ortak bir açıklama yayınlayarak “ülkede-

ki tüm muhalif gruplara Şeriat çatısı altında 

birleşmeleri çağrısında bulunmuş ve Suriye 

Ulusal Koalisyonu’nun otoritesi reddedildiği-

ni” belirtmiştir.5 Ortak açıklamayı imzalayan 

gruplar arasında El Kaide bağlantılı Nusra 

Cephesi’nin yanı sıra Ahrar-ı Şam gibi radikal 

İslamcı örgütler yer almaktadır. Ancak esas 

önemli olan ÖSO’ya bağlı ve nispeten ılım-

lı İslamcı olarak bilinen Liva el-Tevhid, Liva 

el-İslam ve Sukur el-Şam gibi grupların bildi-

riyi imzalamasıdır. Bu gruplar Suriye Ulusal 

Koalisyonu’na bağlı olduğu düşünülen, saha-

da en fazla militana sahip ve güçlü gruplar 

olarak bilinmektedir. 11 grubun toplam mi-

litan sayısı ise on binlerle ifade edilmektedir. 

Bu durum hem ılımlı İslamcı cephe hem de 

Ulusal Koalisyon’a bağlı askeri muhalefeti tek 

çatı altında toplayıp rejime ve radikal İslam-

cılara karşı güçlendirmek stratejisinin başa-

rısızlıkla sonuçlandığına işaret etmektedir. 

Dolayısıyla Suriye halkı, bazı bölge ülkeleri ve 

Batı için giderek büyüyen bir tehdide dönü-

şen El Kaide ve diğer radikal gruplarla kimin 

mücadele edeceği sorunu ortaya çıkmaktadır. 

Süreç ülkedeki tek düzenli askeri yapıya sahip 

rejim ordusunu zaman içinde öne çıkarabilir 

ve bu da Batı’nın Esad yönetimi ile zorunlu iş-

birliğini gündeme getirebilir.

 

Suriye’de El Kaide gerçeği

Uzun zamandır muhaliflerin kontrol ettiği Ha-

lep, Idlib, Rakka, Haseke ve Deyr ez Zor gibi vila-

yetlerde yaşanan çatışmalar neticesinde ISİD’in 

kontrol ettiği coğrafya genişlemektedir. ISİD’in 

artan gücü El Kaide bağlantılı diğer bir grup olan 

Nusra Cephesi dahil olmak üzere İslamcı grupla-

rı tedirgin etmektedir. Hatta ISİD ile Nusra Cep-

hesi arasında dahi zaman zaman çatışma yaşa-

nabilmektedir. Nusra Cephesi, Rakka vilayetinde 

ISİD’in adam kaçırmalarını kınayan bir bildiri 

yayınlamıştır. Bu arada ISİD ile YPG arasındaki 

çatışmalar da bütün şiddetiyle devam etmekte-

dir. Idlib Vilayeti’ne bağlı Atme kasabasında ISİD 

ve YPG arasındaki çatışmalarda her iki taraftan 

çok sayıda savaşçı hayatını kaybetmiştir. ISİD 

son olarak, Deyz ez Zor Vilayeti’ne bağlı muha-

liflerin kontrolündeki Buseyra kasabasında bir 

türbeyi patlatmıştır. Bu patlama yerel aktivistler 

tarafından Rakka ve Halep’te güçlü olan ISİD’in 

yakın zamanda Deyz ez Zor Vilayeti’nde etkinli-

ğini daha fazla artıracağının işareti olarak okun-
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muştur. Bu durum ISİD’in yükselişine karşı den-

ge çabalarını gündeme getirmektedir. Yakın za-

man önce El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi’nin 

yanı sıra Ahrar-ı Şam gibi radikal İslamcı örgüt-

ler ve Özgür Ordu’ya bağlı Liva el-Tevhid, Liva 

el-İslam ve Sukur el-Şam gibi gruplar dahil ol-

mak üzere en güçlü 11 İslamcı muhalif örgütün 

ülkedeki tüm muhalif gruplara Şeriat çatısı altın-

da birleşmeleri çağrısında bulunması bu çabanın 

ürünü olarak değerlendirilebilir.

 

ISİD, Eylül ayı içinde Halep’in kuzeyinde yer 

alan sınır kasabası Azaz’ı ele geçirdiktan sonra 

Halep’e doğru ilerlemeye başlamıştır. Halep mer-

keze kuzeyden yaklaşan ISİD yol üzerinde strate-

jik öneme sahip bazı köy ve kasabaların kontro-

lünü ele geçirmektedir. Azaz’ın ISİD kontrolüne 

geçmesinin ardından Öncüpınar sınır kapısı ka-

patılmıştı. Bu nedenle Reyhanlı’daki Cilvegözü 

sınır kapısının stratejik önemi artmıştır. ISİD, 

Cilvegözü’nün Suriye tarafındaki sınır kapısı Bab 

el Hava’nın kontrolü için büyük öneme sahip 

Atarib gibi kasabaların kontrolünü ele geçirmiş 

durumdadır. Bu gelişmeleri takiben Halep şe-

hir merkezinde Özgür Suriye Ordusu’na bağlı 

gruplar ile ISİD arasında çatışmalar başlamıştır. 

Halep’in muhaliflerin kontrolündeki doğu böl-

gelerinde, Özgür Ordu’ya bağlı Ebabil Tugayları 

ile ISİD arasında yoğun çatışmalar yaşanmakta 

ve radikal İslamcılar kentte Özgür Ordu’ya karşı 

üstünlük sağlamaktadır.6

 

ISİD’in giderek güçlenmesinde en önemli fak-

törlerden biri, Batı’nın yardım etmemesi nede-

niyle aldatılmışlık duygusu içine giren ve Özgür 

Ordu’ya bağlı grupların yönetiminden tepki du-

yan Suriyeli gençlerin ISİD’e katılmasıdır. Bunun 

yanında Suriye’nin İsrail ve Filistin topraklarına 

komşu olması ve rejimin yıkılmasından sonraki 

hedefin Kudüs olacağı düşüncesi tüm dünyadan 

cihat düşüncesine sahip Müslümanların ISİD 

saflarında savaşmak için ülkeye akın etmesine 

neden olmaktadır. ISİD’in adında kullandığı “as 

Sham” ifadesi bugünün Irak, Suriye Lübnan, Ür-

dün, Filistin ve İsrail topraklarını kapsamaktadır. 

Örgüt bu ifadeyi kullanarak hedefinin Suriye ile 

sınırlı olmayıp tüm Yakın Doğu olduğunu gös-

termektedir. Böylece ISİD’e tüm dünyadan katı-

lım artmaktadır.

Esad rejiminin kontrolü kaybettiği bölgelerde 

ISİD’in etkisinin artmasına yerel halk arasında 

iki farklı bakış olduğu söylenebilir. Birinci yak-

laşım, ISİD’in insanların özel yaşamına karışan, 

halkın gelenekleri ve genel yaşam tarzı ile çoğu 

zaman çelişen uygulamalarına karşı tepki geliş-

tirme yönündedir. İçki ve tütün ürünlerinin kul-

lanımının yasaklanması, Ramazan ayında oru-

ca zorlamak, yerel halk için kutsal olarak kabul 

edilen türbelerin Selefi inancında yasak olması 

nedeniyle patlatılması gibi uygulamalar tepkiye 

neden olmaktadır. ISİD azınlıklar için ise tam bir 

korku kaynağına dönüşmüş durumdadır. Sünni 

Müslüman olmayan herkes “kafir” olarak tanım-

lanmakta ve sadece Sünni Müslüman olmadıkla-

rı için öldürülebilmektedir. ISİD’e yönelik ikinci 

bakış olumlu yöndedir. Buna göre ISİD ve diğer 

El Kaide bağlantılı gruplar sert olmalarına kar-

şın Özgür Ordu’ya bağlı grupların aksine halkın 

malını ve parasını çalmamaktadır. Ayrıca mu-

haliflerin kontrolüne geçen bölgelerde ortaya 

çıkan otorite boşluğunun yarattığı kaos ortamı 

ISİD kontrolündeki bölgelerde yaşanmamakta-

dır. Irak tecrübesinden de faydalanan ISİD yerel 

halkı kazanmanın önemini kavramış ve bazı te-

mel hizmetleri ücretsiz sunarak, çocuklara yö-

nelik faaliyetler düzenleyerek sempati kazanma-

ya çalışmaktadır. Ekmek fırınlarını kontrol eden 

grup halka ekmek dağıtmakta, çöp toplama, yol 

yapımı, elektrik dağıtımı gibi temel hizmetleri 

sunmaktadır. Dolayısıyla bazı bölgelerde yerel 

halk ISİD’e karşı, ideolojisinden bağımsız olarak 

yönetimin diğer gruplardan daha başarılı olması 

nedeniyle olumlu yaklaşmaktadır.7

 

Suriye’de radikalizmin güçlenmesi Türkiye 

için ne anlam ifade ediyor?

El Kaide’ye bağlı Irak ve Suriye İslam Devleti 

(ISİD)’nin Suriye askeri muhalefeti içinde güç-

lenmesi ve kontrol ettiği coğrafyayı genişletmesi 

Türkiye açısından birçok riski beraberinde getir-

mektedir. Dünya kamuoyunda, doğru ya da yan-

lış, El Kaide’ye bağlı grupların Türkiye tarafından 

doğrudan ya da en azından kendi topraklarında 

Suriye’ye yönelik faaliyetlerine göz yumularak 

dolaylı şekilde desteklendiği düşünülmektedir.8 

Suriye’de El Kaide’nin güçlenmesi ve arkasın-

daki güçlerden birinin Türkiye olduğu algısı 
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Türkiye’nin kendi güvenliği ve Suriye politikası 

açısından risk ve dezavantajlar doğurmaktadır. 

Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

- El Kaide’ye bağlı grupların en etkili oldukları 

alanlar Türkiye’ye yakın sınır hattı ve Kuzey 

Suriye’dir. Başta ISİD olmak üzere radikal İs-

lamcı grupların Rakka Vilayeti’nin tamamı ve 

Halep Vilayeti kırsal bölgelerini büyük ölçü-

de kontrol etmesi, İslami Emirlikler kurması 

Türkiye’nin El Kaide ile sınır komşusu haline 

gelmesine neden olmuştur. Şu aşamada re-

jime karşı savaşmak şeklinde özetlenebile-

cek hedef birliği nedeniyle sorun yaşanmasa 

da bu gruplar çok uzak olmayan bir vadede 

Türkiye’ye yönelebilir. Hareket alanlarını sı-

nırlamak, sınır hattının rahatça kullanımına 

son vermek, sınır kaçakçılığı ile mücadele, Batı 

baskısı nedeniyle bu grupların sınırdaki faali-

yetlerine karşı mücadele etmek durumunda 

kalmak ve Türkiye topraklarının kullanımına 

karşı çıkmak gibi adımlar, söz konusu örgüt-

lerin hedef olarak Türkiye’yi seçmesine neden 

olabilir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 15 Ekim 

2013’te yaptığı bir açıklamayla Suriye’nin 

Azaz kentinden atılan bir havan mermisine 

karşılık verildiğini ve atışın yapıldığı ISİD ör-

gütüne ait mevzilerin topçu ateşiyle vuruldu-

ğunu duyurması bu açıdan anlamlıdır.9

- ISİD’in Kuzey Suriye’de en çok çatıştığı grup-

ların başında Kürtlerin milis gücü YPG gel-

mektedir. ISİD, YPG ile silahlı mücadelenin 

yanı sıra sivil Kürt halka karşı yakın zaman 

önce saldırılarda bulunmuştur. Bunun ne-

ticesinde 200 bini aşkın Suriyeli Kürt Kuzey 

Irak’a ve yaklaşık bir o kadarı Türkiye’ye göç 

etmek durumunda kalmıştır. Suriye genelin-

deki çatışmalar Kürt bölgelerine sıçramış ve 

özellikle kırsal alanlarda yerleşim yerleri bü-

yük ölçüde boşalmıştır. Kürtler bu durumdan 

El Kaide’ye bağlı ISİD’i sorumlu tutmakta-

Suriye genelindeki çatışmalar Kürt bölgelerine sıçramış ve özellikle kırsal alanlarda yerleşim yerleri büyük ölçüde boşalmıştır. 

Kürtler bu durumdan El Kaide’ye bağlı ISİD’i sorumlu tutmaktadır.
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dır.10 Bu gelişmenin Suriye Kürtleri açısından 

doğurduğu en önemli sonuç PKK’nın Suri-

ye’deki siyasi uzantısı olan Demokratik Birlik 

Partisi (PYD)’nin askeri kanadı YPG’nin Suri-

ye Kürtlerini koruma potansiyeline sahip tek 

grup olarak öne çıkması ve PYD’nin Suriye 

Kürtleri arasındaki konumunu güçlendirme-

sidir. PYD dışındaki partilerin Suriye Kürtle-

rini dış tehditlere karşı koruma gücü olmadığı 

anlaşılmış ve YPG Suriye Kürtlerinin koruyu-

cu ve temsilcisi olma çabalarında açık farkla 

öne çıkmıştır. Dolayısıyla Türkiye’nin dolay-

lı desteğiyle, PYD’yi Barzani’ye yakın Suriye 

Kürt grupları üzerinden dengeleme çabaları 

şu aşamada başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu-

nun yanı sıra Suriye Kürtlerine yönelik ISİD 

saldırıları Türkiye ve Suriye Kürtleri arasın-

daki bağı zayıflatmıştır. Suriye Kürtlerinin 

önemli bir kesimi ISİD saldırılarının Türki-

ye desteği ile gerçekleştiğini düşünmektedir. 

Bu algının yerleşmesinde, ISİD savaşçılarının 

gerekli hallerde Türkiye’ye geçerek sağlık hiz-

metlerinden faydalanması ve Türkiye toprak-

larını kullanarak Kuzey Suriye bölgesine gir-

dikleri şeklindeki iddialar etkili olmaktadır.11 

PYD’nin de bu yönde argümanları kullanması 

Suriye Kürtleri arasında bu algının kesin bir 

kanaat olarak yerleşmesine neden olmuştur. 

Dolayısıyla ISİD’in Kuzey Suriye’de güçlen-

mesi Türkiye’nin sınır hattının önemli bir 

kesiminde yaşayan halkın kendisine olumsuz 

bakması sonucunu doğurmaktadır. Bu du-

rum Türkiye’nin sürdürmeye çalıştığı “barış 

süreci”ni de riske sokmaktadır. Zira PKK, 

Suriye’de YPG’ye yönelik ISİD saldırılarını 

“Türkiye’nin kendisine yönelik dolaylı saldırı-

sı” şeklinde okumaktadır. 

- ISİD’in Kuzey Suriye’de güçlenmesi kitlesel 

göç olgusunu daha da artırmıştır. Kuzey Su-

riye’deki kitlesel göçün hedef ülkeleri Türki-

ye ve Irak’tır. Suriye’nin İdlip, Halep, Lazkiye 

ve Rakka Vilayetlerinden güvenlik nedeniyle 

kaçan Suriyeliler Türkiye’yi tercih ederken 

Cezire olarak adlandırılan Kuzeydoğu böl-

gelerinden kaçan ve tamamına yakını Kürt 

kökenlilerden oluşan Suriyeliler Irak Kürt 

Bölgesel Yönetimi topraklarına göç etmekte-

dir. Güvenlik durumu bozuldukça Türkiye’ye 

yönelik kitlesel göç artmakta ve bu Türkiye 

açısından sosyal, ekonomik ve güvenlikle ilgi-

li zaten var olan sıkıntıların artması anlamına 

gelmektedir.

- ISİD’in güçlenmesi Türkiye’nin Batı ile iliş-

kilerinde gerginlik yaratmakta ve Suriye ko-

nusunda işbirliği imkanını sınırlamaktadır. 

Başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler Suriye 

muhalefetine yeteri kadar yardım etmeme ge-

rekçesi olarak “yardımların radikallerin eline 

geçmesi” argümanını öne sürmektedir. 

- Radikallerin güçlenmesi Suriye’de rejimin ge-

leceği konusunda farklı bakış açılarına sahip 

ülkeler açısından ortak çıkar alanı ve dolayı-

sıyla işbirliği imkanı yaratmaktadır. Rusya ve 

ABD’nin “Suriye’de siyasi çözüm” konusunda 

uzlaşmaları, kimyasal silahların imhası konu-

sunda başlatılan diplomatik süreç örnek ola-

rak verilebilir. Bu da Türkiye’nin Suriye’de en 

kısa sürede rejim değişikliği yönündeki politi-

kasını zaafa uğratmaktadır.

- Esad rejiminin Şam’ın banliyölerinde kim-

yasal silah kullanmasının ardından ABD’nin 
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askeri operasyonu gündeme gelmişti. ABD 

operasyonun amacının rejim değişikliği ol-

madığını ve kısa süreli olacağını açıklamıştı. 

Türkiye ise bu kapsamın yeterli olmadığını 

ve Kosova’da olduğu gibi yönetim gidene ka-

dar askeri operasyonların sürmesi gerektiği-

ni açıklamıştı.12 Suriye’de kısa vadede rejim 

değişikliği için tek yolun ABD öncülüğünde 

bir askeri müdahale olduğu herkesin ortak 

kabulüdür. Resmi açıklamalardan anlaşıldı-

ğı üzere Türkiye’nin beklentisi bu yöndedir. 

Ancak ISİD’in güçlenmesi ABD öncülüğün-

de bir askeri operasyon ihtimalini neredeyse 

sıfırlamaktadır. ABD Dışişleri Bakanı John 

Kerry, “Suriye’deki krize askeri bir çözüm bu-

lunmadığını, krizin yalnızca siyasi yollarla çö-

zülebileceğini” açıklayarak bu yöndeki ABD 

yaklaşımını ortaya koymuştur.13 Bu yaklaşı-

mın nedenlerinden biri rejimin yıkılması du-

rumunda alternatif yönetimin çok daha kötü 

olabileceği, radikal İslamcıların kontrolü ele 

geçirebileceği değerlendirmesidir. 

- Türkiye’nin uluslararası kamuoyundaki ima-

jı Suriye’de radikal unsurlara destek verdiği 

iddiaları nedeniyle olumsuz etkilenmekte-

dir. Bu durumu en güzel yansıtan, Cumhur-

başkanı Abdullah Gül’ün BM Genel Kurulu 

nedeniyle gerçekleştirdiği bir haftalık ABD 

ziyareti sonrasındaki açıklamalarıdır. Gül, 

Türkiye’nin hayal kırıklığını “Türkiye’nin yüz 

binlerce insanı ağırlaması ön plana çıkarılma-

sı ve bu nedenle teşekkür edilmesi gerekirken 

Türkiye’nin Suriye’deki radikal unsurlara yar-

dım yaptığının hatırlatılmasından rahatsız ol-

duğunu” söyleyerek göstermiştir.14

Genel değerlendirme

Suriye’de başta ISİD olmak üzere radikal İslamcı 

grupların etkinlik kazanması ülke içi ve ulusla-

rarası alanda dengeleri rejim lehine değiştirmek-

tedir. Buna Suriye ordusunun son dönemde mu-

haliflere karşı kazandığı askeri başarılar ve kim-

yasal silahların imhası nedeniyle rejim ile Batı 

arasında başlayan diplomatik süreci de eklemek 

gerekmektedir. Radikal İslam tehdidi ABD ile 

Rusya’nın Suriye konusundaki pozisyonlarının 

yakınlaşmasına neden olmakta ve ortak çıkar 

alanları yaratmaktadır. 

Türkiye bir taraftan Esad yönetimini iktidarı 

bırakmaya zorlama çabası çerçevesinde rejime 

karşı savaşan tüm muhalif unsurlara destek ver-

mektedir. Muhalifler içinde en güçlü, eğitimli, 

inanmış, organize gruplar ise radikal İslamcılar-

dır. Radikal İslamcıların güçlenmesi bir taraftan 

Türkiye’nin uluslararası toplumu rejim değişikli-

ği yönünde seferber etme çabalarını zayıflatmak-

tadır. Diğer taraftan bu grupların Türkiye tara-

fından dışlanması Esad rejimine karşı mücade-

lenin büyük ölçüde zafiyete uğraması anlamına 

gelecektir. Ayrıca bu yönde herhangi bir çaba söz 

konusu grupların hedef olarak Türkiye’yi seçme-

sine neden olabilir. Dolayısıyla Suriye’de radikal-

lerin güçlenmesi Türkiye açısından tam bir iki-

leme dönüşmüştür. Türkiye’nin Suriye politikası 

konusunda ince ayar yapmadan devam etmesi 

ise Suriye konusunda müttefikleri ile arasındaki 

makasın açılmasına neden olmaktadır. Buna en 

belirgin örnek olarak kimyasal silahların imhası 

konusunda sergilediği işbirliğinden dolayı ABD 

Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Esad yönetimini 

övmesine karşılık Türkiye’nin verdiği sert tepki 

gösterilebilir.

Suriye’de muhaliflerin kazanımları paradoksal 

biçimde Esad rejimini kuvvetlendirmektedir. 

Çünkü muhaliflerin en ön saflarında ISİD baş-

ta olmak üzere El Kaide bağlantılı gruplar ve 

İslamcılar yer almaktadır. Batı açısından sorun, 

bu grupların hedefinin Esad’ı devirmekle sınırlı 

olmayıp İsrail ve Batı’ya karşı toptan bir müca-

delenin aşaması olarak görmeleridir.

O 
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Irak Parlamento Başkanı Usame Nuceyfi’nin Türkiye ziyareti sırasında Maliki’nin görüşme konusunda istekliliğinin altının çizilmesinden 

sonra New York’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hıdır el Huzai arasında bir görüşme gerçekleşti.

Zebari’nin Türkiye Ziyareti: Türkiye Irak 

İlişkilerinde Yeni Bir Sayfa mı Açılıyor?

A New Page in Turkey-Iraq Relations With Zebari’s Visit to Turkey?

Serhat ERKMEN

Abstract
In this study, the reasons of the Turkish-Iraqi relations’ growing tense since 2011 which were rapidly develop-
ing towards the end of 2000 are analyzed. In addition to this, the softening in the relations observed in the 
recent period of 2013 started especially after the Speaker of the Iraqi Parliament Osama al-Nujaifi’s visit. 
Besides, the relations between Turkey and the central Iraqi government were assessed by also including the 
axes of Erbil, Iran and Syria.

Keywords: Iraq-Turkey Relations, Maliki, Erbil
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2000’li yılların sonlarına doğru Türkiye ve Irak 

ilişkileri Ortadoğu’daki en hızlı gelişen ilişki-

lerden birisiydi. İki ülkenin üst düzey yetkilileri 

sıklıkla birbirini ziyaret etmekte ve sıcak me-

sajlar verilmekteydi. İlişkilerin hızlı bir biçimde 

ilerlemesi sadece diplomatik boyutta kalmamış, 

aynı zamanda ekonomik ve siyasal boyutlar da 

kazanmıştı. 2009 yılından itibaren Türkiye-Irak 

ekonomik ilişkileri müthiş bir hızla gelişmeye 

başladı. 15 Ekim 2009 tarihinde Başbakan Re-

cep Tayyip Erdoğan’ın Bağdat ziyareti sırasında 

gerçekleşen Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Strate-

jik İşbirliği Konseyi Ortak Kabine Toplantısı’nın 

ardından imzalanan 48 anlaşma ile ikili ekono-

mik ilişkilerde büyük bir sıçrama yaşandı. Bu 

gelişmeyi Türkiye’nin Basra’da başkonsolosluk 

açması ve karşılıklı ziyaretlerdeki büyük artış 

izledi. 2010 yılına gelindiğinde Türkiye, Irak’ta-

ki en önemli ülkelerden birisi olarak kabul edili-

yordu. İran ve ABD arasındaki rekabetin dışında 

tüm gruplara eşit mesafede olma ilkesi çerçeve-

sinde etnik köken ve mezhep ayrımı gözetmek-

sizin Türkiye’nin Iraklı siyasi gruplarla kurduğu 

yakın ilişki Türkiye’nin Irak’taki etkinliğini ar-

tırmasının en önemli nedenini oluşturuyordu. 

Fakat 2010 yılında yapılan genel seçimden sonra 

Irak’ta siyasi yaşamın aldığı karmaşık hal, önce 

Türkiye ile Irak’taki bazı siyasi partilerin arasının 

açılmasına yol açtı. 2011 yılının önemli bir kıs-

mında Türkiye-Irak ilişkilerinde büyük bir dal-

galanma yaşanmazken aynı yılın sonunda ABD 

askerlerinin Irak’ı terk etmesi ülkedeki iç siyasi 

atmosferin daha da gerilmesine neden oldu. Baş-

bakan Nuri Maliki’nin Türkiye’yi Washington 

ziyaretinde suçlamasının ardından Irak Cum-

hurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi hakkındaki 

tutuklama girişimi iki ülke arasının açılmasına 

neden oldu. 2012 ve 2013 yılları ise Türkiye Irak 

ilişkilerinin kademeli olarak gerilediği ve zaman 

zaman kamuoyu önünde yapılan açıklamalarla 

son derece gerildiği dönemlere sahne oldu. Buna 

rağmen Türkiye ile Iraklı siyasi grupların çoğu 

arasındaki iyi ilişkiler devam etti. Irak Parlamen-

to Başkanı, çeşitli bakanları ve üst düzey siyasi li-

derler defalarca Türkiye’yi ziyaret etti. Fakat açık 

bir biçimde Türkiye ve Irak hükümetleri arasın-

daki gerginlik sürdü.

 

Peki, hızlı bir yükseliş eğiliminde iken 

Türkiye ile Irak hükümetlerini ters düşüren 

temel faktörler nelerdi?

 

1- Irak’ta seçim sonrası hükümet kurma süre-

ci son derece sert geçmişti. Türkiye, seçimin 

galibi olan El Irakiye’nin Irak’taki güç paylaşı-

mında hak ettiği yer almasını ülkedeki siyasi 

istikrarın sağlanması açısından hayati olarak 

görüyordu. Fakat seçim sonrasında oluşan 

yeni güç dengesi El Irakiye’nin beklediğini ala-

mamasına neden oldu. Bu durum Türkiye’de 

Irak’taki güç dengesinin sağlanamayacağı ve 

istikrarsızlığın süreceği beklentisini yarattı. 

Bunun sorumlusu olarak da başta Başbakan 

Maliki ve ona destek veren gruplar görüldü.

 

2- Irak Başbakanı Maliki, Türkiye’nin El 

Irakiye’ye yönelik sempatisini kendisine bü-

yük bir tehdit olarak algıladı. Seçimden birin-

ci sırada çıkamamasını ve hükümet kurma sü-

recindeki sorunları büyük ölçüde El Irakiye’ye 

ve onu destekleyen ülkelere bağladı. Bu ne-

denle siyasi geleceği açısından El Irakiye’yi 

en önemli sorunların başında gördü. Nitekim 

Aralık 2011’de Türkiye ile Irak arasındaki kriz 
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başlamadan hemen önce Maliki Türkiye’yi 

içişlerine karışmakla suçladı. Hatta 2012 yılı-

nın yaz aylarında Başbakan Maliki kendisine 

yönelik güvensizlik oyu girişiminde dahi ara-

larında Türkiye’nin de bulunduğu ülkeleri so-

rumlu olarak gördü.

 

3- Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi 

olayı, iki hükümet arasındaki ilişkilerde bü-

yük bir yara açtı. Türkiye, Haşimi’ye yönelik 

suçlamaların düzmece olduğuna inanır ve 

Irak Başbakanı’nı istikrarsızlığın temel nede-

ni olarak görmeye başlarken, Irak Başbakanı 

Türkiye’nin açıkça taraf tuttuğunu düşünme-

ye başladı.

 

4- Suriye’deki gelişmeler Türkiye ve Maliki’yi 

ayrı noktalara sürükledi. Türkiye, Suriye’de is-

tikrarın sağlanması için Beşar Esad yönetimin 

sona ermesi gerektiğini açıkça dile getirirken, 

Irak hükümeti Şam ile ilişkilerini korudu. 

Hatta İran ile birlikte bölgedeki en önemli 

destekçilerinden birisi oldu.

 

5- Ankara-Bağdat hattında gerilim artarken 

Ankara-Erbil ilişkilerinin gelişmesi Bağdat’ta 

tepki yarattı. 2011ve 2012 yıllarında Bağdat 

ve Erbil tartışmalı bölgelerdeki sınırlar, Ker-

kük ve petrol üretimi/ihracatı meseleleri yü-

zünden defalarca karşı karşıya geldiler. Aynı 

dönemde Ankara-Erbil ilişkileri ekonomik 

ve siyasi açıdan bahar yaşıyordu. Bağdat-Er-

bil geriliminde Bağdat’ın Erbil’in arkasında 

Türkiye’yi görmesi mevcut sorunlara yeni-

lerini ekledi. Ankara ise, Bağdat’ın Erbil ile 

yaşadığı sorunları Irak’taki istikrarsızlığın 

Bağdat’tan kaynaklandığı düşüncesinin bir 

kanıtı olarak görüyordu. Bu nedenle Bağdat-

Erbil gerilimleri (özellikle de enerjiyle ilgili 

olanları) aynı zamanda Bağdat-Ankara ara-

sındaki sorunları da artırdı.

 

6- İki hükümet arasındaki ilişkileri kötüleştiren 

diğer bir konu ise enerji oldu. Irak’taki ener-

ji piyasasında aradığını bulamayan Türkiye, 

2011 yılından itibaren Kuzey Irak’taki ener-

ji oyununa dahil olma arayışına girdi. Özel 

Türk şirketleri 2002’den beri bölgede faaliyet 

göstermesine rağmen Türkiye’nin IKBY’deki 

enerji sürecine “resmi” ilgisinin artma-

sı Ankara-Bağdat ilişkilerini daha da gerdi. 

Türkiye’nin IKBY ile özel anlaşmalar yapa-

cağına ilişkin söylentiler enerji ilişkilerinde 

büyük sorunlara neden oldu. Hatta Aralık 

2012’de, Bağdat’ın Irak hava sahasını kapat-

ması üzerine Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın 

uçağı Erbil’e iniş yapamadı.

 

7- Suriye’deki gelişmeler nedeniyle Türkiye ile 

İran arasında 2011 yılından itibaren adı ko-

nulmamış bir sorun dönemi yaşanmaya baş-

lamıştı. İranlı yetkililer Türkiye’ye defalarca 

tehdit dolu uyarılar ya da mesajlar yolladı. 

Türkiye ise İran’ı ya da İran’la yakın ilişkisi 

olduğu bilinen aktörleri açıkça eleştirmekten 

geri durmadı. Yani, Bağdat’ın en yakın müt-

tefiki İran ile Türkiye arasındaki gerginlik de 

Ankara-Bağdat ilişkilerini etkiledi.

Tüm bu faktörler Türkiye ile Irak hükümeti ara-

sındaki ilişkilerin 2011 yılının ortalarından 2013 

yılının ortalarına kadar son derece gergin bir or-

tamda geçmesine neden oldu. Fakat 2013 orta-

larından itibaren Ankara ile Bağdat arasında ılık 

rüzgarlar yavaş yavaş yeniden esmeye başladı. 

İki ülkenin Dışişleri Bakanlığı Müsteşarları ara-

sında Nisan’da gerçekleşen ilk buluşmadan sonra 

Temmuz ayında ikinci bir görüşme daha gerçek-

leşti. Daha sonra iki ülke dışişleri bakanlarının 

görüşmesi gündeme gelmesine rağmen prog-

ram yoğunluğu ve Suriye’deki meseleler nede-

niyle ertelendi. Irak Parlamento Başkanı Usame 

Nuceyfi’nin Türkiye ziyareti sırasında Maliki’nin 

görüşme konusunda istekliliğinin altının çizil-

mesinden sonra New York’da Cumhurbaşkanı 

Abdullah Gül ve Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı 

Hıdır el Huzai arasında bir görüşme gerçekleşti. 

Son olarak TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı 

Volkan Bozkır’ın liderliğindeki bir heyet 22 Ekim 

günü Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Vekili Hıdır 

el Huzai, Başbakan Nuri Maliki, Parlamento Baş-

kanı Usame Nuceyfi, Başbakan Yardımcısı Hüse-

yin Şehristani, Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, 

Irak Parlamentosu Dışilişkiler Komitesi Başka-

nı Humam Hammudi gibi son derece geniş bir 

yelpazede ve üst düzey yetkililerle görüşmelerde 

bulundu. Bu görüşmelerin hemen ardından Irak 

Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari’nin Türkiye’ye ge-
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leceği açıklandı. Fakat Zebari’nin ziyaretini diğer 

Iraklı siyasilerin ziyaretlerinden ayrı hale getiren 

önemli bir nokta bulunmaktadır. Bu nokta ise Dı-

şişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Zebari’den 

sonra Irak’ı ziyaret edeceği ve bunu takiben Nuri 

Maliki’nin Türkiye’ye geleceğidir. İşte bu süreç 

Türkiye ile Irak hükümetleri arasında belki de 

daha doğrusu Ankara ile Maliki arasında yeni bir 

dönemin başladığını düşündürmektedir. Bu nok-

tada sorulan soru şu olmalıdır: Son iki yıl içinde 

son derece gergin günler geçiren iki ülke arasın-

daki ilişkilerin tekrar düzelme yoluna girmesinin 

nedenleri nelerdir? 

 

Yeni Dönemin Nedenleri:

 

Son birkaç ay içinde Irak iç politikasında yaşanan 

gelişmeler, bölgesel olaylar ve ilişkilerin gerilme-

sine bağlı ortaya çıkan faktörlerin birleşimi her 

iki taraf için de uzlaşmayı gerekli hale getirmeye 

başlamıştır. Bu faktörler şöyle sıralanabilir: 

1. Irak’ta İç Politikanın Değişen Doğası: Irak 

bu yıl gerçekleşen 2013 seçiminin etkisinden 

kurtulamamışken, 2014 seçiminin yörüngesine 

girmiştir. 2013 seçiminin Başbakan Maliki açı-

sından iki öğretici yanı bulunmaktadır. a. Gele-

cek seçimde karşısına güçlü ve örgütlü bir Sünni 

blokunun çıkması ihtimali çok zayıflamıştır. b. 

Maliki’nin iktidarına asıl meydan okuma yine di-

ğer Şii partilerden gelecektir.

 

Irak’ın bugün en önemli siyasi gündemi ülkede 

2014’te yapılması beklenen seçimdir. Bu seçimin 

temel sorunsalı ise Başbakan Maliki’nin üçüncü 

kez başbakan olup olamayacağıdır. Bu nedenle 

tüm siyasi gruplar siyasi gelişmelere bu eksen-

den yaklaşmaktadır. 2010 seçiminin galibi olan 

El Irakiye bugün dağılmış durumdadır. Irak’taki 

yerel siyasi tablo ise bu tür bir ittifakın kısa süre-

de yeniden oluşamayacağını göstermektedir. Bu 

nedenle, Maliki’nin Sünni Arapların liderliğinde 

bir aşiretler ve milliyetçi partiler koalisyonundan 

Ölü ve yaralıyla sonuçlanan eylem sıklığı 2008’deki rakamlara yaklaşmıştır. 

Ülke genelinde artan şiddet olayları siyasi süreç kadar ülkenin istikrarını da yakından etkilemektedir.
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çekincesi kalmamıştır. Buna karşılık, Şii Araplar 

arasındaki güç dengesi değişmektedir. 2009 ve 

2010 seçimleri Maliki’nin diğer Şii partilerin top-

lamından çok daha güçlü olduğunu göstermiştir. 

Bu nedenle, seçimlere onlardan ayrı bir koalis-

yonla girebilmiş, yerel yönetimler ve hükümete 

ilişkin pazarlıklar seçim sonrasına bırakılmıştır. 

Oysa 2013 Vilayet Meclisi seçimi, Sadr Grubu ile 

IİYK’nın oylarının toplamının Maliki’ye çok yak-

laştığını göstermektedir. Hatta iki partinin seçi-

me koalisyonla gitmesi halinde Dava Partisi’ni 

geçmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Bu nedenle Ma-

liki, önceki seçimlerden farklı olarak hassas bir 

denge politikası geliştirmeye çalışmakta, iç po-

litikadaki dengeler kadar dış dengeleri de hesaba 

katmaktadır. Bu çerçevede, son birkaç ay içinde 

Kürtler ve Sünni Arapların belli gruplarıyla iliş-

kilerini iyileştirirken, Irak’ın güneyindeki hassas 

yerel dinamikleri en iyi şekilde kullanmaya çalış-

maktadır. Buna ek olarak, başbakanlığına yönelik 

güçlü bir karşı çıkışı engelleyebilmek için İran ve 

ABD ile olan ilişkilerini iyileştirmeye çalışmak-

tadır. Bu çerçevede Irak için en önemli ülkeler-

den birisi olan Türkiye de Başbakan Maliki için 

kritiktir. İşte bu çerçevede 1 Kasım’da ABD’ye 

gidecek olan Maliki’nin aynı dönem içinde Tür-

kiye ile ilişkilerini geliştirmek için adım atması 

da şaşırtıcı değildir.

 

Irak’taki iç dinamiklerde yaşanan gelişmeler Tür-

kiye için de belirleyici olmuştur. El Irakiye’nin 

dağılmasından sonra ortaya çıkan tablo Irak’ta 

iktidarın Dava Partisi, IİYK ve Sadr Hareketi 

tarafından belirleneceğinin bir kez daha tescil 

edilmesidir. Türkiye için Irak’ta istikrarın sağ-

lanabilmesi için Sünni Arapların sisteme dahil 

olmasının önemi sürmektedir. Fakat Sünni Arap 

partilerinin dağınıklığı ve El Irakiye gibi birleşti-

rici pek çok unsura sahip bir yapının dahi uzun 

soluklu olamaması öğretici olmuştur. Buna ek 

olarak KBY’de gerçekleşen Parlamento seçi-

mi de Türkiye’nin Irak’a bakışını etkilemiştir. 

Iraklı Kürtlerin 2014 yılındaki seçime bir blok 

olarak girmesi pek mümkün görünmediği gibi 

Bağdat parlamentosundaki etkinlikleri önceki 

yıllara oranla sınırlı kalma olasılığı taşımakta-

dır. Türkiye’ye yakınlığı ile bilinen Iraklı siyasi 

partilerin dağınıklığı Türkiye’nin Irak’taki siyasi 

dengeyi korumak için tüm gruplarla diyalogu 

sürdürmesini gerekli kılmaktadır. Bu nedenle, 

Türkiye’nin Irak’ta yaklaşan seçimler öncesinde 

ülkede siyasi istikrarın sağlanabilmesi için Ma-

liki ile en azından asgari müşterekte bulunması 

gerekliliği duyduğu söylenebilir.

 

2. Enerji Alanında Yaşanan Gelişmeler: An-

kara-Bağdat arasında son dönemde pek çok kez 

gerginlik kaynağı olmuş olan enerji konusunun 

ikili ilişkilerdeki değişimin nedenlerinden birisi 

olduğu söylenebilir. Ankara her ne kadar IKBY’de 

enerji piyasasının aktörü olma girişimlerini sür-

dürse de Bağdat’ı ihmal ederek enerji ihtiyaçları-

nı karşılayamayacağı açıktır. Hızla büyüyen Tür-

kiye ekonomisi, ucuz ve çok miktarda enerji kay-

nağına ihtiyaç duymaktadır. Bu enerji ihtiyacının 

IKBY ile kurulacak ilişkiyle telafi edileceği düşü-

nülmüştür. Uzun vadede bu seçenek halen geçer-

li olsa da kısa vadede Türkiye’nin hem enerji ih-

tiyaçlarını karşılamak ve hem de Irak’taki enerji 

piyasasında bir oyuncu olabilmek için Bağdat ile 

ilişkilerini geliştirmesinin gerekliliği ortadadır. 

2003’ten sonra Irak’taki enerji piyasasında bek-

lediğini bulamayan Türkiye ile yeni bir dönem 

başlayacak Bağdat’ın bu konuda önceki yıllara 

göre çok daha ılımlı bir hava çizmesi beklenebi-

lir. Nitekim kısa bir süre içinde önce Enerji Baka-

nı Taner Yıldız’ın Güney Kore’de Şehristani’nin 

de içinde bulunduğu bazı enerji bakanlarıyla bir 

araya gelmesi, sonra da Volkan Bozkır’ın ziyare-

tinde Şehristani ile görüşmesi Türkiye’nin Irak’ın 

güneyinde ya da Bağdat’ın kontrolündeki diğer 

alanlarda yeni kazanımlar elde etme olasılığının 

arttığını göstermektedir. Ancak bu durum Kuzey 

Irak’taki enerji girişimlerine alternatif ya da ika-

me olarak algılanmamalıdır. Türkiye açısından 

nasıl IKBY’deki enerji girişimleri Irak’ın geri ka-

lanının alternatifi değilse tersi de geçerlidir.

 

3. Ekonomik İlişkiler: Irak 2012 yılı itibarıyla 

Türkiye’nin Almanya’dan sonra en çok ihracat 

yaptığı ikinci ülke sıralamasına yükselmiştir. İki 

ülke arasındaki ticari ilişkilerin kapsamı geniş-

lemekte olmasına rağmen siyasi ilişkilerdeki pü-

rüzler ilişkinin daha da gelişmesini engellemiştir. 

Özellikle son bir buçuk yılda tüm çabalara rağ-

men Türkiye’nin Irak’ın güneyindeki iş sahasın-

da ciddi sıkıntılarla karşılaştığı bilinmektedir. 

Konuyla ilgili açıklamalarda Türkiye’nin Irakla 
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olan ticaretinin %70’nin IKBY ile olması sadece 

Türkiye’nin bu bölgeye verdiği coğrafi önemden 

değil, aynı zamanda ülkenin güneyine erişimi-

nin sınırlanmış olmasından kaynaklanmıştır. 

Bu noktada en büyük engel önemli projelerin 

Bağdat’taki bürokratik işlemlere takılması ve 

kolaylıkla çözülebilecek sıkıntıların uzatılması 

olmaktadır. Her iki hükümet de ekonomik ilişki-

lerin canlandırılması için siyasi pürüzlerin orta-

dan kaldırılmasını gerekli görmektedir. Bu konu 

Bağdat için de Ankara için de gittikçe daha fazla 

önem kazanmaktadır. Seçim arifesindeki Bağdat 

hükümeti Türk işadamlarına kapılarını açarak 

kısa sürede bitirebileceği projelerle seçim önce-

si destek bulmak istemekte, Ankara ise Avrupa 

ekonomisindeki krizden mümkün olduğunca az 

etkilenebilmek için komşularıyla ekonomik iliş-

kilerini artırmak arayışındadır. Bu nedenle eko-

nomik ilişkilerin canlanmasının hem Türkiye’de-

ki iş çevrelerinin olanaklarını artıracağından 

hareketle Ankara için, hem de Irak ekonomisine 

yapacağı katkıdan dolayı Bağdat için önemli bir 

güdüleyici olduğu söylenebilir.

 

4. Güvenlik Sorunu: Irak’ta son dönemde ar-

tan güvenlik sorunu Suriye’nin gölgesinde kal-

dığından yeterince işlenmemektedir. Bununla 

birlikte, ölü ve yaralıyla sonuçlanan eylem sıklığı 

2008’deki rakamlara yaklaşmıştır. Ülke genelinde 

artan şiddet olayları siyasi süreç kadar ülkenin 

istikrarını da yakından etkilemektedir. Bu sal-

dırıların ardında Suriye ve Irak’ta en etkin grup 

olarak ortaya çıkan Irak ve Şam İslam Devleti 

hem Bağdat hem de Ankara için ortak bir teh-

dit algısına dönüşmeye başlamıştır. Bağdat için 

öteden beri bir tehdit olan bu gruplar, Ankara 

için de Suriye’de gerçekleştirdikleri eylemler ve 

Irak’ta Sünni Arapların çoğunlukta olduğu yerler 

ile Türkmenleri hedef almaları nedeniyle bir gü-

venlik sorunu olarak görülmektedir. Bu örgütün 

yarattığı ya da gelecekte yaratabileceği güvenlik 

sorunlarının Ankara-Bağdat ilişkilerinde yeni 

dönemde belirleyici olmasa da önemli bir konu 

olacağı dikkate alınmalıdır.

5. Kerkük Meselesi: Irak’ta statüsü bir türlü net-

lik kazanmayan Kerkük’ün geleceği hakkındaki 

adımların atılmasına yaklaşılmıştır. Kerkük’te 

bir türlü gerçekleşmeyen seçimin 2014 yılı için-

de yapılması kuvvetle muhtemeldir. Ankara’nın 

Kerkük konusundaki hassasiyeti dikkate alındı-

ğında bu şehrin geleceğine ilişkin bir sürecin baş-

layabileceği bir dönemde Bağdat ile ilişkilerini 

yeni bir aşamaya geçmesi önemlidir. Türkiye’nin 

Kerkük’te uzun vadede istikrarsızlık getirebile-

cek bir durumun ortaya çıkmasını engellemek 

istemesi, buna karşılık Bağdat’ın da Ankara’nın 

Kerkük konusundaki geleneksel pozisyonuna ya-

kın bir çizgi izlemesi Kerkük meselesini ilişkile-

rin önemli bir parçası yapmaktadır.

 

6. Bölgesel Gelişmeler: Ankara-Bağdat ilişki-

lerini bölgesel bağlamdan ayrı incelemek doğru 

olmayacaktır. Hasan Ruhani’nin seçilmesinden 

sonra Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin göz-

le görülür bir yumuşama içine girmesi Anka-

ra-Bağdat ilişkilerini olumlu bir biçimde etki-

lemiştir. Bunun yanı sıra Suriye’deki olayların 

Ortadoğu’da yarattığı istikrarsızlık ve Irak’ı da 

içine alan bir güvenlik sarmalının ortaya çık-

ması Irak meselesini yakında bölgenin tekrar 

en önemli gündem maddesi olmaya yönelte-

bilir. Bu nedenle hem Ankara hem de Bağdat 

Ortadoğu’daki önemli bölgesel gelişmelerin ari-

fesinde konumlarını yeniden gözden geçirmek 

isteyeceklerdir. Tüm bunlara Türkiye’de çözüm 

sürecinde yaşanan sorunların da eklenmesi böl-

ge denklemini daha da karmaşıklaştırmaktadır. 

PKK’dan demokratikleşme paketine gösterilen 

tepki ve sonrasında gelen tehditler Ankara’yı bir 

süre sonra hiç istemediği yeni bir çatışma at-

mosferinin içine girmesine zorlayabilir. Bu tür 

bir atmosferde Türkiye’nin Suriye’deki durumu 

da dikkate alarak Bağdat ve Tahran ile ilişkileri-

ni gözden geçirmesi de nedenlerden birisi olarak 

görülebilir.

O 
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With the Arab Spring the EU’s weakness in promoting democratic reforms in its southern neighborhood came to the fore.

Assessing the EU’s and Turkey’s Democracy 

Promotion Policies in the Post-Arab Spring Era: 

Dynamics and Limitations of “Joint EU-Turkey 

Cooperation” in MENA

Arap Baharı Sonrası AB ve Türkiye’nin Demokrasi Teşvik Politikalarını 
Anlamak: Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesinde AB-Türkiye Ortaklığının 
Dinamikleri ve Limitleri

Emel PARLAR DAL

Özet
Bu çalışma, Arap Dünyasındaki son gelişmelerin ışığı altında ilk olarak, AB ve Türkiye’nin demokrasi teş-
vik politikalarının Arap Baharı öncesi ve sonrası tarihsel gelişimini, içeriğini, dinamiklerini ve engellerini 
anlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, bu çalışma her iki aktörün farklı çıkarları ve özellikle halk ayaklan-
malarının olduğu Arap ülkelerinde İslamist partilerin iktidara gelmesiyle ilgili olarak ayrı algılamalarının 
olmasına rağmen demokrasiye destek ve demokratikleşme alanında değişen Ortadoğu ve Kuzey Afrika böl-
gesinde bir AB-Türkiye ortaklığının etkin olarak hayata geçirilip geçirilemeyeceğini sorgulamaktadır. Söz 
konusu bölgede Batı’nın kendi demokratik modeli cok işlevsel olmadığından, demokrasiyi teşvik alanında 
AB-Türkiye stratejik ortaklığı -bu ortaklığın limitleri olmasına rağmen- bugün cok daha önemli bir hale 
gelmiştir. Bu ortaklık, Türkiye’nin kendi demokratikleşmesini hızlandırması ve “demokrasiyi teşvik edici” 
yeni rolüyle bağlantılı ek bir sorumluluk olarak iç ve dış demokrasi destek faaliyetleri arasında bir paralellik 
kurması açısından Türkiye için yararlı olacaktır. 
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Abstract

In light of the recent developments in the Arab 

world this study first aims to assess the historical 

evolution and content as well as the potential and 

limitations of the EU’s and Turkey’s democracy 

promotion roles before and after the Arab Spring. 

It also intends to assess whether joint Turkey-EU 

cooperation in supporting democracy and de-

mocratization in the changing MENA region can 

be effectively operationalized despite the two ac-

tors’ differing interests and perceptions, especial-

ly with the coming to power of popular Islamist 

parties in these Arab Spring countries. Since the 

Western democratic model does not necessarily 

work in MENA, joint strategic EU-Turkey coop-

eration in democracy promotion appears vital 

despite its limitations. This cooperation would be 

beneficial for Turkey, forcing it to accelerate its 

own democratization efforts, and, thus, to estab-

lish a parallelism between its domestic and exter-

nal democracy supporting activities as an added 

responsibility associated with its new democracy 

promoter role. 

Keywords: democracy promotion, Arab Spring, 

Turkish foreign policy and democracy, European 

Union, Turkey, the MENA region

Introduction

Since the start of the Arab upheavals in late 2010, 

the EU and Turkey, as two important actors in 

the MENA region, have continuously adjusted 

their foreign policies to the new realities in the 

region. Up to now, three consecutive periods can 

be seen when assessing the way the EU and Tur-

key have pragmatically and strategically recali-

brated their foreign policies vis-á-vis the rapidly 

changing domestic conditions in the reforming 

Arab countries as well as the systemic changes 

in the region. In the first months following the 

outbreak of the popular protests, which started 

in Tunisia in late 2010 and moved to other Arab 

countries, namely Egypt, Libya, Yemen and Bah-

rain, the EU and Turkey had low-profile and 

ambivalent policies toward the reversal of the 

authoritarian Arab regimes they had long been 

supporting. In this “hesitation” period, both were 

caught by surprise by the unexpected start and 

expansion of the popular uprisings, and quickly 

moved from their earlier status quoist policies to 

actively and openly supporting democratic tran-

sition. 

In the second period, which followed the initial 

shock, the EU’s and Turkey’s initial cautious atti-

tude toward the revolts was then slowly replaced 

by a “cooperation period” between the two ac-

tors which lead to the reinforcement of existing 

ties between them. It was after the Libyan crisis 

that the two actors began to get more and more 

involved in the MENA region through politi-

cal, economic and societal means. In addition, 

NATO’s Libyan intervention underscored the 

necessity of a real revision in the EU’s European 

Neighborhood Policy (ENP) and of increasing 

cooperation with other regional powers, espe-

cially in the field of democracy promotion. In 

this cooperation period, the worsening Syrian 

crisis created a strategic turn in European and 

Turkish foreign policies and has not only become 

a litmus test for Turkey’s and the EU’s roles and 

capabilities in the region, but also has provided a 
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platform for a Turkish-European cooperation in 

the MENA region.1

Another development which opened up a new 

period in Turkey-EU post-Arab Spring coopera-

tion was the 3 July 2013 military coup in Egypt 

that removed Mohamed Morsi, Egypt’s first 

democratically-elected president, from power. In 

this period of “divergence” Turkish leaders’ con-

demnation of the military coup and their strong 

criticism of the West’s silence on the coup added 

new complexities to possible cooperation in the 

MENA region as the two actors were on differ-

ent sides. Turkey’s reading of the recent Egyptian 

crisis has largely differed from the EU’s, which 

seems to have sided with stability over democ-

racy. Another and the most recent, controversial 

issue which seems to have moved Turkey and the 

EU apart was the 21 August 2013 Syrian “chemi-

cal attack” crisis. 

Against this backdrop and given the new circum-

stances which has made EU-Turkey cooperation 

in democracy promotion difficult, this study 

first aims to assess the historical evolution and 

content, as well as the potentials and limitations, 

of the EU’s and Turkey’s democracy promotion 

roles before and after the Arab Spring. It also 

intends to examine the mechanisms and instru-

ments that these two actors could jointly pro-

mote democratization in the changing MENA 

region despite their differing interests and per-

ceptions, especially with regard to the rise to 

power of popular Islamist parties in the Arab 

countries. This study’s novel contribution to the 

existing literature on Turkish foreign policy and 

European studies will be to assess the poten-

tials and limitations of the EU’s and of Turkey’s 

democracy promotion roles in the post-Arab 

Spring, and to investigate whether joint Turkey-

EU cooperation in supporting democracy and 

democratization in the changing MENA region 

can move beyond rhetoric.

From the EU’s democracy promotion 

dilemma in the MENA to revisiting the 

democracy promotion rationale 

Since the 1990s, democracy promotion has been 

one of the EU’s principal instruments in its ex-

ternal relations. It has generally been acknowl-

edged that the EU’s own liberal-democratic and 

capitalist type of governance and its success-

ful structural processes can be emulated in its 

neighborhood. While the EU’s political liberal-

ization and democratization policy has achieved 

positive results in its Central and Eastern Euro-

pean neighborhood, which led to the accession 

of the former communist eastern bloc countries 

to the EU in 2004, the same political processes 

have faced several constraints and challenges in 

its Mediterranean neighborhood. 

A retrospective look at the EU’s democracy 
promotion toward the Mediterranean

One of the largest paradoxes regarding the EU’s 

external democracy assistance towards the 

Mediterranean appears to be the EU’s single and 

standardized democracy approach. Since the 

1990s the EU has promoted a specific Europe-

an version of democracy by focusing on human 

rights and socio-economic development. After 

the implementation of the EMP (Euro-Mediter-

ranean Partnership) in 1995 a new partnership 

was launched, the European Initiative for De-

mocracy and Human Rights (EIDHR).2 The main 

objective of the EIDHR is to address non-state 

actors including public and private sector non-

profit organizations and it can be used without 

the approval of the host government.3 Follow-

ing on from the EIDHR,4 in 1999 the EuropeAid 

Cooperation Office, an agency of the European 

Commission, was charged with implementing 

projects in third countries. 

With the implementation of the MEDA program 

in 1996, a democratization program was mainly 

directed towards regional NGOs, was the aim of 

supporting the political transition of Mediterra-

nean countries as well as their economic devel-

opment.5 The evolution of democracy promotion 

from a political commitment into a legal obliga-

tion came about with the launch of the Common 

Foreign and Security Policy (CFSP) in 1993 with 

the Maastricht Treaty.6 After it was implicitly in-

tegrated into the EMP in 1995, during the Nice 

Summit in 2001 democracy promotion was of-

ficially acknowledged as a foreign policy objec-
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tive of the EU as its first and second political pil-

lars, and two EU institutions were charged with 

implementation: the European Commission and 

the Council of the EU. Then the EU continued to 

support democracy in its neighborhood through 

the ENP, informed by bilateral understandings 

thanks to the Action Plans (AP), the Euro-Medi-

terranean Association Agreements (EMAA), the 

external cooperation program MEDA and finally 

its successor, ENPI, which also deals with civil 

society actors in democracy promotion. 

It can be argued that although since the 1990s 

the EU has used some specific democracy pro-

motion tools, such as political dialogue and ne-

gotiations, unilateral declarations, conditionality 

(positive and negative), and democracy assis-

tance targeted at both state and non-state actors 

(civil society actors)7, its democracy promotion 

has been far from being efficient and consis-

tent, especially during implementation. In ad-

dition, the EU’s democracy promotion efforts 

have been driven by an important number of 

tools and mechanisms that have drawn mostly 

on cooperative approaches, instead of such con-

flictive approaches as sanctions.8 For instance, 

the EMP has often been criticized for its misuse 

of conditionality provisions, especially in terms 

of distributing funds that have not been totally 

linked to the political situation in the recipient 

countries.9 In this regard, Egypt, which has long 

received a great deal in spite of its semi-authori-

tarian regime, serves as an example. There is an 

abundance of scholarly literature that criticizes 

the EU’s MENA foreign policy for being oriented 

toward the preservation of stability, security and 

geostrategic gains rather than the promotion of 

democracy, human rights and the rule of law. 

Most recent analyses treat the democracy-sta-

bility dilemma of the EU in the Mediterranean 

region by focusing mostly on three main argu-

During the first AKP period (2002-2007) when a significant number of European reform packages were implemented, 

AKP leaders conceived and promoted their identity as a democratizing force both in domestic and international arenas.
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ments. The first is that the EU’s democracy pro-

motion and democratic governance polices in 

the Arab world through the EMP and the ENP 

were basically driven by a security and strate-

gic imperative rather than an ethical or moral 

one.10 The second argument links the failure of 

the EU’s democratization policies in this region 

to the shortcomings in applying conditionality to 

the Arab states’ foreign behaviors rather than to 

their democratization and development.11 The 

third argument stresses that as the EU remains 

skeptical towards the rise of political Islam or Is-

lamism, a mixture of politico-religious ideas at-

tracting the masses and growing in popularity in 

Arab societies, it is reluctant to condemn human 

rights violations against Islamist groups and the 

oppression of Islamists by Western-friendly au-

thoritarian Arab regimes.12 This third argument 

has been partly proven right in the EU’s reluc-

tance to condemn the 3 July 2013 military coup 

in Egypt which ended with the end of a govern-

ment that had Muslim Brotherhood political 

roots. 

According to Thomas Carothers and Marina 

Ottaway, even before the start of the Arab up-

heavals, “both democracy promotion by outsid-

ers and democratization from the inside have 

arrived at a critical stage in the Middle East” as 

democracy promotion is considered a Western 

push and “has been tainted by association with 

the highly unpopular intervention in Iraq.”13 As 

the authors argue, another problematic issue re-

garding the question of democracy promotion in 

the Middle East derives from the lack of avail-

able experience in the Arab world regarding the 

democratic trends in other regions of the world 

since the end of the Cold War. Another conse-

quence is the conviction that outside actors such 

as the EU and the US could transform the po-

litical direction of other societies and regions. 

A further feature and dilemma which has long 

dominated the democracy promotion discourse 

in Western circles is vagueness regarding the 

path to democracy to be chosen in specific Arab 

countries.14 With the start of the Arab upheav-

als it has been proven that Western democracy 

promotion efforts do not fit completely into the 

Arab societies’ own reality. 

Decoding the EU’s reviewed democracy 
promotion policy in the post-Arab Spring era: 
Changes and challenges ahead 

Before the start of the revolts in Tunisia in late 

2010, the EU had already been engaged in a ma-

jor mid-term review of its ENP. It acknowledged 

that the ENP should push for more democratic 

and political reforms in neighboring countries. 

With the unfolding of the Arab upheavals, the 

necessity of the ENP’s review became a real im-

perative for the Commission. For academics and 

policy-makers the reasons behind the EU’s fail-

ure in democracy promotion in the region are 

multiple: an underestimation of the domestic 

equilibriums of the authoritarian regimes; deep 

socio-economic problems and underdevelop-

ment in the region; incompatibility between Is-

lam and Western type democratic values; and in-

coherence between the democratic and security 

goals of the EU’s Mediterranean foreign policy.

With the Arab Spring the EU’s weakness in 

promoting democratic reforms in its southern 

neighborhood came to the fore. As a result, the 

EU Commission took important steps toward 

operationalizing the ENP with two new com-

munications, the Commission’s March 2011 

Partnership for Democracy and Shared Prosper-

ity (PDSP), and its new May 2011 Response to a 

Changing Neighborhood, which underlined the 

implementation of three principal imperatives: 

“more benefits, more conditionality and more 

partnership with civil society”.15 The principals 

that the new ENP strengthened are the principle 

of conditionality, differentiation and bilateral-

ism. While the principle of conditionality would 

allow for the allocation of more EU funds to 

countries undergoing domestic transition, the 

principle of differentiation shows the develop-

ment of the links between the EU and its transi-

tioning partners. 

It can be argued that the 2011 version of the 

ENP also revealed some limitations in terms of 

operationalizing the conditionality principle and 

of the incomplete nature of the new civil society 

dialogue, mainly due to the increasing number of 

state and non-state actors engaged in the MENA 
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region after the Arab uprisings. In the new ENP 

it still remained unclear whether the EU’s south-

ern partners would be rewarded for announced/

planned or effectively achieved reforms. Anoth-

er limitation of the ENP review was that the EU 

would not apply its conditionality clause until 

2014.16 Furthermore, in the new ENP the funds 

offered were not real incentives for countries in 

the MENA region to undertake significant re-

forms considering the rapidly deteriorating eco-

nomic conditions after the revolts.17

In light of these limitations in the 2011 ENP re-

view, it can be argued that new ENP does little to 

enhance Europe’s profile in terms of democracy 

assistance. In addition, the EU is also engaged in 

strengthening its democracy promotion agenda 

through new initiatives such as the launch of 

the “deep democracy” concept, the European 

Endowment of Democracy (EED) project,18 the 

new Framework and Action Plan on Human 

Rights and Democracy Promotion19 and the 

Civil Society Facility Program 2012 for North 

Africa and the Middle East (CSF). Despite these 

new initiatives, the EU’s democracy promotion 

agenda is still characterized by ontological and 

structural lacunae. The popular Arab upris-

ings in the MENA region highlighted the West’s 

“democratic” double standards: pushing some 

autocratic governments towards democracy, but 

not condemning the removal of the democrat-

ically-elected Islamist government by the mili-

tary in Egypt, as well as closing their eyes to the 

other dictatorships in the Arab world which have 

been supporting Western interests.

According to scholar Richard Youngs, it is of 

vital importance for the EU to have a pluralist 

approach to democracy promotion that is not 

based on one tight “EU model of democracy”. 

He stresses that “the EU should work towards 

a tightened categorization of what qualifies as 

democracy aid (not) be supported under the 

banner of democracy.”20 To Youngs, this flexible 

interpretation of democracy promotion and the 

absence of a transparent definition of democra-

cy or a catalogue of what constitutes democracy 

promotion seem to benefit the EU’s own com-

mercial and security interests. This flexibility 

also allows the EU to cooperate with other part-

ner governments in the world and to adjust its 

agenda to new international and regional situ-

ations and challenges. A content-enriched EU 

democracy promotion agenda should go beyond 

focusing on only the electoral process and take 

into account the other important elements of 

democratic systems, such as political rights and 

the horizontal accountability,21 in other words 

the checks and balances in the political system, 

as well as promoting deliberation based on open 

dialogue with all the other democratic actors.22 

In order to tackle its democracy promotion 

shortcomings a more reflective democracy pro-

motion agenda is required for the EU in the post-

Arab Spring era, one that analyzes the effects of 

the substance of democracy promotion activities 

on democratization and places an emphasis on 

more comprehensive democracy mainstreaming 

by closely linking policy actions to trade and de-

velopment policies. 

Understanding Turkey’s democracy 

promotion approach in the MENA region: 

Rhetoric, policy and instruments 

Since the Republican period democracy promo-

tion policies have not occupied a central place in 

the Turkish foreign agenda of successive Turk-

ish governments. Of course, this does not mean 

that democracy remained a non-issue in Turkish 

politics in general and in foreign policy in par-

ticular. However, since the Cold War the Turk-

ish authoritarian-type of democracy has been 

severely criticized both in domestic and interna-

tional political platforms.

Like that of the EU, Turkey’s approach to democ-

racy and democratization is problematic. Tur-

key’s own democratic shortcomings and the con-

tinuous criticism toward its democracy pitfalls, 

coming essentially from its Western partners, has 

long put democracy and democratization at the 

core of Turkish foreign policy,23 especially since 

the 1990s when Turkish–EU relations started to 

gain institutional ground with Turkey’s complex 

and ambiguous candidacy. Since 1999, when 

Turkey was officially given EU candidate status, 

the country has had a rapid democratization 
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process at home that has implemented a series 

of European reforms. While the EU as a norm 

distributer pursued its democracy promotion 

policy toward Turkey in the 1990s with the use 

of indirect and direct promotion mechanisms, 

Turkey has only timidly raised democratization 

and democracy promotion abroad, primarily 

in Central Asia and the Caucasus24 through the 

launch of the first Turkish model discourse with 

the newly independent post-Soviet countries.25 

However, as the 1990s were marked by succes-

sive human rights violations mainly due to rising 

PKK terrorism, Turkey’s democracy discourse 

abroad failed to yield significant results and, as 

a result, it remained artificial and thus lacked 

credibility in the eyes of Turkey’s Western allies. 

In 2002 with the coming of the AKP to power, 

Turkey gained a much more nuanced and en-

riched democratic understanding and expanded 

its work toward the non-Western world. During 

the first AKP period (2002-2007) when a sig-

nificant number of European reform packages 

were implemented, AKP leaders conceived and 

promoted their identity as a democratizing force 

both in domestic and international arenas.26 

However, only with the AKP’s second mandate 

(2007-2011) did the issue of democracy start to 

rise in Turkish decision makers’ discourses, pub-

lic speeches and declarations regarding interna-

tional and regional affairs. With the implemen-

tation of new foreign policy instruments such as 

mediation, development and civilian capacity as-

sistance and the rise of “humanitarian diploma-

cy” as a new foreign policy framework,27 espe-

cially toward Africa and the Middle East, Turk-

ish foreign policy gained a peaceful, civilian and 

normative character.28 Referred to as “global de-

velopment diplomacy efforts,” Turkey’s civilian 

capacity initiatives increased considerably in the 

last decade, and combined with a strategy-based 

multi-dimensional and balanced humanitarian 

oriented foreign policy29 largely contributed to 

the emergence of Turkey on the international 

scene as a “newcomer” in democracy promotion.

Nevertheless, despite all these AKP government 

efforts to institutionalize Turkish foreign policy’s 

democratic stance abroad, Turkey’s close politi-

cal and economic ties with the authoritarian re-

gimes in the Middle East and Eurasia prevented 

it from developing an official and transparent 

democratic promotion agenda. Furthermore, 

the difficulties that the AKP government envis-

aged in the last three years while putting into 

practice its principle of “zero problems with the 

neighbors”, the non-resolution of the Kurdish 

problem and the considerable slowdown in the 

democratization process at home, which is as-

sociated with some authoritarian tendencies in 

the government’s political style and practice, as 

seen partly during the recent Gezi Park protests 

in May 2013, have also proven that there is an 

ambivalence and inconsistency in Ankara’s pro-

democracy policies at both domestic and inter-

national levels. 

From this perspective, it can be argued that while 

the Arab popular protests have strengthened 

Turkey’s hand in external democracy promotion 

by accelerating Turkey’s push for democracy 

outside its borders,30 they have also showed the 
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degree to which Turkey’s success in its external 

democracy promotion activities is highly depen-

dent on the progress in democratization at home. 

This last point has been proven right when Tur-

key’s emerging democracy-centered approach in 

foreign policy started to lose credibility and ac-

countability in the eyes of its Western allies after 

the Gezi Park protests in May 2013. 

Obviously, with the start of the Arab revolts 

Turkey’s conservative approach to democracy 

promotion was gradually replaced with an ac-

tive but inconsistent policy that was mostly rhe-

torical. Here it is worth remembering that in the 

first months of the Arab uprisings some up and 

downs were seen in Turkey’s initial response to 

these revolts. For instance, when the Arab re-

volts started, Turkey did not side immediately 

with the pro-democratic forces seeking reform. 

Rather, Turkey first adopted a cautious, low-

profile and “wait and see” approach like most 

of Europe. However, this short “hesitation and 

shock” period moved to a “democracy-centered, 

humanitarian and justice-based normative ap-

proach and discourse”. Prime Minister Erdoğan’s 

early appeal for Mubarak’s resignation and his 

famous speech on secularism during his 2011 

visit in Tunisia and in Egypt are all indicative of 

the changes in Turkey’s democracy promotion 

agenda toward the Arab countries under reform. 

Particularly, the increased tensions as a result of 

the Syrian crisis throughout 2012-2013 pushed 

Turkish leaders to pursue a more pronounced 

humanitarian and normative diplomacy that 

prioritized democracy, justice and rule of law in 

the MENA region. Turkey’s strong rejection of 

Egypt’s President Morsi’s removal by the army 

on 3 July 2013 clearly shows that there is con-

tinuity in Turkey’s democracy-centered foreign 

policy. However, Turkish leaders’ strong iden-

tification with the Muslim Brotherhood move-

ment and its heavy “democracy” and “justice and 

moral”-centered discourse has been criticized by 

both its Western allies and Arab neighbors. An-

other sign of Turkey’s moral diplomacy can be 

seen in the Turkish leaders’ strong criticism of 

the existing UN-based international order and 

of its international humanitarian intervention 

and justice understanding which is, in their view, 

unable to respond to the needs of the changing 

international system. This critical discourse by 

Turkish leaders became more apparent after the 

Ghouta chemical attack by the Syrian regime on 

21 August 2013, which rapidly turned into an 

international crisis around whether to launch a 

limited and targeted military strike against Syria 

as punishment. 

In the light of the latest developments, it is still 

too early to argue that Turkey’s new “demo-

cratic” discourse and direct/indirect democracy 

promotion activities will generate productive 

results in the MENA region in terms of eman-

cipation and of institutionalization of democ-

racy. The rise of external democracy promotion 

and assistance as an effective diplomatic tool in 

Turkish foreign policy has many elements. First, 

Turkey’s rising power status in today’s changing 

international system is closely linked to the in-

creasing attractiveness of its particular political 

and economic model. This has enabled it to pur-

sue pro-democratic diplomacy and assistance 

which aims to help democratic and civil actors 

fight against dictatorial or semi-authoritarian re-

gimes. Secondly, the loss of democratic momen-

tum in the world since the middle years of the 

last decade 31 and the significant loss of credibil-

ity of the US and the EU and of the global politi-

cal and economic governance models in the eyes 

of developing and transitional countries with the 

2008 global financial crisis pushed Turkey and 

other rising powers to adjust and reform their 

democracy support agendas and instruments. 32 

In line with this reasoning, the argument of 

Thomas Carothers and of Richard Youngs about 

“rising democracies” is also interesting.33 They 

conclude that there is a growing need for West-

ern democracies to engage with these rising de-

mocracies, which have been recently expanding 

their role and influence in supporting democ-

racy and human rights in accordance with their 

own understandings and choices and not in re-

sponse to pressure from the West. 34 For instance, 

new Arab regimes under transition might more 

comfortably enter into dialogue with these rising 

democracies due to shared historical trajectories 

and legacies. 
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In the MENA context, among the five “rising de-

mocracies” identified by Carothers and Youngs 

(Brazil, India, South Africa, Indonesia and 

Turkey),35Turkey appears as the most important 

actor as it has the ability and potential to pro-

mote democratization policies. The fact that in 

the rise of Turkey the West occupies a central 

place, and that Turkey has historical, cultural 

and economic affinities with the MENA region, 

gives it a special status and a differentiated role 

among the other “rising democracies” which, in 

contrast, have pursued low-profile foreign policy 

toward the Arab revolts. In this context, Turkey’s 

subordinate role in the revamped democracy 

promotion policy matrix vis-á-vis the MENA 

region of the major powers—especially the EU—

has become crucial. 

Is a common European-Turkish commitment 

to democracy promotion possible for the 

MENA region? 

With the Arab uprisings it has become clear that 

the EU’s indirect approach to democracy pro-

motion, such as supporting economic reform, 

civil society and women’s rights, all of which 

were politically attractive to the domestic con-

ditions in the donor countries, could not suc-

ceed in producing real democratic change in the 

Arab countries. In the Arab world now Islamic 

groups or organizations have a much broader 

popular base of support than the narrowly based 

elite organizations supported by the EU and the 

US. As clearly seen in the Egyptian case even 

two and half years after the immediate retreat 

The weakness of secular parties, the lack of constituency-based organizations and the lack of institutions and processes that 

can allow for political competition are important obstacles to real democratization in the post-Arab Spring MENA region.
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of Mubarak from power, and despite some prog-

ress on the political and economic fronts, a real 

democratic transition has not been carried out.36 

In contrast, the country’s short-lived transition 

toward democracy has ended up with an im-

mediate return to state authoritarianism by the 

military. Here what is striking is the huge gap be-

tween the West’s reading and perception of the 

political, economic and social reasons behind 

the Arab revolts and their reality. This gap also 

makes possible joint EU-Turkey cooperation in 

the MENA region more complex. 

On the other hand, most of the political organi-

zations and movements with the largest popular 

constituencies today have an Islamist origin such 

as the Muslim Brotherhood, and these groups re-

main skeptical about democracy and democratic 

institutions. The weakness of secular parties, the 

lack of constituency-based organizations and the 

lack of institutions and processes that can allow 

for political competition are important obstacles 

to real democratization in the post-Arab Spring 

MENA region.

The EU’s failure to condemn the 3 July 2013 mili-

tary coup in Egypt is clearly at odds with Turkish 

government criticism of it. The Egyptian coup 

highlighted not only the dilemma in the EU of 

a democracy promotion policy that is based on 

stability versus democracy, but also of Turkey’s 

new external democracy promotion agenda. The 

rising debate on Turkey’s “worthy solitude/pre-

cious loneliness” is a good indicator of diverg-

ing perspectives between Turkey and the EU on 

the recent Egyptian crisis. Regarding the Syrian 

crisis, in contrast to the arguments of some ob-

servers, it would be false to argue that Turkey 

and the EU have totally been at odds. In fact, the 

EU has no real consensus on how to peacefully 

tackle the recent Syrian chemical crisis. Despite 

some differences in their Syrian policies, the 

EU and Turkey seem to share common goals, 

such as the ousting of Assad and the hope for a 

democratic transition in Syria. It should also be 

noted that since the outbreak of the Syrian crisis 

in 2011, Turkey has appealed for a more active 

international involvement in support of the Syr-

ian opposition. In doing so, Turkey has pursued 

a “diplomacy first” approach and remains open 

to alternative diplomatic solutions to be sought 

at Geneva II. On the other hand, it is important 

to remind that Turkey’s reading of the Syrian 

chemical crisis and its approach to solving it has 

many commonalities with that of France, one of 

the leading EU countries and which has consid-

erable political weight on both the EU’s diplo-

matic and security concerns. 

Given the current challenges and despite the dif-

ferences in their responses to the new crisis in 

the MENA region, there is still a need to find a 

convergence between the EU and Turkey on a 

common strategic MENA vision that puts de-

mocracy promotion policy at the center. Like 

the EU, Turkey has also long lacked a strong 

strategic rationale for its support of democratic 

change in its MENA neighborhood. Accord-

ing to some observers, the lack of an adequate 

strategic perspective also applies to the reassess-

ment of Turkish-EU relations in the light of the 

Arab Spring and has pushed the EU to priori-

tize closer coordination with Turkey in the Arab 

world.37 Some scholars even point out that spe-
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cial attention “in recent years has shifted from 

Turkey as an EU candidate country, to Turkey as 

a necessary regional partner.”38 This can help not 

only the EU but also the US when they develop 

common strategies with Turkey, particularly in 

the area of democracy promotion thanks to its 

closeness to the key political and civil actors of 

the MENA region.39 The biggest advantage that 

Turkey holds today in its neighborhood in terms 

of democracy promotion is that since the foun-

dation of the Republic it has embraced most of 

the democratic and liberal values and norms of 

the West. 

Despite these potentialities, some limitations 

exist in implementing EU-Turkey coopera-

tion on democracy promotion. Compared with 

experienced donors such as USAID, Europe-

Aid (the Directorate General for Development 

and Cooperation) and SIDA (The Swedish Aid 

Agency), Turkey’s aid agency, TIKA (the Turkish 

Cooperation Agency), has not developed clear 

“democracy” and “civil society” strategies and 

mechanisms to engage a diverse range of NGOs 

both in Turkey and in recipient countries and to 

actively promote development and democracy. 

The lack of greater cooperation between TIKA 

and NGOs both in Turkey and abroad is a prin-

cipal obstacle to its effectiveness in development 

and democracy assistance. In this regard, regu-

lar dialogue between DEVCO-EuropeAid and 

TIKA is a must, both at the level of policy plan-

ning units and in specific countries where TIKA 

and the European Commission are working. 

Given the close contacts between Turkey’s politi-

cal parties and civil society organizations and Is-

lamist groups in the Arab countries, such as with 

the Muslim Brotherhood in Egypt, the al-Nahda 

Movement in Tunisia, and Hamas in Palestine, 

Turkey’s contribution to newly launched instru-

ments of the EU such as the European Endow-

ment for Democracy (EED) and the Civil Society 

Facility Program 2012 (CSF) is also crucial.40

Conclusion

Today it has been proven that “the Western mod-

el does not necessarily work in MENA and the 

EU must therefore adapt to local, regional, so-

cial and religious settings in this region.”41 In this 

regard, joint EU-Turkey cooperation in terms of 

democracy promotion appears more vital and 

valuable than before. In order to be conceived 

as a legitimate pro-democracy actor in the re-

gion, Turkey should increase coordination with 

its Western allies on a common strategic ground 

based on a delicate balance between interests 

or values. As seen clearly in the recent Egyptian 

and Syrian crisis, abstract and idealistic foreign 

policy discourse centered solely on values carries 

the risk of Turkey’s isolation and of alienating its 

Western allies. 

In this regard, a stronger emphasis on democra-

cy promotion in its external policies toward the 

Middle East would be beneficial for Turkey, and 

would force it to accelerate its democratization 

efforts at home and to establish linkages between 

its domestic and external democracy supporting 

activities. As a result the added responsibility 

associated with being a democracy promoter in 

MENA may also contribute to revitalizing Tur-

key’s own stalled democratic reform process. A 

joint strategic cooperation between the EU and 

Turkey in democracy promotion would not only 

reinforce Turkey’s attractiveness in the region 

but would also improve the image of Turkish de-

mocracy in the eyes of European governments, 

which still remain skeptical about Turkey’s even-

tual accession to the EU. 

Last but not least, as scholars, Tanja A.Börzel 

and Thomas Risse argue, the EU’s democracy 

promotion role can be described as a “learn-

ing by doing” process.42 Similarly, Turkey, as a 

newcomer to democracy promotion, and the 

EU need time to learn how to coordinate their 

efforts in the changing Arab world in order to 

make their direct and indirect democracy pro-

motion mechanisms more effective. As a start-

ing point the recent democratization and human 

rights package declared by Turkish Prime Min-

ister Erdoğan on 30 September 2013 could serve 

in strengthening and legitimizing Turkey’s new 

democracy promotion role in its region. 

O 
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The Evolving Middle Eastern Battleground: 

Assessing Strategic Culture and Warfare 

Trends in the Region

Ortadoğu’da Değişen Savaş Alanı: Bölgedeki Stratejik Kültür ve Savaş 
Trendlerinin Değerlendirilmesi

Can KASAPOĞLU

Özet
Ortadoğu harp meydanı çok kısa bir zaman diliminde önemli değişikliklere ve savaşın farklı yüzlerine şa-

hitlik etmiştir. Daha açık bir ifadeyle, 1960’lı yılların sonu “Yıldırım Harbi zamanlarına” işaret edebilirken; 

Yom Kippur Savaşı ise sınırlı hedeflerin ve kara unsurlarının korunmasında hava savunma şemsiyesinin 

önemini göstermiştir. Diğer yandan Türkiye’nin 1974 Kıbrıs müdahalesi Orta Doğu’nun Levant sularında 

bölgesel bir güç için amfibi imkân ve kabiliyetin önemini gözler önüne sererken; benzer tarihlerdeki İran – 

Irak Savaşı kimyasal silahların taktik düzeyde kullanımının anlaşılması için kritik bir çerçeve sunmaktadır. 

Dahası, Suriye İç Savaşı’nın, Birinci Arap – İsrail Savaşı’nın bir konsepti olan “yollar için harp” ve yine bir 

Orta Çağ fenomeni olan kuşatma savaşını yeniden gündeme getirmesi de Orta Doğu askeri dinamikleri 

açısından dikkat çekicidir.

Meanwhile, the first Arab – Israeli War in the late 1940s reminded the importance of military geostrategy by introducing the 

concept of “battle for the roads”.
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Abstract

The Middle Eastern battleground saw dras-

tic changes and shifts in forms of warfare in a 

pretty limited period of time. Clearly, the end of 

the 1960s marked the “Blitzkrieg times” in Sinai, 

while the Yom Kippur War showed the impor-

tance of limited objectives and air-defense um-

brella’s functionality to protect land forces from 

attack aircrafts. Meanwhile, the 1974 Cyprus 

intervention of Turkey showed the importance of 

amphibious capabilities for a regional power in 

the Levant waters of the Middle East, while the 

Iran – Iraq war was a good example of chemi-

cal weapons’ tactical use. Maybe more notably in 

terms of War Studies discipline, resurrection of 

the battle for the roads concept and the medieval 

phenomenon of siege warfare by the Syrian Civil 

War has marked the fluctuating profile of war in 

the Middle Eastern battleground.

Keywords: Conventional War, Hybrid War, Geo-

strategy, Siege Warfare

 

Introduction: A Quick Military tour d’horizon 
of the Middle Eastern Battleground

The Middle Eastern battleground has always 

been a “dynamic test lab” for applying and under-

standing the impacts of new concepts, strategies, 

operational and tactical approaches and weapon 

systems to warfare. Without understanding ever-

changing characteristics of warfare in the region, 

it would be almost impossible to get a good grip 

on the current security environment and threat 

landscape. 

The collapse of the Ottoman Empire, which was 

triggered by a total war incident –The World 

War I–, opened the way for the establishment 

of a new Middle Eastern political-military sta-

tus quo. Since then, Turkey was founded by a 

multi-front conventional war for independence. 

In 1974, Ankara launched a comprehensive mili-

tary effort in the Eastern Mediterranean by in-

corporating amphibious, airborne, armor and 

infantry elements for the intervention campaign 

to the Island of Cyprus in order to protect the lo-

cal Turkish Cypriot community. During the Cold 

War Turkey had confronted the Soviet expan-

sionist threat as a key NATO member. Finally, 

Ankara had to transform its Cold War-remnant 

conventional military thought when facing the 

low intensity conflict threat emanating from the 

Kurdistan Workers’ Party (PKK) violence that 

mounted in the 1990s. Maybe more interesting 

than its content, it is crushing to see that such a 

fluctuating military agenda just took place in less 

than a century. 

Meanwhile, the first Arab – Israeli War in the 

late 1940s reminded the importance of military 

geostrategy by introducing the concept of “bat-

tle for the roads”. Interestingly, from a military 

standpoint, what we see in the Syrian Civil War’s 

current situation and future trajectory more or 

less resembles the initial “battle for the roads” 

stage of the Arab – Israeli War. Both the opposi-

tion and the Baathist dictatorship quest for con-

trolling key choke points and lines of commu-

nication (LOC). What is more, while the Israeli 

success in the Six Day War marked the rise of 

conventional warfare, the Lebanese Hezbollah’s 
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robust efforts in 2006 against the Israelis warned 

the entire region about the forthcoming age of 

Hybrid Wars in which light infantry could gain 

a game-changing advantage against mechanized 

and armor units, as well as land-aviation via ro-

tary-winged assets. 

Apart from low and mid intensity conflicts an-

gles of modern warfare, since the Yom Kippur 

War, strategic weapon systems have played im-

portant roles in controlling escalation via the in-

trawar deterrence concept. The Middle East saw 

two different Baathist dictators, Saddam Hus-

sein of Iraq and Bashar al Assad of Syria, having 

respectively used chemical weapons onto pro-

gressing Iranian forces after the Islamic Revolu-

tion, as well as onto progressing rebel forces in 

Syria in the 2000s, which claimed civilian lives 

in a tragic way. The region saw the deterrence 

maintained by the Russian surface-to-air mis-

siles (SAM) line during the Yom Kippur War at 

the hands of the Egyptians. Notably, after some 

four decades, another Russian SAM, probably a 

Pantsir-S1 (SA-22 Greyhound in NATO report-

ing name), marked an important caveat through 

downing a Turkish F-4 Phantom II by the Syrian 

air defenses in 2012. 

It was again the Yom Kippur War, during which 

for the first time a non-Warsaw Pact nation, 

Egypt, launched the first SCUDs in the region. 

And notably, in the 2000s, Turkey has had to 

request Patriot PAC-3 batteries from the North 

Atlantic Alliance for protection from the Syrian 

SCUD variants (B, C, and D) with chemical and 

allegedly biological warheads. Furthermore, bal-

listic missile proliferation at the hands of Tehran 

turned each and every “home front” in the re-

gion into a potential battleground due to the up-

trend in range, fuel systems, accuracy, and num-

bers. This military uptrend did not only alarmed 

Turkey and Israel, but especially the Gulf States 

which have been running ambitious procure-

ment projects with Washington.

To sum up, the introduction part laid out a brief 

tour d’horizon for readers about the evolution of 

the Middle Eastern battleground. Through the 

subsequent parts, this study aims to shed light 

on main parameters of war in the region which 

have shaped the security environment up until 

now.

The Dominance of Strategic Weapon 

Systems: Intrawar Deterrence in Middle 

Eastern Conflicts From the Yom Kippur War 

to the Syrian Civil War

Andrew Terril from the US Army’s Strategic 

Studies Institute defines the concept of In-

trawar deterrence as “the effort to control sub-

stantial military escalation during an ongoing 

war through the threat of large-scale and usu-

ally nuclear retaliation should the adversary 

escalate a conflict beyond a particularly impor-

tant threshold”.1 Starting from the Yom Kippur 

War, in which Israel was believed to reserve its 

alleged nuclear option to halt progressing Arab 

armies –although the State of Israel officially nei-

ther admits nor denies its nuclear capabilities–, 

up until the ongoing Syrian Civil War, which 

witnessed the Baathist dictatorship’s chemical 

weapons (CW) escalation, strategic weapon sys-

tems have always been seen as major escalation-

control instruments in the Middle Eastern mili-

tary thought. Notably, the Yom Kippur War itself 

saw the first SCUD short range ballistic missile 

(SRBM) launch by the Egyptians, as the first 

non-Warsaw Pact nation that received SCUD-Bs 

from the Soviet Union.2

Since then, the Middle Eastern battleground 

has been “contaminated” by mounting strate-

gic weapons threat, namely, the uptrend in the 

quest for nuclear-chemical-biological-radiolog-

ical (CBRN) weapons capabilities along with 

a robust ballistic missile proliferation. In many 

Middle Eastern cases, acquiring strategic weap-

ons is seen as a “quick-fix” solution for conven-

tional military shortcomings, as well as a regime 

guarantee in a region in which even a sustainable 

democracy at modest standards could be tanta-

mount to an inspiring example.3 

In this regard, the Baathist regimes of Syria and 

Iraq, along with the revolutionary Islamic Re-

public of Iran, have pursued robust strategic 

weapons programs for maintaining their regime 

securities and military deterrence. 
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However, managing intrawar deterrence through 

strategic weapon systems necessitates having 

the talents of a cunning policy-maker who has a 

good grip on Clausewitzian sense of war theory 

in which war is seen as a continuation of politics 

by other means. To be precise, in the case of Sad-

dam Hussein’s Iraq, presence of strategic weap-

ons at the hands of a Baathist dictator paved the 

ground for foreign military intervention, and 

eventually, collapse of the regime. In fact, the 

Iraqi dictator managed to show some success 

in integrating chemical weapons with his mili-

tary strategy against the Iranians during the Iran 

– Iraq War 1980-1988. But at the time Saddam 

Hussein’s forces committed chemical massacres 

against the Iraqi-Kurdish community in Halabja 

in 1988, his role as a “chemical warfare strate-

gist” could no longer be tolerated by the West. In 

other words, the Iraqi Baathist regime managed 

to use strategic weapons against the new-born 

Islamic revolutionary regime of Iran at that time 

with considerable military success, but Baghdad 

failed to calculate the international community’s 

reaction against a WMD-ethnic cleansing effort. 

 

On the other hand, in Syria, strategic weapons 

at the hands of another Baathist dictator, Bashar 

al Assad, have so far played into the hands of the 

regime by prolonging its already expired lifetime. 

Notably, Assad launched his chemical assets at 

tactical level, but the real strategic-level impact 

was reached by giving up the notorious arsenal 

for preventing a limited American intervention. 

Such a sacrifice seems to save the regime from 

immediate blow, at least so far. 

 

In the light of the brief survey above, there is 

a good chance that the competition for CBRN 

weapon systems would remain on the table in the 

region, despite international non-proliferation 

efforts. At this point, the role of ballistic missile 

proliferation as the most formidable WMD deliv-

ery mean, and in return, ballistic missile defense 

systems would most probably continue to domi-

nate intrawar deterrence and strategic weapons 

angle of the Middle Eastern battleground. As a 

matter of fact, one of the current main topics of 

the Middle Eastern military affairs is Turkey’s 

multi-billion dollars T-Loramids air and missile 

defense project with the Chinese. In tandem, the 

presence of the North Atlantic Alliance’s tacti-

cal nuclear assets on Turkish soil due to the nu-

clear burden-sharing system of NATO is an im-

portant factor in terms of intrawar deterrence. 

Despite the highly questionable role of tactical 

nuclear weapons (TNW) in NATO’s contempo-

rary force posture, Ankara has always seen the 

TNW deployment as an “emblem” of prestige 

within NATO, and also a strong tie to the West-

ern security umbrella for decades.4 At this point, 

the critical situations of the Gulf monarchies in 

terms of strategic weapon systems would come 

into the picture. For one, they already feel frag-

ile against the Iranians. And secondly, they are 

not protected by the NATO umbrella as Turkey 

is. Therefore, there is a strong probability to see 

a continuation in lucrative procurements by 

the GCC states from the West, especially from 

Washington. 

Rise of the Air-Land Mechanized Operations 

and Hybrid Wars: The Legend of Armor or 

Anti-armor in the Middle East? 

The Middle Eastern battleground saw dras-

tic changes and shifts in forms of warfare in a 

pretty limited period of time. Clearly, the end of 

the 1960s marked the “Blitzkrieg times” in Sinai, 

while the Yom Kippur War showed the impor-

tance of limited objectives and air-defense um-

brella’s functionality to protect land forces from 

attack aircrafts. Meanwhile, the 1974 Cyprus in-

tervention of Turkey showed the importance of 

amphibious capabilities for a regional power in 

the Levant waters of the Middle East, while the 

Iran – Iraq war was a good example of chemical 

weapons’ tactical use. We even witnessed Mao-

ist low-intensity conflict concepts in the PKK 

case, and the intensive use of precision-guided 

munitions (PGM) by the US interventions in 

Iraq. However, a rising concept, hybrid war, has 

recently seemed to dominate the Middle Eastern 

battleground. 

For understanding the evolution towards hy-

brid wars, it is critical to see the “moment of 

conventional military thought” in the region. 

In this regard, the Six Day War (1967) marked 
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a very important military momentum for the 

Middle Eastern battleground. Apart from the 

Israel Defense Forces’ (IDF) impressive victory 

against Arab armies in a short time, the military 

uptrend in gaining air superiority, and conduct-

ing armor maneuver and mechanized warfare by 

swiftly striking at the adversaries’ center of grav-

ity (CoG) was seen as the peak of conventional 

military thought in the Middle East.

 

For instance, during the first day of the Israeli 

air offensive on 5 June, the Israeli Air Force 

(IAF) managed to fly some 490 sorties against 

the Egyptians in which they managed to reach 

a pretty tolerable attrition rate of 4 percent with 

only 19 aircraft losses. In return, the second day 

of the IAF’s air offensive saw the destruction of a 

total 415 Arab aircraft, of which some 393 were 

eliminated on the ground, while IAF lost only 26 

aircrafts.5

The land warfare stages in the Six Day War also 

pointed the “moment of conventional military 

thought” in the region. While the Egyptians were 

able to deploy about 90,000 troops along with 

some 1,000 tanks, the Israelis could deploy three 

divisions and two brigades that were tantamount 

to some 45,000 troops and 650 tanks. However, 

by using the main military-planning principle 

of force concentration, the three divisions with 

tanks were deployed along a 50 miles–long line 

against the Egyptians in three main points, while 

the Egyptians dispersed their forces and lost the 

outnumbering advantage.6 Especially, the Israeli 

armor doctrine, mostly shaped by General Israel 

Tal, known as the “father of the Merkava Tank”, 

caused a drastic shift the military focus from in-

fantry-intensive operations to armor and mech-

anized warfare, and maneuver. 

On the other hand, while it was the Israelis who 

marked the rise of conventional military thought 

in the Middle East by the success in 1967, this 

time in 2006, it was the Lebanese Hezbollah who 

claimed the rise of Hybrid Wars by its paramili-

tary resistance campaign against the Israelis. 

For understanding the evolution towards hybrid wars, it is critical to see the “moment of conventional military thought” in the region. 

In this regard, the Six Day War (1967) marked a very important military momentum for the Middle Eastern battleground. 



İnceleme

63  

Theoretically, hybrid war is tantamount to the 

very blurring concept between conventional 

and low-intensity conflicts. Within the multi-

modal function of hybrid wars, belligerents are 

assumed to exploit modern military capabilities 

in coordination with protracted insurgency tac-

tics.7 Thus, this emerging type of warfare can be 

depicted as being neither perfectly conventional 

nor completely irregular, but somewhere in be-

tween. Right at this point, the mantra of hybrid 

warfare comes into the picture. From a Clause-

witzian perspective, war itself is already ambigu-

ous and uncertain through fog of war and friction 

factors. Hybrid wars promote these vagueness 

factors to a menacing extent, and thereby, make 

adaptation harder than ever for regular armies. 

The destructive attrition results of hybrid war 

and its challenges to conventional forces can be 

seen in some striking cases of the 2006 Lebanon 

War. For instance, during the IDF’s 401st Armor 

Brigade’s crossing Wadi al Saluki, Hezbollah’s 

militiamen equipped with laser-guided anti-

tank weapons managed to hit 11 of the some 24 

Merkava IV main battle tanks, and killed 8 tank 

crewmen.8 Likewise, it was shocking to see Hez-

bollah elements hitting an advanced Sa’ar-5 class 

corvette, the INS Hanit, by an Iranian-produced 

Noor variant of the Chinese C-802 anti-ship 

guided missile.9 

Interestingly, the Syrian Civil War shows some 

strong evidences of being the most recent hybrid 

war of the region as cited below:10

“… given the violence trend in and around Da-

mascus just within a week in a given period of 

time (between April 8th and April 15th 2013), 

two major incidents gave strong evidences about 

the hybrid warfare character of the conflict not 

only because of casualties inflicted, but also be-

cause of their multi-modal conducts. On April 

8th, car bombs in central Damascus killed some 

19 and injured 20. The explosions were followed 

by gun-fire exchange between Assad’s forces and 

the opposition elements hiding in neighboring 

buildings. At first glance, explosions and small 

arms fire exchange in the capital may give the 

impression of urban-terrorism within the frame-

work of a “traditional” low-intensity conflict. On 

the other hand, (on) April 15th, Syrian Air Force 

had to conduct air-ground attacks against oppo-

sition-held areas that are very close to Damas-

cus (Douma for instance, 10-15 kms to the city 

center). Likewise, leaked videos show that Assad 

has had to deploy armed columns (including his 

most advanced T72s) in Darayya, a suburb of 

Damascus, located just about 10kms away from 

the capital city center. … In sum, when assessing 

the Syrian conflict, we are able to see important 

operational and tactical diversifications even in 

the same period of time and in a certain place, 

including the capital and its suburbs”.

Evolution of the Middle Eastern Military 

Geostrategy: Battle for the Roads

Although many dominant characteristics of war-

fare have evolved in the Middle East, in some 

ways military history still repeats itself. In this 

regard, the military geostrategic similarities be-

tween the first Arab – Israeli War and the ongo-

ing Syrian Civil War are noticeable. 
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For starters, the initial phase of the first Arab – 

Israeli War in the 1ate 1940s is called battle for 

the roads by which historians and military ex-

perts depict the intensive clashes at that time for 

seizing critical supply routes between Arab and 

Jewish population centers. 

Likewise, as the Syrian Civil War unfolds, we 

see that the overall military picture tends to be 

shaped by the efforts of controlling critical sup-

ply routes, lines of communication (LOC), major 

highways, and key choke points. As noted in a 

Centre for Economics and Foreign Policy Studies 

(EDAM) work:

“… as a component of the Battle for Aleppo in the 

north; the M4 highway, which connects the Lata-

kia coast to Aleppo, and the M5 highway, which 

is the main connection between Damascus and 

Aleppo, are the two most important supply lines; 

and the fight has been unfolding through key 

choke points controlling the M4 and the M5. In 

that sense, the Battle of Saraqeb between March–

November 2012 is a clear evidence of “the Syr-

ian battle for the roads” analysis. Located at the 

junction of the M4 and the M5 highways, Saraqeb 

plays an important role for controlling Aleppo’s 

connections both with the coastal areas and the 

Syrian capital. Accordingly, following successful 

endeavors in Idlib, which mainly took place start-

ing from March 2012, the armed opposition fo-

cused its efforts on Saraqeb despite heavy shelling 

by Assad’s forces. By November 2012, elements 

from the Free Syrian Army (FSA) and Idlib Mar-

tyrs’ Brigade (or the Syrian Liberation Army) suc-

ceeded to take control of the province to a certain 

extent. More importantly, other related armed 

struggles through the M5 highway, in conjunc-

tion with the Battle of Saraqeb, provide a clear 

picture for understanding both the armed oppo-

sition’s and the Baathist dictatorship’s pushes for 

control over LOCs. A large number of important 

milestones related to the Battle for Aleppo (i.e. 

seizure of the Taftanaz Base, seizure of the 46th 

Regiment’s base in Atareb, Battle of Maarat al 

Nu’man, Wadi al Deif Siege) took place in key po-

sitions that rest along the major highways or their 

surroundings that reinforcements and military 

assistance can pass through”.11 

Neo-Medieval Sieges in the Middle Eastern 

Battleground by the Syrian Civil War

Maybe more notably in terms of War Studies 

discipline, resurrection of the battle for the roads 

concept by the Syrian Civil War in the region 

has naturally re-introduced another military 

phenomenon, the siege warfare, to the Middle 

Eastern battleground. Clearly, the more bellig-

erents control critical supply routes and choke 

points, the more likely it is that isolated mili-

tary bastions and besieged population centers 

would be exposed to “modern warfare sieges”. 

Furthermore, not only the geostrategic context, 

but also the military conceptual approach to the 

medieval siege warfare’s essentials has notice-

ably resembled the current siege cases within 

the contemporary Syrian Civil War. According 

to prominent military history studies, essentials 

of offensive siege warfare range as follows.12

Indeed, these tactics have been employed for 

waging “sieges” during the Syrian Civil War by 

all the belligerents more or less followed the 

same path; encouraging defections (i.e. Wadi al 

Deif sieges by the opposition), propaganda and 

psychological operations towards garrisons and 

local population, starving population (i.e. such 

as the Baathist regime’s efforts by directly aim-

ing bakeries, markets, etc.), storming the de-

fenses and indiscriminate shelling (i.e. the siege 

of Homs).

Declining Home Fronts by the Missile 

Proliferation

In contrast with the medieval siege warfare’s re-

turn, we also witness innovative changes in the 

new Middle Eastern battlefield. The most impor-

tant change in the contemporary Middle Eastern 

military affairs is the gradual decline in Home 

Front safety or “military comfort zone”. Due to 
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the pressing danger emanating from ballistic 

missile and rocket proliferation, to be precise 

the uptrend in range, accuracy, and numbers of 

these weapon systems, geographical distances 

have started to lose the known military value 

and meaning. Put simply, in January 2012 the 

Israeli Defense Forces’ military intelligence es-

timated that there were some 200,000 rockets 

and missiles pointed at the Israeli population. 

Despite the Israelis’ efforts on promoting missile 

defense, there remain some important caveats 

that may cause problems. This is why the British 

think-tank IISS’ flagship publication, the Mili-

tary Balance 2013, asks the thought-provocative 

question of “will the home front become the 

frontline”?13 Actually, there is a good chance that 

the IISS’ question would meet the future reality. 

First, so far Israel is hardly able to deploy about 

the half of 13 Iron Dome batteries that would 

be essential to have full protection from short-

range rockets.14 Second, medium-tier threats 

between the ranges of some 75 – 400 kms would 

remain unanswered unless the David’s Sling sys-

tem becomes operational by 2014 at the earli-

est.15 And third, no missile defense system can 

be completely reliable in terms of %100 intercep-

tion rates. Besides, numerical rise in missile in-

ventories can saturate the defenses. 

In tandem, because of the ambitious Iranian 

missile modernization any of the GCC –member 

states’ capitals, as well as the Turkish capital, An-

kara, and the nation’s geopolitical core, Istanbul, 

along with the entire Iraqi, and Jordanian terri-

tories are now covered by Tehran’s missile forc-

es. Therefore, the home front is under threat of 

becoming the frontline in the entire region. Such 

a development would drastically alter the Mid-

dle Eastern battleground. Especially, increase in 

solid-fuel systems can minimize the launch cycle 

time and foster an ambiguous threat. 

Geostrategic Lessons-learned from 

Turkey’s Low-Intensity Conflict Experience: 

Confronting Transnational Non-State 

Groups 

Last but not least, Turkey’s struggle against PKK, 

especially its cross-border operations into the 

Northern Iraq during the 1990s, marked im-

portant military geostrategic lessons-learned in 

term of Middle Eastern battleground. 

Starting from the Iran – Iraq war (1980-1988) 

Baghdad has gradually lost control over North-

ern Iraq. This status quo provided an advanta-

geous strategic depth to PKK.16 PKK, as a trans-

national non-state violent threat, proved the 

critical functionality of “rear” or “behind the 

frontline” bases, especially in Northern Iraq. 

Clearly, during the 1990s, PKK’s “behind the 

frontline” bases functioned to serve for staging 

fast and mobile attacks against the Turkish bor-

der outposts. Such a strategy also brought about 

the risk of ambush for units in cross-border hot-

pursuit effort. Actually, from a military stand-

point, what Turkey’s cross – border operations 

between 1992 and 1998 have targeted was pre-

cisely this strategic depth.

Eventually, the operations ended up with the 

increasing contemporary Turkish military pres-

ence in the Northern Iraq by the late 1990s and 

the early 2000s. These efforts played an impor-

tant role when minimizing the violent activity 

at Turkey’s doorstep. In fact, some experts even 

claim that Turkey’s cross-border operations and 

permanent military persistence turned PKK bas-

es into “gilded prisons” which lost the offensive 

functionality.17

The Turkish case offer good lessons-learned 

for understanding the essentials of confronting 

transnational non-state threats in terms of the 

Middle Eastern military geostrategy. Besides, 

Ankara’s current efforts of finding a peaceful so-

lution to the Kurdish problem also remind the 

very fact that low-intensity conflicts are pre-

dominantly political in essence. In other words, 

achieving military success and gaining military 

geostrategic upper hand could open the way for 

a final success, but would not guarantee it. 

Conclusion

In sum, the Middle Eastern battleground is very 

dynamic and uncertain at the same time. This 

makes it one of the most unpredictable regions 
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of the world. The ongoing turbulence and in-

stability in the region has been bringing about 

a blurring distinction between the combatants 

and non-combatants in the emerging Middle 

Eastern battleground. Combined with the hybrid 

war concept, adaptability seems to remain as the 

key word for the Middle Eastern militaries. On 

the other hand, given the fluctuating shifts in the 

strategic weapons angle of the region’s bitter mil-

itary reality, the price of state-survival could be 

higher than ever. Therefore, warfare would prob-

ably not be in decline in the region in the fore-

seeable future. The pressing dangers emanating 

from ballistic missile and WMD proliferations, 

as well as irregular threats, are coming into the 

picture as the first and foremost caveats in the 

future Middle Eastern battleground.

O 

1 W. Andrew, Terril, Escalation and Intrawar Deterrence During Limited Wars in the Middle East, The US Army War 
College / Strategic Studies Institute, Carlisle, 2009, p.xi. 

2 Ibid. p.20; p.44.
3 Henry, D. Sokolski [ed], The Next Arms Race, The US Army War College / Strategic Studies Institute, Carlisle, 2012, 

p.186.
4 Mustafa, Kibaroglu. Turkey NATO & and Nuclear Sharing: Prospects after NATO’s Lisbon Summit, Nuclear Policy 

Paper No. 5, Reducing the Role of Tactical Weapons in Europe Project, 2011. pp 2-3.
5 Charles, B. Long, Analysis of the Six Days War, Student Report (84-1595) in the US Air Command and Staff College, 

1984, p.8.
6 Ibid. P.9.
7 Frank, G. Hoffman, Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, Potomac Institute for Policy Studies, Vir-

ginia, 2007, p.28.
8 Matt, M. Matthews, We Were Caught Unprepared: The 2006 Hezbollah – Israeli War, US Army Combined Arms 

Center, Fort Leavenworth / Kansas, 2008, pp.54-56.
9 Ibid. p.38.
10 Can, Kasapoglu and Doruk, Ergun, The Syrian Civil War: A Military Strategic Analysis, EDAM, Istanbul, 2013, p.11.
11 Ibid. p.2.
12 Bernard, S, Bachrach, “Medieval Siege Warfare: A Reconnaissance”, Journal of Military History, Vol.58 Issue 1, Jan. 

1994, p. 125. For a more comprehensive military history work on medieval warfare, see: Jim, Bradbury, The Rout-
ledge Companion to Medieval Warfare, Routledge, London,2004.

13 IISS, Military Balance 2013, Routledge, London, 2013. p.364
14 Ibid. pp.364 – 366.
15 Ibid.
16 Graham Fuller and Henri Barkey, Türkiye’nin Kürt Meselesi, Profil Yayıncılık, Istanbul, 2011, p. 47. 
17 Lawrence Cline, “From Ocalan to Al Qaida: The Continuing Terrorist Threat in Turkey”, The Journal of Strategic 

Studies, Vol. 27 No. 4, 2004, p. 328.

ENDNOTES



İnceleme

67  

For many years, Twitter existed in a “sui generis” manner, and had accumulated through word of mouth, 

promotion by celebrities, and usage in special events.

Twitter & The Middle East

Twitter & Ortadoğu

Ali Oğuz DİRİÖZ

Özet
Arap Baharının (2010 itibariyle), İran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri sonrası protestolarının (2009-2010) ve 
Gezi parkı protestolarının (2013 yazı itibariyle) ardından sosyal medyanın oynadığı rolden sıkça bahse-
dilmiştir. Bilhassa Facebook ve Twitter, protestocular tarafından birer iletişim aracı olarak kullanılmala-
rından dolayı gündemde olmuşlardır. Fakat birçok kişinin büyük olasılıkla bilgisinin olmadığı önemli bir 
unsur ise Twitter’in yaklaşık 7 yıllık bir kurumsal geçmişi olduğu ve sadece 2011 sonrası kar etmeye baş-
ladığı hususudur. Bu kadar yeni kurulmuş bir internet mikro-blog sitesinin Ortadoğu’daki bu denli önemli 
sosyal ayaklanmalarla anılmış olması başlı başına çok ilgi çekici bir mevzuudur. Twitter’in kuruluşunun 
hemen ardından küresel düzeyde cereyan eden siyasi ve ekonomik krizden dolayı o dönem Twitter’in ticari 
başarı olasılığı zor gözükmekteyken günümüzde dünyanın en başarılı sosyal medya sitelerinden birisi hali-
ne gelmiştir. Bu makale, Twitter’in tarihçesine, gelişimine ve Ortadoğu’daki ayaklanmalarda oynadığı role 
odaklanmakta ve son olarak Türkiye’deki tartışmalar ışığında Twitter olgusunu ele almaktadır. 
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Abstract

The role of social media has been widely debated 

following events such as the Arab Spring (since 

2010), the protests following the 2009 Iranian 

Presidential elections (2009-2010), and the Gezi 

park protests (since summer 2013). Especially 

Facebook and Twitter were often in the news due 

to their use as a communication tool by the pro-

testors. An important detail that most people are 

probably unaware of is that Twitter has a corpo-

rate history of approximately 7 years and became 

profitable only after 2011. It is very interesting 

that such a newly established Internet micro-blog 

has been referred so often in such important social 

upheavals in the Middle East. While the ongoing 

global recession that coincided with the found-

ing years of Twitter made the apparent chances 

of success of an Internet start-up quite difficult, 

Twitter turned out to be one of the most successful 

social media sites in the world. This article takes 

a closer look to the history, evolution, and the ap-

parent role of Twitter during the social upheavals 

in the Middle East, and finally the more recent 

debates about Twitter in Turkey. 

Keywords: Turkey, Twitter, Gezi Park, Social 

media, Cyber Security, Arab Spring, Technology, 

Internet, Micro Blog, Egypt, Tunisia, Iran, Middle 

East

 

Disclaimer: This article does not intend to advo-

cate neither for nor against the use of Twitter or 

similar micro blogs and social media. Nor does 

this article argue either for or against Twitter 

or other micro blogs’ necessity to be subject to 

government regulations. The author’s intention 

was to take a closer look to a recently debated 

topic, and to draw attention to how Twitter, in 

spite of all the attention it received, was a rela-

tively newly started business. This article does 

not claim to present views of Twitter or any of 

its employees, it was written based on published 

and online sources. 

Note: This article is loosely based on a first draft 

of a presentation on Twitter as a case study of 

entrepreneurship, prepared at the University 

of Florida in July 2013. The author would like 

to thank Prof. Linda Clarke for introducing the 

topic and providing initial feedback, the fellow 

participants of the PDBP 2013 cohort for their 

valuable comments, and the Deans, Directors, 

and other Professors of the Warrington Business 

School for their support. 

Introduction

The effects of social media on the Arab Spring 

are likely to be analyzed for many years to come. 

Young generations who interact using micro 

blogs, webcasts, podcasts and uploading videos 

on YouTube, sharing news on Twitter, organizing 

events on Facebook were a novelty not only in 

the Middle East but around the world. For many 

years to come, as the effects of the Arab Spring 

would begin to unveil in more detail and be bet-

ter understood, the consequences, the winners 

and losers of these social phenomena would 

be seen more clearly. Furthermore, as some of 

the developments would unveil and /or cool off 

(such as the current stalemate over Syria be-

tween the Assad forces and the Opposition) and 

the transitional phases in many of the countries 

where the upheavals occurred would be more 

or less complete (unless some of these countries 
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become failed states and experience many years 

of cyclical chaos and violence), more important 

lessons would be derived from such events. But 

one thing that would particularly need to be un-

derlined by any future scholarship is that how a 

young firm like Twitter could be attributed for 

having such a vast global effect. This article will 

in the first phase describe the evolution of Twit-

ter itself and account a short history of the firm, 

which is still a firm that did not have an Initial 

Public Offering (IPO) as this article was being 

written. The Second part would try to look into 

the history of social uprisings and unrest in the 

Middle East (Iran, the Arab World, and in Tur-

key) and identify the alleged role attributed to 

the use of Social Media, and notably to Twitter; 

how Twitter was apparently an important “ com-

munication tool” used by the protestors. Finally, 

the article will end with the role of Twitter in the 

most recent Gezi Protests in Turkey and look at 

how Twitter has been accused to be a source of 

trouble and headache by many politicians in the 

Middle East. In the conclusion, the Twitter irony 

in Turkey will also be looked into more closely as 

those who criticized Twitter most fiercely, such 

as Prime Minister Erdogan, have themselves ac-

tive Twitter accounts with over 3,5 million fol-

lowers.1 The conclusion will end with a closer 

look at the debate on whether Twitter should 

be regulated by governments or not, as on one 

hand regulation may lead to censorship, but on 

the other hand, many unedited unreliable tweets 

may lead to serious disinformation. 

Part I: A Short History of Twitter 

To begin, it is important to look at the entrepre-

neurial aspirations at the start of Twitter and 

of its founders. Twitter was founded by a close 

team of experienced pioneers in the IT industry 

who were young and yet had been pioneers for 

many new notions such as blogger and podcasts. 

The founders were a highly motivated close 

team but with, by and large, self trained IT skills. 

Unlike many other startup firms, Twitter’s role, 

function nor mission were not seemingly clear 

at the onset. And as such it makes it similar to 

many phenomena in the international arena (no-

tably the Arab Spring). Twitter like many of the 

Internet startup firms that were launched earlier 
than Twitter in the era of the DOT.COM firms in 
the late 1990’s, is essentially an Internet startup. 
What makes this website an interesting micro-
blogging and social media website, and in a way 
very different from what had occurred in many 
previous similar startups, is that it was able to 
be a real time messaging platform, similar to 
chat rooms, but with the same notion of sending 
SMS text messages on a cell phone. Also, some-
thing that made Twitter special was its emphasis 
on conciseness, and that “Tweets” allowed only 
messages of 140 characters or less. Some experts 
see this apparent limitation as an ideal combina-
tion for the new generation 3-G and 4-G smart-
phones. Twitter, unlike Facebook, is largely based 
on text and is open sourced. Notions such as the 
hashtag “ # ” for relating the Twitter community 
to a certain topic such as #ORSAM or the notion 
to be a “follower” of a user such as @ORSAM are 
part of daily life now but were unfamiliar to most 
people perhaps just 5 years ago. 

For many years, Twitter existed in a “sui generis” 
manner, and had accumulated through word of 
mouth, promotion by celebrities, and usage in 
special events. In fact, fans “following” celebri-
ty accounts and seeing pictures they post from 
their concerts or everyday life has been an im-
portant reason why many young audiences were 
attracted to Twitter. Older audiences also find it 
as a useful source for news, whereby they could 
follow the tweets from their favorite news sourc-
es in addition to checking news websites. For in-
stance, the celebrity popularity contest between 
CNN Anchorman Larry King and Hollywood 
Star Ashton Kutcher on Twitter is often referred 
as an important event that allowed twitter to 
gain momentum at its early growth stage.2 This 
popularity contest was in fact a highlight of the 
appeals of Twitter to two different generations, 
CNN and Lary King representing mass media 
while Ashton Kutcher represented Hollywood, 
a new media and a younger generation of users. 
But both were using what was then a new plat-
form called “Twitter.” 

While today, Twitter seems nothing else but a 
success story, it was facing many challenges in 
its early years. First of all, the company had not 

earned any money and made any profits until 
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2011. Yet the company was deemed highly valu-

able. It is worth noting, in connection with the 

perceived value of Twitter that back in 2008, its 

main competitor Facebook had attempted to ac-

quire it for $ 500 million. In addition, the com-

pany had raised a total of $ 155 million of funds 

available from venture capital companies before 

it even revealed its plan on how to generate rev-

enue. Twitter in the early 2010 was in a situation 

whereby the number of followers had actually 

dropped from 29 million to 24 million, and had 

to reveal its plans for how it would finally gener-

ate revenue. The biggest dilemma back then was 

that part of the perceived value of Twitter was 

the “mystery” or the “unknown” elements, which 

increased its perceived value. And the moment 

the company announced action one way or an-

other, on how it was planning to have a revenue 

model; it would lose some of the “perceived” 

value or potential alternative forms of revenues. 3

The much-awaited revenue model was revealed 

in 2010 when Twitter finally was able to finan-

cially “take off.” Instead of a two fold balanc-

ing of new cool apps and banner adds, Twitter 

preferred the notion of advancing “Promoted 

Tweets” that would appear as an add at the top 

of the new search once a search was made. This 

also made the news as many of the celebrity twit-

ter users are now being paid to promote a certain 

item or product to their followers. 

(http://techdusts.com/2010/04/14/promoted-tweets/)

Over the 20th Century and the first decade of the 21st century, 

the Middle East has been often associated with instability, conflict and violence.
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Currently, Twitter’s add revenue has surpassed 

Facebook, although in terms of actual active us-

ers it has probably not yet. Twitter is now ex-

ploring more options specified for smartphones 

(though not certain) and for making an IPO in 

order to generate new revenue. Twitters rev-

enues may potentially double in 2013 from over 

250 million to over 500 million.4

As it stands, one of Twitter’s main advantages 

over its competitors such as Facebook or Google 

+ is that twitter may arguably be better geared 

for smartphones and tablets, on which this plat-

form has a clear advantage due to its emphasis 

on conciseness. However, innovation is particu-

larly important to stay ahead of the competition, 

as there is competition by larger companies that 

design websites that essentially provide similar 

services. Since Twitter is open sourced and has 

no proprietary information, Twitter’s popular-

ity will largely depend on user loyalty. Which in 

turn are a form of influence by having celebri-

ties (most notably Rihanna, Justin Bieber and 

Lady Gaga or Haifa Wehbe in the Middle East) 

use twitter to communicate with their “follow-

ers.” Yet not all publicity is positive as both Haifa 

Wehbe and Rihanna receive much criticism for 

posting certain photos in the Social Media; most 

recently Rihanna’s photos in front of a mosque 

in the United Arab Emirates have angered many 

people.5 Innovation is perhaps even more im-

portant in order to constantly stay dynamic 

against other such future platforms that might 

then provide a service, which has as of today not 

been created yet. A clear implication about the 

rapid pace of development by the IT industry 

would suggest that perhaps the main competitor 

of Twitter has not yet been invented. 

Based on the latest announcements, it is believed 

that the IPO of Twitter may take place in early 

2014. The Saudi prince Alwaleed Bin Talal, who 

invested in Twitter in 2011 by acquiring 300 mil-

lion dollars worth of shares, argues that Twitter’s 

market value would exceed the approximately $ 

15 Billion value it is anticipated to be worth cur-

rently. The sizable investment by a Saudi prince, 

is probably not what first comes to mind when 

one is trying to relate Twitter and the Middle 

East. 

Part II: Social Uprisings in the Middle East 

since Twitter

Over the 20th Century and the first decade of the 

21st century, the Middle East has been often as-

sociated with instability, conflict and violence. 

Since the advent of the Internet, and of Mobile 

Phones, authoritarian regimes faced greater 

challenges in censoring the populations and 

limiting communications. But the use of social 

media in particular is a relatively new phenom-

enon. Perhaps the first instance of the usage of 

Twitter in politics to mobilize masses was dur-

ing the electoral campaigns such as President 

Obama’s election campaigns. President Obama 

intensively used Twitter during his 2008 cam-

paign and has millions of followers. However, in 

the following year, in 2009, Twitter’s role in the 

Middle East in organizing protests against the 

government became apparent following the Ira-

nian presidential elections. The elections were 

marked by a controversial and disputed win by 

the then incumbent president Ahmadinejad. 

Protestors used the micro-blogging site Twitter 

to send each other proxies to avoid government 

censorship and to organize protests. So much 

that apparently, Twitter was asked by the US 

government to delay a scheduled maintenance in 

order to allow protestors to use it to send prox-

ies. 

Social protests after the debated presidential 

elections in Iran that began in 2009 and contin-

ued into 2010, were some of the first instances 

of the use of Twitter by young protesters in the 

Middle East. These were followed by the young 

protestors in what is referred as the Arab Spring 

since 2010, first with the Jasmine Revolution in 

Tunisia, then spreading to Egypt, Libya, and oth-

er countries in the Middle East and North Afri-

ca. Most countries of the Middle East and North 

Africa region experienced, in varying degrees, 

the spillovers of these protests that erupted in 

North Africa. Even Israel was not immune from 

social justice protests; as for Syria, the protests 

turned into a bloody civil war which is still going 

on. Egypt’s first elections and protests in Tahrir 

square did not produce the desired social peace 
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under the leadership of the Muslim Brotherhood 

and President Mohammed Morsi. Following 

mass protests by the opposition groups, Morsi 

has been deposed by the General Abdul Fatah 

Al-Sisi. Protests, only this time in favor of Morsi, 

in Rabaah al-Adawiya square are still ongoing, 

while violence and bloodshed continues as Mor-

si supporters are violently suppressed.

What strikes as an interesting phenomenon is 

that not only did the protests spread from coun-

try to country in North Africa and then to the 

rest of the Middle East, but so did the usage of 

social media. For instance, Tunisia, which was a 

country where the per capita development level 

and consequently the usage of the Internet was 

considered relatively high in comparison with 

other Arab countries, was the first country to 

begin the “Jasmine Revolution.” It then spread 

to Egypt. Compared to Gaddafi’s Libya, both Bin 

Ali’s regime and the Mubarak regime were, to a 

degree, less authoritarian and access and com-

munication to the outside world via Internet was 

possible. Adel Iskandar from the Center for Con-

temporary Arab Studies (CCAS) at Georgetown 

University described that the usage of Internet 

in Libya in early 2011 were minimal. That usage 

of social media such as Facebook and Twitter, in 

addition to the usage of the Internet, was much 

less than the rest of the Arab World. Iskandar 

attributed this partly because of fear but also 

partly because there was simply no connection 

available.6 The use of Twitter in particular, was 

a form of cyber-activism (also sometimes called 

cyber-protest), just as in Tunisia and Egypt ear-

lier (which were both incidentally neighbors of 

Libya). Twitter was particularly used to increase 

international awareness as videos were posted 

to be available to the outside world to circum-

vent the regime’s censorship. The usage of social 

media also increased in Libya as people became 

bolder and were less intimidated by Gaddafi’s 

system of fear. 

The use of Twitter continues to grow in the Arab 

World, with about 3.7 million active users and 

some 10.8 million tweets daily. Furthermore, 

over 70% of the tweets from the region come 

in Arabic. While the number of Facebook us-

ers is much larger (54.4 million), Twitter has a 

faster rate of growth and more activity than most 

other social networks in the Arab world.7 One 

of the countries using Twitter most actively in 

the region is Saudi Arabia. Though surprising, 

it should be noted that one of the most impor-

tant investors of Twitter was Kingdom Holding, 

which is owned by Prince Alwaleed Bin Talal, the 

nephew of Saudi Arabia’s King Abdullah. This 

may perhaps explain the popularity and use of 

Twitter in the Kingdom of Saudi Arabia. King-

dom Holding had invested $ 300 Million to Twit-

ter in 2011 while it was just starting to become 

profitable. Prince Bin Talal is expecting the IPO 

of Twitter to value the company at over $ 15 Bil-

lion, and further mentions that his shares would 

not be auctioned for sale during the IPO, which 

is expected in early 2014.8 

Another country in the region where Twitter is 

actively used is incidentally Turkey. When look-

ing at the percentage of Internet users in the 

Middle East (not the entire population but of ac-

tive Internet users), a high percentage of Internet 

users consider themselves as active Twitter users 

or Twitterati. According to a survey conducted 

by GlobalWebIndex with more than 152,000 
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Internet users in 31 markets, 51% of active In-

ternet users in Saudi Arabia and 39% in Turkey 

consider themselves as active Twitter users. This 

indicates a high rate of market penetration ac-

cording to the analysis of eMarketer.com. which 

is why the Middle East can boast of having one 

of the World’s most engaged twitter audiences.9 

Presently, both in Turkey, and in Egypt, protests 

are ongoing and the use of social activism is also 

continuing, most notably on Twitter. In Syria, 

just like in Libya, possibly because the level of 

violence was much higher, the social activism is 

secondary to what in effect is a civil war (both 

in the past case of Libya between the Gaddafi 

and Opposition forces and in Syria between the 

Assad regime and the Opposition forces). 

Therefore, it may not be inaccurate to conclude 

that not only was the use of social media such as 

Facebook and Twitter and important tool during 

the protests in the Middle East, but the protests 

caused an explosion in the use of social media 

and particularly helped Twitter to gain momen-

tum in the Middle East. It seems that Twitter 

would likely sustain its growth rate in the Middle 

East over the next few years. Unless, of course, 

if there is a “fatigue” from it just as there was af-

ter the first presidential campaign of Obama had 

ended back in late 2008, or if a newer and better 

competitor emerges. 

Part III: Twitter in Turkey in Gezi Park 

Protests 

Turkey, having one of the highest number of ac-

tive Twitter users anywhere in the World, also 

experienced social unrest during the Gezi park 

protests in the summer of 2013. These events 

have brought question marks about individual 

liberties in Turkey. It was highly debated whether 

Turkey was truly the model democracy it boast-

Social protests after the debated presidential elections in Iran that began in 2009 and continued into 2010, 

were some of the first instances of the use of Twitter by young protesters in the Middle East.
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ed to be for the rest of the Middle East. While the 

government often took the position that the pro-

tests were similar to other #Occupy movements 

in Western metropolitan centers, critics accused 

the extreme police brutality as being dispropor-

tional. Twitter in particular was used as a source 

of information and as a way of informing the rest 

of the world about what was going on. To which, 

pro-government sources argue that they were in 

fact greatly manipulated by ‘external forces’. 

Social Media platforms such as Twitter and Face-

book have been widely used by the protestors in 

Turkey during the Gezi Park protests across the 

country. In addition to communication, these 

were used also for mobilization, preparation and 

organization of the protests. This was in large 

part because the information of the “Tweets” 

were in real-time and not subject to government 

regulation. Online arguments and counter-argu-

ments over Tweeter and Facebook became al-

most everyday practice between online activists 

and pro-government youth. For instance, and 

infamous and racist tweet by a Turkish Olym-

pic Medalist Wrestler became one of the focal 

points on how the government supporters and 

protesters viewed the events differently.10 The 

wrestler made insulting tweets on his Twitter 

account, which was later removed. He was still 

sanctioned to a 6 month ban by the International 

Federation of Associated Wrestling Styles-FILA, 

due to his racist comment against Armenians 

and insults against the protestors. Ironically and 

controversially, this wrestler was designated to 

be the flag bearer during the commencement 

of the Mediterranean games in Mersin, Turkey 

the same summer. While protesters saw them-

selves as righteously protesting against a govern-

ment with some authoritarian inclinations and 

police brutality, pro government sentiment was 

that the protesters were the result of foreign pro-

vocateurs that intended to manipulate the do-

mestic politics of Turkey and to harm its stable 

economy and they were not representative of the 

mainstream of the Turkish society. 

One of the focal points was when Turkish Prime 

Minister directly targeted Twitter by calling it a 

‘trouble’.11 These and many other controversies 

took place and against sporadically emerging 

masses, Twitter, being a platform in real-time 

communications and with no censuring, became 

the item of choice. 

Conclusion

Twitter’s rise in popularity around the world co-

incided with the Arab Spring as well as many im-

portant social events such as the Gezi protests 

and the Social Justice Movement. Many, includ-

ing Turkish Prime Minister Erdogan, expressed 

the role of twitter as a headache.12 However, it 

is a platform used widely by both PM Erdogan 

and his supporters. Many government agencies 

and ministries in Turkey have active Official 

Twitter accounts, and perhaps most interest-

ing among them is the Directorate of Religious 

Affairs (The Diyanet Isleri Baskanligi), which 

makes announcements also on its Twitter ac-

count, including the appointment of its person-

nel.13 Hence while called a source of trouble, it 

is not something that the Turkish government 

can easily forego as it is a new media form which 

helps to disseminate information. Then there is 

the broader issue that came to mind following 

such protests. Twitter’s beauty and its advan-

tage is that it is in Real Time and it is putting 

emphasis on brevity. Protestors claimed that is it 

was a source for their freedom of expression and 

avoiding censorship. Yet, by contrast, such un-

edited forms of mass information can be used to 

disseminate disinformation, junk and malware, 

along with the useful truths. There is certainly 

a thin line between regulation and censorship, 

and it should be an issue that the Information 

and Telecommunication Technologies Authority 

(Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumu – BTK) 

should consider carefully. On one hand there is a 

responsibility to regulate the use of the Internet, 

and to protect families and minors against usag-

es of the Internet that are almost universally ac-

cepted as being harmful (for example child por-

nography). On the other hand, critics may fear 

that such attempts to “regulate” could be used 

as pretexts for censoring. The issue with Twit-

ter is that unlike Facebook and Google, Twitter 

does not have a local office in Turkey that was 

founded according to Turkish law and is subject 

to Turkish rules and regulations. 
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The use of such real-time messaging is surely ex-

pected to continue as the socio-political devel-

opments in the Middle East evolve. New tech-

nology, as it becomes available, would influence 

the format of this kind of information dissemi-

nation but the use of alternative communication 

avenues would continue. It will be interesting to 

see how the newly launched real-time broad-

casting smart phones will be incorporated into 

this phenomenon. And perhaps, just as the big-

gest competitor of Twitter has perhaps not yet 

been invented, the biggest trouble that Twitter 

and other social media sites would give to Mid-

dle Eastern governments has also perhaps not 

yet been invented. 
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Russian and Chinese Influences in the Middle 

East and Eurasia 

Ortadoğu ve Avrasya’da Rusya ve Çin Etkisi

Süreyya YİĞİT

Özet
Soğuk savaş sonrası dünyanın tek kutuplu olduğu vurgulanırken çok kutuplu eğilimlerin de zemin kazandı-

ğı kabullenilmektedir. Açıkçası tek kutuplu gücün Amerika Birleşik Devletleri, Çin’in de yükselen ekonomik 

güç olduğu bilinmektedir. Rusya’nın, eski süper güç (SSCB) halefi rolü üstlenmesi ise sorgulanmaktadır. 

Avrasya’da Çin ve Rusya’nın güçlü ilgi ve önemli bir etkiye sahip olduğu aşikârdır. Orta Doğu’da, Rusya’nın 

siyasi etkisi ve Çin’in ekonomik cazibesi gözlemlenmektedir. Bu makalede Moskova ve Pekin arasında yer 

alan hem rekabet hem de işbirliği incelenmektedir. Şimdiye kadar ve şu ana kadar görüldüğü gibi, Rusya 

Avrasya’nın önde gelen güvenlik aktörü, Çin’in ise Avrasya, Orta Doğu ve bu iki bölgenin ötesinde egemen 

ekonomik güç olarak kalacağı beklenmektedir.

Chinese infrastructural investments in Central Asian energy have increased significantly since the late 1990s with CNPC leading from the front.
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Abstract

The post-cold war is regularly identified as be-

ing unipolar though with multipolar tendencies 

gaining ground. Clearly the unipolar power re-

mains the United States with the ascending eco-

nomic power being China. The role of Russia, the 

successor to the ex-superpower (USSR) is being 

questioned. In Eurasia both China and Russia 

have strong interests and considerable influence. 

In the Middle East, Russian political influence is 

matched by China’s economic attraction. This ar-

ticle investigates the rivalry, as well as the coop-

eration that is taking place between Moscow and 

Beijing. So far, and as far as can be seen, Russia 

looks set to remain the preeminent security ac-

tor in Eurasia and China the dominant economic 

force both in Eurasia, the Middle East and be-

yond. 

Keywords: Russia, China, Middle East, Energy, 

Eurasia

The international system has always been fluid. 

Whilst certain powers have enjoyed a long reign, 

there have always been either incremental - at 

times barely noticeable - or revolutionary chang-

es. Usually it has been the ending of wars that 

have led to significant modifications.

The end of the Cold War was one that signalled a 

global power shift. The United States emerged as 

the winner of a four-decade old political war of 

attrition against the Soviet Union with its status 

being elevated from superpower to hyperpower.1 

After the immediate aftermath it seemed that 

the ‘unipolar moment’2 that had emerged would 

last considerably longer. 

In the Middle East, the bipolar rivalry quickly 

fizzled away and the European Union became 

more prominent, highlighting “soft security” is-

sues rather than the established “hard security” 

agenda. China which had been a minor player at 

best, quickly became much more influential, es-

pecially concerning trade and energy issues.

As for Eurasia, the post-cold war era witnessed 

two closely related major developments. Firstly, 

the increased importance attached to natural re-

sources and secondly, the rise of China and the 

recuperation of Russia as an energy giant. Ideo-

logical bipolarity, the key ingredient of super-

power rivalry became obsolete and lip service 

to the market economy reigned supreme in all 

corners of the world. 

The downsizing of the Soviet Union to the Rus-

sian Federation was accompanied by what could 

be termed as state capitalism, heralding the 

emergence of powerful oligarchs founding their 

vast fortunes on capturing natural resources 

from the state.3 Despite President Putin “ac-

knowledging that the demise of the Soviet Union 

was the greatest geopolitical catastrophe of the 

century”4, Russia took on board the contours of 

democracy, having relinquished the overt con-

trolling power of the state over the economy. 

China on the other hand, had engineered a nov-

el approach stretching back to Deng Xiaoping, 

which has been identified as Market Leninism.5 

The central characteristic of such a regime is for 

market economic institutions and market-based 

strategies of economic accumulation to exist and 

develop, though in subordination to Leninist po-

litical institutions and ideology.6 
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Economic Strength

The Cold War period was one characterised by 

which superpower would dominate the world 

economically. That discussion spilled over into 

the post-cold war, and as can be seen from Table 

A, the United States has maintained first place.

Table A: Top Ten Global Economies

Source: Report for Selected Countries and Subjects, 

World Economic Outlook Database, April 2013, IMF.

As evidenced by Table B, China’s post-cold war 

growth and economic strategy of extending its 

economic relationships near and far is expected 

to continue. Closer to its territorial vicinity has 

been the energy rich states of Central Asia. Giv-

en the energy deficient characteristic of the Chi-

nese economy such close interest has not been a 

surprise. Since the 1990s China has steadfastly 

increased its huge appetite to devour energy as 

well as being prepared to pay for its delivery. The 

China Development Bank (CDB) for example, 

played an exemplary role in financing energy 

infrastructural projects, providing loans for the 

Kazakhstan-China oil and the Trans-Asia gas 

pipelines to be constructed so that Central Asia 

looked more to the east when considering ex-

porting energy. Amazingly, its total foreign cur-

rency lending grew more than twelvefold in six 

years (2005-2011).7

Table B: 2013-2018 Economic Forecast
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Source: Calculated from IMF World Economic Outlook Database, April 2013.

Chinese-Russian Energy Relations

It was in 2009 when perhaps the CDB’s most 

memorable credits were given. A $15 billion loan 

to Rosneft, the government controlled oil giant, 

and a $10 billion loan to Transneft, the Russian 

state-owned company responsible for Russian 

national oil pipelines; which owns the largest oil 

pipeline system in the world. In return for such 

generosity, Russia agreed to supply China with 

oil for the next 20 years through a subsidiary 

pipeline from its Eastern Siberia - Pacific Ocean 

oil pipeline. Previously all Russian deliveries of 

oil to China had been by rail and a pipeline via 

Kazakhstan. 
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Whilst agreement has been reached over oil, gas 

remains a hindrance between the two countries. 

At first it may seem like an anomaly given the 

fact that Russia wants to diversify its markets 

and export to China, whilst China is desperate to 

import more and more; ideally through a cross-

border natural gas pipeline. The sticking point 

relates to gas prices. 

The Chinese have complained that the asking 

price of Gazprom is too high, and refused to pay 

international rates. Gazprom on the other hand 

rightly wants to maximize profits and is unwill-

ing to sell to China at a lower profit margin when 

compared to exporting to the EU. The Chinese 

difficulty essentially stems from the domestic 

price control system. CNPC, the state-owned 

largest oil and gas producer and supplier in the 

country is estimated to have suffered losses of up 

to $7 billion in natural gas imports last year due 

to price controls preventing it from passing the 

full costs of imports to its customers. Perhaps 

one solution to this could be a repetition of 2009: 

a generous loan to another Russian energy giant: 

Gazprom.

Regional Competition

As China aspires to global power status, it has 

to constantly renegotiate its relations with other 

major powers such as Russia which is an impor-

tant neighbour due to being a crucial provider 

of natural resources at a time when Chinese de-

mand for energy is quickly gathering pace. In 

many respects energy figures prominently in 

both countries’ foreign policy aims and strate-

gies. Moreover, it is Central Asia that has be-

come a focal point of their bilateral relationship. 

The region’s considerable energy reserves have 

encouraged both Russia and China to seek im-

ports and maintain influence in the region. Over 

time this web of relations has evolved into a most 

sensitive issue for both parties in question. 

The pivotal mode of interaction between Russia, China and the Central Asian states takes place under the 

Shanghai Cooperation Organization (SCO).
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Bosbonitis believes Central Asia interests China 

for three main reasons. Firstly, it has become a 

critical source of energy resources for China. 

Secondly, China views the region as a security 

buffer zone between it and both Russia and the 

United States. Finally, China seeks Central Asian 

support in its ongoing fight against Uyghur sepa-

ratism in Xinjiang.8 Furthermore, current trends 

forecast China as eventually replacing Russia as 

the dominant economic power in Central Asia 

– at a minimum matching its role in the energy 

sector. 

Judging from afar it would appear that such an 

issue forecasts Chinese and Russian interests to 

be on a collision course, thus expecting a conflict 

which could only damage the newly founded 

“strategic partnership”.9 Such a view is primarily 

based on the Chinese foreign policy elite accept-

ing as a given the image of a Russian Federation 

that is an unpredictable and undependable part-

ner when opposing American unipolarity. Ri-

valry concerning Central Asian energy resources 

and maintaining influence in the region has add-

ed weight to this conclusion. Billions of dollars’ 

worth of Chinese investments in Central Asian 

energy have led Moscow to view Beijing as a re-

gional rival that must be countered. 

Concerning the Russian-Chinese bilateral rela-

tionship one can identify three specific time pe-

riods. The first period, 1997-2001, can be char-

acterised as a smooth relationship where there 

were few issues that were problematized. China, 

by and large, did not challenge the region re-

ferred to as post-Soviet Central Asia. The second 

period, 2001 until 2008, primarily concerned 

US-Russian rivalry and competition, portray-

ing China as an important variable to counter 

increasing Western influence. The third phase, 

which can be identified as since 2008, witnessed 

important developments concerning Russian 

fears regarding China over losing dominant in-

fluence in Central Asia to its new eastern geopo-

litical competitor. 

Chinese infrastructural investments in Cen-

tral Asian energy have increased significantly 

since the late 1990s with CNPC leading from 

the front.10 For the Turkic states, it is the Cen-

tral Asia–China gas pipeline running from 

Turkmenistan to Xinjiang, which is the prima-

ry energy infrastructural development that has 

fixated their eyes. Kazakhstan, already party to 

this pipeline, aims to add an extension to it by 

2015, which would supply natural gas from the 

Karachaganak, Tengiz and Kashagan gas fields. 

Given the fact that Astana in effect is a rival to 

Moscow in terms of pipelines to China, it has 

pursued a policy of careful balancing. Russia has 

not been forgotten, through a projected $1.6 bil-

lion Kartaly-Astana11 gas pipeline envisioned to 

extend as far as Karaganda and Petropavlovsk. 

This would supply gas to the Kazakh capital and 

construct gas supply networks in northern and 

central Kazakhstan from the Karachaganak field 

in the country’s west, via Russia. As for oil, the 

capacity of the Kazakhstan-China oil pipeline is 

set to double by 2015 through an extension.12

Role of Regional Organisations

The pivotal mode of interaction between Russia, 

China and the Central Asian states takes place 

under the Shanghai Cooperation Organization 

(SCO). It is in this forum where China’s desire to 

combat the three evils of terrorism, separatism 

and extremism are discussed. The Regional Anti-

Terrorism Structure of the SCO was established 

precisely for this purpose in 2004, dedicating it-

self to coordinating the anti-terrorist activities of 

member states, with a particular focus on radi-

cal Islamist organisations as well as coordinating 

counter-narcotics operations.

Moreover, the SCO is a potential forum where 

energy activities could be both regulated and 

compromises brokered, thus reducing tensions. 

This, if the SCO functions well, then it is unlikely 

that a crisis challenging the “strategic partner-

ship” will be witnessed.

Focusing on the Russian - Central Asian rela-

tionship, Laurelle highlights the role that legacy 

plays. It “has its positive and negative aspects: it 

has been positive insofar as it has involved a long 

period of Russo–Central Asian cohabitation that 

has given rise to a common feeling of belong-
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ing to the same ‘civilisation’; it has been negative 

insofar as it has accrued all the political resent-

ment and cultural misinterpretations of the col-

oniser–colonised relationship. Russian–Central 

Asian relations are therefore complex, with each 

of the actors having a highly emotional percep-

tion of its relation to the other”.13

Whilst Russia maintains such cultural influence 

through the widespread use of Russian as a lin-

gua franca, it is evident that China has captured 

the economic markets of Central Asia. Militar-

ily Russia sees itself as the primary guarantor of 

Central Asian security. Moscow has sought to 

entrench its influence and keep China isolated 

through reminding members of the Collective 

Security Treaty Organization of its importance, 

therefore, maintaining its role of provider as-

last-resort of security to Central Asian states 

without Chinese interference. 

At the same time, Russia seeks to counter Chi-

na’s economic influence in Central Asia through 

the formation of a customs union with Belarus 

and Kazakhstan, hoping to pull into its orbit 

both Kyrgyzstan and Tajikistan.14 Concerning 

the significance of this development Sinitsina as-

serts that the formation of a customs union and 

“by 2015, the Eurasian Economic Union, brings 

the economic integration of the current and pos-

sible future member countries to a qualitatively 

new level. This level suggests the elimination of 

existing limitations of mutual access to national 

markets of member countries, the liberalization 

of exchange rates and financial policies, and the 

implementation of coordinated macroeconomic, 

tax, monetary, trade, customs and tariff poli-

cies.”15

Political Instability

Russia has followed closely political develop-

ments in both Kazakhstan and Uzbekistan due 

to their respective leaders’ ages16, fearing the 

emergence of a period of political uncertainty 

as these countries face inevitable battles to suc-

ceed their elderly presidents. The major worry 

concerns either the sudden death or overthrow 

of a Turkic leader resulting in prolonged internal 

instability, thus setting the scene for radicalised 

Islamist groups to either attempt to seize power 

or launching a civil war, as witnessed in Tajiki-

stan in 1992. Moscow considers the current Tur-

kic presidents as preventing the spread of radical 

Islam crossing over from Afghanistan and fears 

any instability in the region would make it easier 

for radical Islamic groups to infiltrate Russia it-

self.

China too fears the potential spread of Islamic 

radicalism and political instability in Central 

Asia. A particular concern is next year, when 

NATO withdraws from Afghanistan. Needless 

to say, any such instability in Central Asia would 

most certainly affect Beijing’s ability to import 

energy. Another concern would be of the insta-

bility spreading to Xinjiang. 

Another potential infiltration that Moscow con-

siders undesirable is in its Far East, where Chi-

nese influence and requirements are growing 

by the month. Firstly, China is Russia’s largest 

trading partner, with turnover expected to reach 

$200 billion by the year 2020. Secondly, and more 

significantly China shares a border with five Rus-

sian Far Eastern provinces with the population 

in China’s neighbouring Manchurian provinces 



İnceleme

82       

outnumbering the Russian population by 15 

to 1. China depends on these provinces for its 

growing appetite of natural sources which also 

include metals and timber as well as oil. 

Russia, similar to the Central Asian states, im-

ports food products, clothing, and consumer 

electronics from China as well as becoming de-

pendent on a cheap supply of legal and illegal 

Chinese immigrant labour. In fact the level of re-

liance of the far eastern provinces on China has 

led to fears that they could detach themselves 

from Moscow, even being enticed to secede by 

the populous southern neighbour intent on in-

creasing its capabilities, which might allow it to 

play the role of a regional economic hegemon.

Russia’s Return to the Middle East

The ending of the cold war witnessed many 

changes in terms of external actors’ predilection 

to become closely involved. Until the collapse 

of the Berlin Wall, the Soviet Union was a ma-

jor player in the region, giving public support to 

regimes allied with itself. The three most impor-

tant of these were Egypt, Iraq and Syria. 

Russia, as the successor state fervently supported 

the principle of non-intervention in domestic af-

fairs, underlining its acceptance as an established 

norm in international relations. This stance was 

stretched beyond breaking point after Moscow 

supported UN Security Council Resolution 1973 

to create a no-fly zone over Libya, during the 

country’s civil war. The experience of the resolu-

tion being interpreted to provide air support for 

the rebels strengthened objections to permitting 

any sort of military interference in the region. 

This has been witnessed by Russia alongside 

China vetoing three UN Security Council reso-

lutions concerning the Syrian conflict. The sense 

of betrayal over Libya alerted Russian foreign 

policy to reiterate its call for the recognition of 

When China became a net oil importer in 1993, it was this need to import energy which became a strong push factor for 

China to reach out to the Middle East to quench its increasing thirst for energy.
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the supremacy of international law. The greatest 

fear that Russia felt stemmed from the possibil-

ity of intervention being elevated to the level of 

a norm, which would severely curtail its influ-

ence in different regions of the world, including 

Central Asia.

Russia’s interest in the Middle East has followed 

one Soviet pattern in particular; selling arms to 

a lucrative market. Throughout the Cold War, 

states such as Syria and Iraq were major cus-

tomers and the desire to hold onto and as well 

as attract new customers has been an important 

feature of Moscow’s approach to the region. In 

fact, the Middle East comes second only after 

South and Southeast Asia in terms of the largest 

market for arms sales. Not surprisingly, the big-

gest recent clients have been Libya which bought 

$2bn worth of arms from 2005 until 2010, as well 

as placing advance orders for another $2 bn.17 as 

for the unfulfilled arms contracts for Syria, these 

are thought to be approximately $4bn.18 Need-

less to say, Iran has also been another regular cli-

ent in terms of purchasing arms from Russia.

Alongside economic interests, which are not 

limited to arms sales but also includes the energy 

dimension, there is another specific reason why 

Russia has been closely involved in the ongoing 

Syrian crisis; the existence of its only naval facili-

ty outside of the ex-USSR, namely the Tartus na-

val base. The understandable fear is that losing a 

dependable ally in the form of Bashar Al-Assad 

might result in the loss of Tartus.

In terms of unfavourable developments, an on-

going anxiety that troubles Russia is a rise in 

radical Islamic politics which could spill over 

into its own territory in the north Caucasus. 

After all, the Chechen military campaigns are 

still fresh in the collective memory. If such like-

minded regimes were to establish themselves in 

the Middle East, they could spur and actively en-

courage other countries with Muslim majorities 

to follow their path. Such a demonstration effect, 

following the same method but pursuing a dif-

ferent theme than the colour revolutions, reach-

ing Central Asia in particular would be most un-

welcome. 

One must bear in mind that in the last decade or 

so Russia has aimed to build a network of friend-

ly countries that stretch from the Caucasus east 

to the Caspian and onto Central Asia as well as 

south to the Middle East. During this period 

Moscow has sought to strike the correct balance 

between interest-based and ideologically driven 

factors that provide direction to its foreign poli-

cy. On the whole, it has been economic interests 

that have tended to dominate when Moscow has 

looked to the Middle East, which can be seen 

currently with Russian energy companies trying 

to carve a place for themselves in the Iraqi “oil 

bonanza”.19

New Middle Eastern Role for China

The Middle East being in effect left to the U.S. as 

a spoil of the cold war, created a vacuum in the 

region that was, albeit slowly refilled by Russia. 

China, the growing economy in desperate need 

for natural resources began to pay greater atten-

tion to the Middle East. It was in the 1980s that 

China first began to involve itself with the re-

gion, primarily viewing it as a viable marketplace 

to sell small arms. 

When China became a net oil importer in 1993, 

it was this need to import energy which became 

a strong push factor for China to reach out to 

the Middle East to quench its increasing thirst 

for energy. This dependence on energy did lead 

to an intelligent policy of diversification and in 

that respect the Middle East has loomed large in 

the Chinese energy milieu. Despite the fact that 

purchasing oil from the region has met the cri-

teria of diversifying sources, in terms of energy 

security a major problem still persists: China 

continues to be dependent on the U.S. Navy to 

keep the sea lanes open for tankers to transport 

their energy cargo to its ports.

The prerogative to balance dependence on re-

gions did lead China in 2009 to become the larg-

est exporter to the region, highlighting the fact 

that its relations were very much commercially 

driven. Whilst buying energy and selling manu-

factured goods encapsulates the economic rela-

tionship, China has also taken the opportunity 
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of being economically present in the Middle East 
to enhance its soft power through the establish-
ment of Confucius Institutes as well as launching 
an Arab-language television channel in China to 
enhance the dialogue with the countries of the 
region.

Throughout its dealings within the Middle East, 
China has kept steadfastly to reiterating its battle 
against the “three evils” of religious extremism, 
terrorism and separatism. It has taken great care 
to reaffirm its commitment to preserving stabil-
ity and non-intervention. Such an approach has 
endeared it to non-democratic regimes in the 
region which have tended to regard China as a 
non-ideological, economically-oriented, prag-
matic non-threatening power.

China, especially after the Millennium desired 
to demonstrate itself as a considerable force with 
global reach, in effect, projecting an image great-
er than that of a great power. Similar to Moscow, 
Beijing also was very uncomfortable with the 
manner in which the UN Security Council Reso-
lution over Libya was eventually interpreted and 
implemented. Since then, it has joined Russia in 
championing the principle of sovereignty and 
non-interference in domestic affairs.

One of the critiques of China’s active presence 
in the Middle East revolves around it being a 
bad example to the region’s regimes in terms of 
a poor human rights record and economic devel-
opment not being mutually exclusive. Countries 
can develop despite human rights violations.20 
Moreover, another criticism levelled at China 
concerns how centralised political power does 
not impair progress, that it is possible to raise 
economic standards whilst keeping a firm grip 
on political power, without sharing it with local 
entities. On a final note, China is also well aware 
of Arab foreign investments totalling more than 
$1 trillion and would like a greater of that por-
tion to be invested in its enterprises and proj-
ects. Being an active player in the Middle East 
certainly helps its chances of acquiring a large 
slice from this giant investment pie. 

Conclusion

As Vedrine has highlighted, “Twenty years after 

the end of the USSR, there is no global order be-

ing formed, but competition within the deregu-

lated and not yet sufficiently re-regulated global 

economy, a free-for-all between states, business-

es, financial players and diverse interest groups, 

both legal and illegal ones. Alliances are ad hoc 

between centres of power on the up or declining. 

And this is going to continue in 2013”.21

Concerning Eurasia, in the final analysis, depend-

ing on the specific sphere, such as the economy, 

China is the ascendant, and Russia the declining 

power. In the security dimension, the reverse is 

very much true. Whilst there are genuine qualms 

concerning the NATO withdrawal from Afghan-

istan, China is unlikely to venture into becoming 

a Central Asia security guarantor. That weighty 

role will remain Russia’s and China’s focus will 

persist on deepening its economic dominance in 

Central Asia.

As for the Middle East, the political re-entry of 

Russia and the active economic involvement of 

China has made the region once more become 

attractive to external actors. China’s dependence 

on energy has compelled it to seek and build a 

network of relationships to secure energy and to 

continue as the biggest exporter to the region. 

Politically, however, China has been reluctant to 

enter the fray openly. It has acted pragmatically, 

vetoing alongside Russia UN resolutions con-

cerning Syria, professing adherence to the invio-

lability of non-intervention. Russia, whilst trying 

to recoup the economic relationship the Soviet 

Union had with much of the Middle East has also 

held firm with regard to its long-time ally Syria. 

Its engagement in both this country and the rest 

of the region is more related to maintaining a 

credible presence in order to deter other actor’s 

aims, rather than realistically trying to regain the 

lost influence of its superpower past.

O 
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21 Eylül 2013: İngiliz Guardian gazetesine ko-

nuşan Suriye Başbakan Yardımcısı Kadri Cemil, 

ülkesinde devam eden iç savaşı sona erdirmek 

için önümüzdeki ay gerçekleştirilmesi gündem-

de olan 2. Cenevre konferansında ateşkes teklif 

edeceklerini söyledi.

21 Eylül 2013: Kuzey Irak Bölgesel Kürt 

Yönetimi’nde halk parlamento seçimleri için 

sandık başına gitti.

22 Eylül 2013: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 

Birleşmiş Milletler zirvesinde Türkiye için ana 

gündem maddesinin Suriye olduğunu söyledi. 

Kimyasal silahların imhasını öngören Cenevre 

sürecinin bir kandırmaca olmaması gerektiğini 

belirtti ve “Siyasî strateji olmadan, askerî müda-

hale netice vermez.” dedi. Gül, Türkiye’nin sınır-

da radikal yapılara izin vermeyeceğini de ifade 

etti.

22 Eylül 2013: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 

Lavrov, ABD ile Suriye’nin kimyasal silahlardan 

arındırılması için sağlanan anlaşma çerçevesinde 

7’nci maddenin otomatik uygulamaya konulması 

için şantaj yaptıklarını iddia etti.

23 Eylül 2013: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 

Lavrov, Suriye’de kimyasal silahların kontrol ve 

imhası için çalışacak BM uzmanlarının güven-

liği için bölgeye asker gönderebileceklerini, bu 

birliklere Türkiye’nin de katkı sağlayabileceğini 

söyledi.

23 Eylül 2013: Esad rejiminin kimyasal silahlar-

la ilgili biriminde görevli eski General Zahir el-

Sakat, kendisine ilki geçen yıl ekim ayında olmak 

üzere üç kez kimyasal silah kullanmasının emre-

dildiğini iddia etti.

23 Eylül 2013: Mısır’da bir mahkeme Müslüman 

Kardeşler hareketinin yasaklanması ve bütün 

mal varlıklarına el konulması yönünde hüküm 

verdi. 

23 Eylül 2013: Suriye Devlet Başkanı Beşşar 

Esad ülkedeki kimyasal silahların tümünün özel 

şartlarda korunduğunu ifade ederek, muhalifle-

rin bu silahlara ulaşmasına izin vermeyeceklerini 

söyledi.

23 Eylül 2013: BM Genel Kurulu kapsamında 

bulunduğu New York’ta ikili temaslarına devam 

eden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bugün 

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile bir araya 

geldi. Görüşmede Suriye’de yaşanan iç savaş ve 

Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler ele alındı.

24 Eylül 2013: Birleşmiş Milletler (BM) 68. 

Genel Kurulu açılış programı için geldiği New 

York’ta, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hudeyr 

Huzai’yi kabul eden Cumhurbaşkanı Abdullah 

Gül, Türkiye’nin Irak halkının tüm kesimlerini 

kucakladığını ve bu ülkenin istikrar, güvenlik ve 

refahının Türkiye için önemli ve değerli olduğu-

nu söyledi.

24 Eylül 2013: İngiltere Dışişleri Bakanı William 

Hague, İran’ın Cenevre sürecini destekleyerek 

Esad rejimi ve muhalifler arasında müzakereler 

için yapıcı bir rol oynayabileceğini söyledi. Ha-

gue, bunun için İran’ın rejim güçlerine verdiği 

doğrudan desteği kesmesi gerektiğine dikkat 

çekti.

24 Eylül 2013: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı 

Sergey Riabkov, Suriye’ye yönelik askeri tehdidin 

askıya alındığını, ancak tamamı ile ortadan kalk-

madığını söyledi.

25 Eylül 2013: ABD Başkanı Barack Obama, BM 

Genel Kurulu’na hitaben dün yaptığı konuşmada 

karşılıklı ‘derin’ şüphelere rağmen İran’dan son 

dönemlerde gelen angajman sinyallerini ‘ümit 

verici’ olarak nitelendirdi.

25 Eylül 2013: Koltuktan ayrılma niyeti bulun-

madığını bir kez daha ortaya koyan Suriye Devlet 

Başkanı Beşşar Esad, Rusya ve Çin’in desteğine 

dikkat çekti.

25 Eylül 2013: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ru-

hani, ABD Başkanı Barack Obama’yı dikkatle 

dinlediğini belirterek, “İki ülke savaş yanlısı bas-

kı gruplarının dar görüşlü çıkarlarını takipten 

kaçınmalıdır. İki ülkenin farklılıkları aynı çerçe-

vede buluşabilir” dedi.

26 Eylül 2013: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 

BM Genel Kurulu 68. dönem çalışmaları için 
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geldiği New York’ta İran Cumhurbaşkanı Hasan 

Ruhani ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Ahmet 

Davutoğlu, Suriye konusunda bölgede istikrarın 

olması için İran’la gereken bütün çalışmaların 

yapılacağını söyledi. Önceki İran yönetiminin 

Esad yönetimine güçlü mesaj ilettiğini ancak etki 

edemediğini belirten Bakan Davutoğlu, Ruhani 

yönetiminin Suriye’de yaşananlarla ilgili değer-

lendirme yapacağına inandığını belirtti.

27 Eylül 2013: ABD Başkanı Barack Obama, 

Suriye’deki kimyasal silahların imhasıyla ilgili 

mutabakatın, uluslararası toplum için büyük bir 

zafer potansiyeli taşıdığını söyledi.

27 Eylül 2013: İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Ha-

san Ruhani, ABD Başkanı Barack Obama’nın 

söylemlerindeki yumuşamanın iki ülke arasın-

daki gerginliği düşürebileceğini söyledi. New 

York’ta basın toplantısı düzenleyen Ruhani, iş 

başına geldiği seçimin Batı ile daha iyi ilişkiler 

için yeni bir ortam oluşturduğunu da kaydetti.

27 Eylül 2013: Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet 

Davutoğlu, Türkiye-İsrail ilişkilerinde ilerleme 

olmasına rağmen, İsrail’in ikili ilişkileri normal-

leştirmek için üzerine düşen mesuliyetleri tam 

olarak yerine getirmediğini açıkladı.

28 Eylül 2013: Suriye’deki iç savaşın durdu-

rulması için uluslararası toplumun Cenevre II 

müzakerelerin yapılması yolunda sarf ettiği gay-

retleri desteklediklerini belirten Suriye Muhalif 

ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) 

Başkanı Ahmed El Jarba, ancak bunun çözü-

me yönelik olması gerektiğini savundu. Jarba, 

Suriye’de 7 yerde kimyasal silah kullanıldığını 

araştırmak için sahada çalışma sürdüren Birleş-

miş Milletler (BM) misyonunun yeni çalışmasın-

dan dolayı da memnuniyet duyduklarını söyledi.

28 Eylül 2013: ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, 

Suriye karar tasarısının kabul edilmesine ilişkin, 

“Alınan karar, diplomasinin ne kadar güçlü olabi-

leceğini göstermesi adına bir emsal teşkil ediyor” 

dedi.

28 Eylül 2013: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 

Lavrov, Suriye’nin komşusu ülkelerin muhalefete 

kimyasal silah ya da bileşenlerinin ulaştırılması 

için topraklarının kullanımına izin vermemesini 

istedi.

29 Eylül 2013: Arap Baharı’nın ilk durağı 

Tunus’ta, muhaliflerin aylardır süren gösterileri, 

Ennahda Hareketinin büyük ortak olduğu hükü-

mete geri adım attırdı. Muhalif gruplarla masaya 

oturan hükümet, istifa ederek erken seçime ka-

dar yerini bağımsız bir geçiş hükümetine bıraka-

cağını açıkladı.

29 Eylül 2013: Erbil’de, Emniyet Genel Müdür-

lüğü önünde meydana gelen intihar saldırıların-

da 6’sı intihar eylemcisi, 6’sı güvenlik görevlisi 12 

kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

30 Eylül 2013: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 

Lavrov, ülkesinin Birleşmiş Milletler ve Kim-

yasal Silahların Yasaklanması Örgütü arasında 

denetim ve koordinasyon güvenliğini sağlamak 

için, Suriye’ye kimyasal silah denetimleri için 

personel göndermeye hazır olduklarını, ayrıca 

Rusya’nın her durumda mali destekte bulunaca-

ğını söyledi.

30 Eylül 2013: İsviçre’nin Cenevre şehrinde te-

maslarda bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Da-

vutoğlu, Iraklı mevkidaşı Hoşyar Zebari ile bir 

araya geldi.

2 Ekim 2013: Rusya Devlet Başkanı Vladimir 

Putin, Suriye krizinde askeri çözümü öngören, 

ancak sonra Rusya’nın barışçıl çözüm için tüm 

araçların kullanılması yönündeki politikası ile 

hem fikir olan Türkiye, Fransa ve İngiltere’ye te-

şekkür etti. 

2 Ekim 2013: Suriye Ulusal Koalisyonu Avrupa 

Dış İlişkiler Temsilcisi Munzer Mahos, Beşşar 

Esad’ın geçici hükümette yer almasının kabul 

edilemeyeceğini, bu konuda Arap ülkelerinin 

herhangi bir garanti vermeden Cenevre 2’ye ka-

tılmalarının mümkün olmadığını söyledi. 

2 Ekim 2013: Kuzey Irak Bölgesel Kürt 

Yönetimi’nde 21 Eylül ‘de yapılan parlamento 

seçiminin resmi sonuçları açıklandı. Açıklanan 

resmi sonuçlara göre; Mesut Barzani’nin partisi 
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Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 38 sandal-

ye ile seçimde birinci parti çıktı. Muhalefetteki 

Değişim Hareketi (Gorran) ise 24 sandalye ile 

ikinci büyük parti oldu. Irak Cumhurbaşkanı 

Celal Talabani’nin partisi Kürdistan Yurtseverler 

Birliği (KYB) ise 18 sandalye ile üçüncü sıraya 

düştü. İslam Birliği Partisi 10 sandalye ile mec-

lise girerken, İslam Toplumu Partisi 6 sandalye 

alarak meclise girebildi. Bu durumda hiçbir parti 

hükümeti kurmak için 56 sandalye sayısına ula-

şamadı. 

3 Ekim 2013: Irak Başbakanı Nuri el Maliki, 

Arap Baharı nedeni ile İslam ve Arap dünyasın-

da meydana gelen boşluktan en çok teröristlerin 

yararlandığını ifade etti. 

3 Ekim 2013: İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri 

Bakan Yardımcısı Hadi Soleimanpour, Türkiye 

ile İran’ın diyalogunun, olması gerektiği gibi ol-

madığını belirterek, iki ülkenin diyalogunun art-

ması gerektiğini söyledi.

4 Ekim 2013: Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan 

bir kaynak Interfaks haber ajansına yaptığı açık-

lamada, 21 Ağustos’ta Suriye’nin Doğu Guta 

bölgesinde yapılan kimyasal saldırının Suudi 

Arabistan’dan gönderilen ve Ürdün üzerinden 

Suriye’ye geçiş yapan bir grup tarafından gerçek-

leştirildiğini iddia etti. 

4 Ekim 2013: Bölgesel Kürt Yönetimin Doğal 

Kaynaklar Bakanı Aşti Hawrami, İngiltere’nin 

Manchester şehrinde yaptığı bir konuşmada, 

yeni yıla girmeden ilk defa Kürt bölgesinden 

Türkiye’ye petrol gönderileceğini söyledi. 

5 Ekim 2013: ABD Başkanı Barack Obama, 

İran’ın nükleer silah geliştirebilecek teknolojiye 

sahip olmak için en az bir yıl süreye ihtiyaç duy-

duğunu söyledi. 

6 Ekim 2013: Birleşmiş Milletler ve Lahey mer-

kezli Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü’ne 

(OPCW) bağlı uluslararası silahsızlanma denet-

çilerinden oluşan bir ekibin, Suriye’nin elindeki 

kimyasal silahları ve bu silahların üretildiği tesis-

leri imha etmeye başladığı bildirildi. 

6 Ekim 2013: Suriye lideri Beşşar Esad, Der 

Spiegel’e verdiği özel röportajda, Batı’nın hükü-

metin kimyasal silah kullandığı yönündeki açık-

lamaları ile yalan söylediğini, Rusya’nın ülkesin-

de yaşanan iç savaşı ABD’ye göre çok daha iyi 

anladığını ifade etti. 

7 Ekim 2013: Kuzey Irak’ın Erbil şehrinde 29 

Eylül’de meydana gelen saldırı ile ilgili terör ör-

gütü El Kaide’den sosyal medya üzerinden açıkla-

ma geldi. El Kaide örgütüne ait twitter hesabında 

yapılan açıklamada, Erbil patlamasının Bölgesel 

Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’ye uyarıcı 

bir mesaj olduğu ifade edildi. 

8 Ekim 2013: Birleşmiş Milletler (BM) uzman-

ları, 2014-2015 yıllarında 2 milyonu mülteci, 2,5 

milyonu da iç göç olmak üzere 4,5 milyon Suri-

yelinin daha evlerinden olacağını öngördü.

11 Ekim 2013: Libya Başbakanı Ali Zeydan, 

2011’de Muammer Kaddafi’nin devrilmesinden 

sonra bir türlü silahsızlandırılamayan gruplar-

dan biri tarafından dün sabah Trablus’ta kaçırılıp 

bir süre sonra serbest bırakıldı. 

11 Ekim 2013: Mısır’daki askeri yönetim, 

ABD’nin bu ülkeye yaptığı 1,3 milyar dolarlık as-

keri yardımın büyük bir bölümünü askıya alma 

kararına tepki gösterdi. 

12 Ekim 2013: Uluslararası İnsan Hakları İzle-

me Örgütü (HRW), Suriye’de radikal grupların, 

Ağustos’ta Lazkiye yakınlarında toplu sivil katli-

amları yaptığını iddia etti. 

12 Ekim 2013: Devrik diktatör Muammer Kad-

dafi sonrasında asayişi tesis etmekte zorlanan 

Libya’da dün bomba yüklü bir araçla İsveç ve 

Finlandiya konsolosluklarının olduğu binaya sal-

dırı düzenlendi. 

14 Ekim 2013: İran’ın nükleer programının mü-

zakere edileceği görüşmeler öncesi İran Dışişleri 

Bakanı Abbas Arakçi, Batılı güçlerin ‘zenginleş-

tirilmiş uranyum stokunun İran dışına taşınması’ 

isteğini reddetti.

O 
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