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Fırat Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mehmet Hamdi Muz’un Açış Konuşması 
 

Sayın Misafirler, 

Üniversitemiz Orta Doğu Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen 

ve “Küreselleşme Sürecinde Orta Doğu’nun Yeri ve Geleceği” konusunun 

tartışılacağı Uluslar arası Üçüncü Orta Doğu Semineri’ne hoş geldiniz. 

Ülkemizin çeşitli üniversitelerinden, komşu ve dost ülkelerden davetimize 

icabet ederek teşrif eden siz sayın katılımcılara teşekkür ederim. 

Dün olduğu gibi bugün de dünyanın en hassas bölgesi olan Orta Doğu, 

günümüz dünyasını ve geleceğimizi yakından ilgilendirmektedir. Bizim de 

içinde bulunduğumuz bu coğrafya, tarihin her döneminde milletler 

mücadelesine sahne olmuştur. Dünya tarihinin çok büyük bir kısmının bu 

coğrafyada geçtiğini, dünyayı etkileyen pek çok olayın bu coğrafyada 

geliştiğini söylemek mübalağa olmasa gerektir. Bunda bölgenin coğrafi, jeo- 

stratejik ve jeo-kültürel konumunun etkili olduğu malumdur. Orta Doğu’nun 

geçmişteki coğrafi ve sosyal önemine, yirminci yüzyılda zengin petrol 

kaynaklarının eklenmesiyle, bölge dışı ülkelerin bölgeye yönelik siyasi ve 

iktisadi hedef ve arzuları daha da arttırmıştır. Başka bir deyişle, önemi çok 

eskilere dayanan Orta Doğu’nun günümüzdeki ve gelecekteki önemi 

zannedildiğinden daha fazla ön plana çıkmıştır. Bu özelliğinden dolayı, Orta 

Doğu’daki dengelerin bozulması, sadece bölge ülkelerini değil, bütün dünyayı 

etkileyebilecek niteliktedir. Bugün dünya siyasi ve iktisadi dengelerinin 

merkezi Orta Doğu’dur. 

Bir bölge ülkesi olarak bizim de Orta Doğu ile ilgilenmemiz, bir 

zarurettir. Üstelik Orta Doğu’yu en iyi tanıyan, bin yıldan fazla bir zaman tek 

hakim güç olarak idare eden Türklerdir. Türkler, Orta Doğu’nun vazgeçilmez 

ve inkâr edilemez bir gerçeğidir. Günlük siyaset, tek yönlü bilgilendirmeler, 

menfi propagandalar ne söylerse söylesin, bu tarihî realiteyi değiştiremez. Bu 

tarihi gerçekten hareketle, Orta Doğu’nun meselelerinin, Türkiye olmadan 

çözülmesinin mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Orta Doğu’nun siyasi ve 

iktisadi bakımdan şekillenmesi, geliştirilmesi ve korunmasında Türkiye’nin 

tarihi sorumluluğu bulunmaktadır. Yani Orta Doğu halklarının geleceği, bir 

bakıma Türkiye’nin sorumluluğundadır. 

İşte bu tarihi ve bilimsel verilerden hareketle, Doğu Anadolu’nun en 

köklü üniversitelerinden olan üniversitemiz, ülkenin geleceğine yönelik 

sorumlulukla, bugün Orta Doğu’nun geleceğini bütün yönleriyle tartışan 

uluslar arası bir bilimsel toplantıya ev sahipliği yapmaktadır. Bu amaçla 
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1993 yılında kurulan Orta Doğu Araştırmaları Merkezimiz, bugüne kadar pek 

çok bilimsel eser yayınlamanın yanı sıra, bölge ile ilgili bilimsel toplantılar da 

düzenlemiş ve düzenlenen bu toplantılara sunulan bildiriler yayınlanmıştır. 

Artık üniversitemiz bu alanda kurumsallaşmıştır. Yurt içinde ve yurt dışındaki 

bilimsel kuruluşlar nezdinde haklı mevkiine yükselmiştir. Özellikle dost, 

kardeş ve komşu ülke Suriye ile çok yakın bilimsel işbirliği sağlanmıştır. 

Bunun pratik neticeleri de alınmış ve alınmaktadır. Nitekim iki ülke arasındaki 

siyasi konjünktürün de çok uygun olması münasebetiyle, Üniversitemizin 

samimi gayretleri, Suriye yetkililerin de aynı şekilde samimi yaklaşımları 

sonucu, Halep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2004-2005 

yılından itibaren Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açılmış ve yüz öğrenci ile 

öğretime başlamıştır. İki ülke arasında bilim adamlarımızın karşılıklı olarak 

bilimsel toplantılara katılmaları, bu Seminerde de görüldüğü gibi, yoğun bir 

şekilde devam etmektedir. Üniversiteler arasında başlayan bu bilimsel 

diyalogun diğer bölge ülkelerinin üniversite ve bilim adamlarıyla da devam 

etmesini arzu etmekteyiz. Bölgenin bilim adamları tarafından sağlanacak bu 

sıcak ilişkiler, eminiz ki, dalga dalga bölge ülkelerinin geniş halk kitlelerine, 

iş çevrelerine ve siyasetlerine olumlu tesirler yapacaktır. Böylece bölge 

halkları, birbirlerinin bilgi birikiminden ve sermaye akışından daha çok 

faydalanacak ve Orta Doğu’nun top yekün kalkınması sağlanmış olacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin çeşitli üniversitelerinden ve Suriye, 

Lübnan, Tunus ve Azerbaycan’dan davetimize icabet ederek Seminerimize 

katılan siz değerli bilim adamlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca bu seminerin 

düzenlenmesinde her türlü maddi katkıyı sağlayan Başbakanlık Türk İşbirliği 

ve Kalkınma İdaresi (TİKA) Başkanığı’na şükranlarımı arz ediyorum. 

Üniversitelerin sınırlı imkânlara sahip olduğu böyle bir dönemde, TİKA’nın 

bu desteğini çok anlamlı buluyoruz. Son olarak bu semineri düzenleyen 

Üniversitemiz Orta Doğu Araştırmaları Merkezimize ve diğer ilgililere 

teşekkür ediyorum. 

Saygılarımla. 02 Kasım 2006. 
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Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Müdürü 

Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün Açış Konuşması 
 

Sayın Dinleyenler, 

Merkezimiz tarafından düzenlenen Üçüncü Orta Doğu Semineri’ni 

açarken hepinizi Üniversitemiz ve Merkez yönetimimiz adına selamlıyorum, 

katılımınız ile bizleri onurlandırdınız. 

Bugün Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi olarak üçüncü 

seminerimizi yapmaktayız. Birinci Seminerin konusu, “Kavramlar, Kaynaklar 

ve Metodoloji”, ikinci seminerin konusu da “Dünden Bugüne Irak” idi, her iki 

seminerin de bildirileri yayınlanmıştır. Bu Seminerin konusu da, 

“Küreselleşme Sürecinde Orta Doğu’nun Yeri ve Geleceği”dir. Görüldüğü 

gibi, Merkezimiz bölge ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte, her türlü 

gelişmeyi siz değerli bilim adamlarımızla bilimsel zeminde tartışmayı, bu 

suretle bölgenin geleceğine yönelik bilimsel tespit ve önerilerde bulunmayı 

esas ittihaz etmektedir. Bu bizim üniversite ve merkez olarak, bilimsel 

sorumluluğumuzdur. Zira üniversitelerin asli görevleri,  çağın gerek ve 

gerçeklerine uygun eğitim-öğretim vermenin yanında, ülkenin geleceği 

hakkında onun milli siyasetine bilimsel temeller  oluşturacak araştırmalarda 

bulunmak ve bu araştırmaları entellektüel kamuoyuna aktarmaktır. 

Bu anlayış ve sorumlulukta olan Üniversitemiz, yıllardan beri Orta Doğu 

ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmakta, toplantılar düzenlemekte ve bunların 

sonuçlarını yayınlamak suretiyle bilim dünyasıyla paylaşmaktadır. Böylece 

özellikle Orta Doğu hakkında eksikliği (aslında sadece Orta Doğu değil, bütün 

yakın ve uzak çevremiz hakkında da aynı bilgi eksikliği vardır) hissedilen bilgi 

birikimini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. 

Yakın ve uzak çevremizle ilgili bilgi eksikliği her alanda 

hissedilmektedir. Herhangi bir konu, alan veya bölge hakkındaki bilgi 

eksikliği, ötekileştirmeyi, giderek yabancılaşmayı düşmanlığı ve bağnazlığı 

beraberinde getirir. Böyle bir ortamda siyasi, iktisadi ve kültürel ilişkilerin 

kurulması çok zordur. O halde her şeyden önce yakın çevremizi, komşu 

kültürleri iyi ve doğru tanımak ve bilmek zorundayız. Onun için yeni 

akademik anlayışta, bölge uzmanlarının yetiştirilmesine büyük ihtiyaç vardır. 

Tarih, coğrafya, arkeoloji, sosyoloji, iktisat, dil, edebiyat ve halk kültürü 

alanlarında yetişmiş bölge uzmanları, ülkeler ve bölgeler arasındaki bilimsel 

ve akademik bilgi akışını sağlamalılar. Aynı akademik yapılanmayı, komşu 

ülkeler de yapmalıdır. Bu suretle, bölge ülkeleri ön yargılardan uzak, 
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bilimsel temellere dayanan bilgi ile birbirlerini tanımak fırsatını bulmuş 

olurlar. 

Bu anlayıştan hareketle, daha bu Merkezin kuruluş gerekçesini 

sunduğumuz 1991 yılında, her bölge üniversitesinin komşu olduğu bölgeyi 

tanımaya yönelik akademik araştırmalar yapmak üzere Merkezler kurmasını 

teklif etmiştik. Görülüyor ki, geçen zaman içinde, sadece Üniversitemiz 

kendisine akademik alan olarak gördüğü Orta Doğu üzerinde uzmanlaşmaya 

yönelmiş ve bu yolda müesseseleşmesini tamamlamıştır. 

Öyle inanıyoruz ki, bugün sizlerin katılımıyla düzenlenen bu Seminer, 

burada tartışılan konular, yapılan tespitler, geleceğimiz açısından önemli 

neticelere vesile olacaktır. Çünkü, Orta Doğu’nun tarihi, siyasi, coğrafi ve 

iktisadi önemi herkesin malumudur. Burada malumu ilam etmek istemiyor, 

Orta Doğu’nun bu önemi üzerinde durmak istemiyoruz. Ancak şu noktaya 

dikkatleri çekmekle yetineceğiz: Bugün bölgemiz, malum olan öneminden 

dolayı, bölge dışı güçlerin hedefidir. ABD’nin liderliğindeki emperyalist 

Batı’nın Orta Doğu üzerindeki planları ve tarihi amaçları bellidir. Batı’nın bu 

amaçlarını şöyle ya da böyle te’vil etmeye, demokrasi, insan hakları, terör, 

nükleer ve biyolojik silah tehditleri vs. ile gizlemeye lüzum yoktur. Bütün bu 

söylemlerin, ABD ve Batı’nın emperyalist amaçlarını, küresel siyasi ve 

iktisadi hakimiyetlerini gerçekleştirmek için birer meşrulaştırma aracı olduğu 

aşikardır. Zaten Batı bu amaçlarını hiçbir zaman gizlemek ihtiyacı da 

duymamaktadır. Her gün Orta Doğu için yeni bir harita, yeni bir plan 

yayınlanmaktadır. En yüksek resmi ağızlardan, kimi Orta Doğu ülkeleri hedef 

gösterilmektedir. Büyük bütçelerle oluşturdukları yerli işbirlikçi çevrelerle, 

hedef ülkelerin kamuoyları yönlendirilmektedir. Yeni dini ve etnik azınlıklar 

yaratılmakta, mikro-milliyetçilik tahrik ve teşvik edilmektedir. Milli devletler 

“kürelleşen dünya” sloganı ile parçalanmaktadır. Küresel ekonomik güç, 

hedef ülkelerin ekonomik güçlerini paylaşmaktadır. Hatta bu uğurda, tarih bile 

çarpıtılmakta, Ermeni meselesinde görüldüğü gibi, bir tarihi olay ülkemiz 

üzerinde bir baskı aracı, bir diplomasi aracı olarak kullanılmaktadır. Kısacası, 

bütün Orta Doğu, Asya, Afrika ve Uzak Doğu, Batı’nın genel bir tehdidi 

altındadır. 

Bütün bu olanlara karşı ne yapılmalıdır? Bu saldırılara karşı sessiz mi 

kalınacak, yarın “işgal” veya “kadife devrim” sırasının kime geleceği mi 

beklenecek? Bölge ülkelerinin hepsinin hedef olduğu ne zaman idrak 

edilecek? İşte bu sorulara cevap aramak için, bölge ülkelerinin bilim adamları 

ile geleceğimizi tartışmak üzere bu Semineri düzenledik. Bu Seminerde bölge 

dışı ülkelerden bize akıl verenlerin değil, bölgenin gerçek sahibi bilim 

adamlarının tespitlerine önem verdik. 
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Bu davetimize, daha önceki ortak Seminerlerimizde olduğu gibi, bu yıl 

da Şam Üniversitesi’nin değerli bilim adamları geniş bir şekilde on bilim 

adamı katıldılar. Suriye’den başka Lübnan, Tunus ve Azerbaycan’dan bu 

davetimize icabet eden değerli bilim adamları da aramızda bulunmaktadırlar. 

Uzun ve meşakkatli bir yolculuğa katlandılar, kendilerine şükran borçluyuz. 

Aynı şekilde yurt içinden alanın uzmanı olan bilim adamlarımızdan da büyük 

bir katılım oldu. Fırat Üniversitesi’nden başka, Ankara, Gazi, Marmara, 

Erciyes, İnönü, Dumlupınar ve Celal Bayar Üniversitelerinden bilim adamları, 

huzurlarıyla bize güç verdiler. Üniversitemiz ve Merkezimiz adına bütün 

katılımcılara şükranlarımızı arz ediyoruz. 

Seminerimizin gerçekleşmesinde Rektörlüğümüzün büyük  ölçüde maddî 

ve manevî destek ve katkılarını gördük. Bu itibarla Sayın Rektörümüze 

teşekkür ediyorum. Öte yandan Başbakanlık Türkiye İşbirliği ve Kalkınma 

İdaresi Başkanlığı (TİKA), maddî ve manevî bakımdan önemli destek ve katkı 

sağladı. Üniversitemiz adına şükranlarımı sunuyor, bundan sonraki 

çalışmalarımızda da kurumlarımız arasındaki işbirliğinin devamını diliyorum. 

Yoğun bir ön hazırlık aşamasından sonra bugün gerçekleştirdiğimiz 

Seminerimizin arka planında Tarih Bölümü’nün bütün öğretim üye ve 

yardımcıları vardır, bu vesile ile burada isimlerini sayamayacağım Tarih 

Bölümü’nün bütün elemanlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Seminerin başarılı geçmesini, ülkelerimiz ve bölgemiz için faydalı 

sonuçlar getirmesini diliyor, muhterem heyetinizi saygı ile selamlıyorum. 
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 )1(تركيو ةيبرعلا بالدلا يف هلبقستمو يملعلث احبلا ةوضعي

  (2)يميمتلا يللجلا عبد .د.أ
 

ÖZET 

Türkiye ve Arap Ülkelerinde Bilimsel Araştırma ve Geleceği 

Dr. Abdulcelil et-Temîmî 

(Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi/TUNUS) 

 

Bildiride bilimsel araştırmaların Türkiye ve Arap ülkelerdeki mevcut durumu ile 

ilgili bazı olumsuz tespitlerde bulunulmakta ve bu olumsuzlukların giderilmesi için 

çeşitli öneriler getirilmektedir. Bu bağlamda nispeten Türkiye ve özellikle Arap 

ülkelerinde öncelikle ilmi araştırmalara gereken önemin verilmediği, doğru ve düzgün 

bir ilmi metodun takip edilmediği batı ülkelerinde bulunan ilkeli araştırma 

merkezlerinin pek bulunmadığı belirtilmektedir. Ayrıca ilmi araştırmaların önünde 

çok sayıda engel bulunmaktadır. Bunların bir kısmı bürokratik bir kısmı ise şahsi 

davranışlardan kaynaklanmaktadır. 

Öte yandan uluslararası düzeydeki ilim adamlarının beşeri ve sosyal bilimcilere 

genel anlamda çok az önem ve ihtimam vermektedir. Nitekim çok az sayıda Türk ve 

Arap araştırmacının eserleri yabancı dillere çevrilmiştir. Batı ülkelerinde mevcut olan 

araştırma enstitülerinin bizde az ya da hiç bulunmaması da önemli bir sorundur. 

Böylece mastır ve doktora programlarının en iyi şekilde yürütüldüğü enstitüler 

sayesinde daha kaliteli ilim adamlarının yetişmesi söz konusu olacaktır. Ayrıca özel 

enstitülerin de bu hususta önemli katkılar sağlayacağı bilinmektedir. 

Dolayısıyla bilimsel araştırmalar için yeni stratejilerin geliştirilip uygulanması 

elzemdir. Aksi takdirde küreselleşmenin boyunduruğu altından çıkılması daha da zor 

olacaktır. Keza yapılan çalışmaların batıda olduğu gibi o sahadaki uzmanların bir 

araya gelmesi şeklinde müşterek projeler tarzında ele alınıp incelenmesinin bilimsel 

katkıları daha da çok olacaktır. 
 

 ,ايركتو ةيبعرلا الدبلا يف ميلعلا ثحبال ةيوضع فلمل اهانصصخ يتلا ترامتلمؤا يه يدةعد

 نم فلملا هذا تايالكاش لوح هاللاخ فقلتوا تم يتالو ادج ةقيقلدا ةيلدولا ترايغتملا ظل يف هلبقتومس

 .كراتواأل برعلا نيصصتخملا نم ديلعدا فرط

 تماالس  عضب  دنع  فقتوأ  ,جدا  قدعملا  فلملا  هذا  تايعداتو  ةليصح  انه  عرضأ  نأ  ودون

 ةبسنبال تلوشك (,3) بيةرعلا دلابلوا سنوت يف يلمعلا ثحبلا ةمزأ: يباتك يف هاتسجل يتوال ارزةبال

 

 غيزلأا ةعمجاب طسواأل رقشلا نع تسااردلا زكرم مهظن ذيلا ثلاثلا رمتؤملا يف تيقلأ تيلا ضرةحاملا صن(1) 

 .ايكرتب

Emérite زيمتم ذاتأس(2)  تامولعملوا يملعلاث حبلل يميمتلا سسةؤم سسةؤمو ةيعامتجالاو ةيننسااإل وملعلا ةيلكب 

 .سنوتب
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 عضبب  دمقتأ  ذانأ  اه  لمرأا  ئادبو  .هل  ةيالتتملا  يتابمقار  مكبح  ،داج  ةقيقالدو  ةبتاثلا  تاعانالق  لي

 : يل لتصح تيلا تاارمتواالخ تتاجانتاالس

 لم ثيح ،يضاأ ايركتب لقأ ةرجدبو ةيبعرلا الدبلا يف اقح ضيمرلا لجالر وه ميلعلا ثالبح نإ :لاوأ

  هجينم روصت أي هايدل سيل تاسسؤم كانهف .ةميوالسل ةحيصحلا ةقيطرلاب طاعالق ذاهب اممتهاال عيق

 اععإش تاذ  تسساؤم  كانه  سيلو  ،هاتهاجوت  لىع  ةياعلدا  تبغل  ثيح  ،ميلعلا  ثالبح  تايلووأل

 نينالقوا نأ ثم )CNRS(. نسيالفر يملعلا ثللبح ينطلوا ركزمال لثم ايركتو ةيبعرلا الدبلا يف الميع

 عدم يفسر ام هوو ،مهريغ وند هايعل نيفوالمشر نيمئلقاا حصالم تخدم ةيفظر نينقوا يه ،ذةختملا

  تربقو ةينطلوا ةحالمصلو ةعزنلا مامات تباغ ثيوح ،طاعالق ذاهل عليف دودمر أي لىع لوصالح

 .يملعوال يفسنلا  طاباإلح  ةدرج  لىإ  ايرمز  لمرأا  هذا  سيلأ  .اممات  تبيغو  ةبلشاا  ةيملعلا  تاءافكلا

 ثللبح دةيدج  ةاسيس  ينبت  متي  لم  ام  ،قلاطاإل  لىع ماقدتي  نل  ايركتو  يبعرلا  المعلا  نأ  يتعانقو

 ربأك لتشك يتالو رةجهاملا تاءافكلا نم لفااآل رجاعتالس يدةدج تايلآ عضوب قضيت ،ميلعلا

 ،ميلعلا ثحبلل ةففاش تايآلو بيسالأ نوس ،يرضاحالو ميلعال هاللاقتواس  انبشعول ةكسنو خسارة

 .لغدا لبقو وميلا رييغتلا هذا إلجراء ةيقيحق زةه ثاحدإ من دب ال ك،لذ ءوض لىع هنوأ

 جامعيون اهمقوا  ,ةيعماتلجإاو  ةيننسااإل  ملعلوا  يف ميلعلا  ثللبح  ةديدج  ةفلسف  ينتبب  يادنن  اننإ  :  انياث

 مهبتكاموو لاصوتملاالمعرفي  وإنتاجهم الجامعي مسارهم خالل من وعاملون ومؤمنون مخلصون باحثون

 ةلمهملاو ةعئالضاى لقوا نم نبروتيع نييعملجاا نم ةئمابال 99 نأ كلذ .ةيلدولا ةيثحبلا ترايغتملل

 جازانإ ,مهثبحاأ في مهإخالصو مهينفات للاخ نم يرةالمس هذه يف ةمهلمساا نأملويو ,اممات ةمشهملاو

 ءداأ نم نعاملوالو فاءكاأل نيوعماالج نكمتي مل ذاإ لبقتمس ال ذإ ,لااصوتو لامعو

 .ةيقيالحق ةيمنتلا ةيلمع يف رظتنملا عيئلاطلاو يسيئالر مهدور

 يرإلداا ظامنلا يف لثمتتو ميلعلا ثحبلا ةركح لىع ابلس ترثأ قئلعواا نم عددا نإ   : اثلاث

  ضعخي ال ارايتاخ ,تاسسؤملا سأر ىلع نيؤولالمس اريتاخ ثم ,يبلسلا هامفهومب ةلتلقاا ةيطاقريروبالو قدعملا

 ءلاولل  لب  ,ةيواإلدار  ةيلمعلاو  ةينطوالو  هانم  ةبلشاا  ةصخاو  ءةافكلل  ناياألح  نم  ريثك  يف

 .ةواضعتملا  هاتاينكاإلم  درهو  انالدبل  ةحداف  ةخسارو  ةعيضم  كلذ  يفو  .طيابتعاال  يصخالش

 ,مهتوإدارا نيثباحلا لعااط عدم اليتالبو ,يلدولا ديلصعا لىع لمعرفيا كحرتلا ةبكاوم عدم ,كلذ لىإ ةفاإلضابو

 انهدعامو انتسساؤبم الضرر ربأك قحلأ ام ذاهو ,ةيملعالا ةساحلا لىع يرويج ىجر مال

 .نييملعلا طاءعالو ذخاأل ةيركح يف ناتمهسام دمعو ةيثالبح

 ءمالعلا  عمتبمج  نييولدلا  نيثباحلا  اممتها  عدم  وه  ضعولا  ذاهل  ةيمتالح  ةيجتنلا  نإ  :  ارابع

 ةيننسااإل  وملعلا  طاعق  يف  ناحثوبلا  هتجني  ام  ريقدتو  ،اممتها  وأ  ةيانع  ىندأ  ،هايدل  نيثباحلوا

 كزامرلا نكامإب يذلا ديوحلا لاالمج وهو ،ةقيلضا تاصصالتخ يف ناياألح عضب يفو امالم إال ،ةيعماتواالج

 على ةيعجرملا بتكلاو تاساردلا نم اّ  دج مشتحملا ددعلا رسفي ام ذاهو .هيف رزبت نأ تاسسؤملاو

 ملعلوا في ثالبح زكامر نأ فيك يفسر ام هوو ،ةيبناألج تغاللا لىإ ةيركتلاو ةيبعرلا نم تنقل يتالو هاتقل

 شرةابملا ةيبعرلا ربلمخاا يف ةيعداباإل مهتدراقو مهغبون فتشااك مت نيلذا مهو اءملعلا لهؤت لم ،ةحيحصلا

 لوصحلل ليوز أحمد ذاتاألس ةيالمصر لوصاأل ذي كييرماأل المعلل لصح ماك ،ةيكيرماأل ربخاملا يف لب

 سفنل هجوملا خالصار امهتاال نيع وه ةيبعرلا الدبلا يف هميتكر نإ .تانوس ةبضع لبق لبون ئزةاج لىع

 حمدأ اذتاألس لاثمأ نم تائملا جاهت هابواجب مقت مل يتالو ةلنظمأا كتل
 

 
 

  199.4ناوغز, ص, 194 سسةؤملا تارومنش(3 )
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 بايغو ةلتلقاا ةيطقرايروبلا إلدارةا تاهاتم يف نعوئالضاو نبويغملا اءملعالو ناحثوبلا مهو ،ليزو

 ! ةحاضو ةيثبح ةيتيجراتاس ينبت

  ننومؤم  نباحثو اهمقوا ،ةيعماتالجاو ةيننسااإل العلوم يف ميلعلا ثللبح ةنقلعم ةييجتراتاس ينبت عيق لم : خامسا

 اننيقيو .ةيلدولا ةيثالبح ترايغتملل  مهبتكاومو  لاصوتملا  لمعرفيا  مهجاتنإو  ،يثالبح  مهمسار  للاخ  نم

 ءداأ نم فاءكاأل نيوعماالج نكمتي لم ذاإ ،ايركتو يبعرلا نطلول لبقتمس ال نأ

 . ةيقيالحق ةيفعرملا ةيمنتلا ةيلمع يف عيئلاطلاو يسيئالر مهدور

 ءمالعل تاسسؤم وأ ةيفكر سرمدا وأ تائيه روزب ةيبعرلا الدبلا فتعر لم قطلنملا هذا نوم

 ةلماشلا تاططخملا زاجنإو ينبت ءاور اوناك نمم ،يبرعلا نطولا لخاد نيلقتسمو نييقيقح نيثحابو

 ريغو  ينيتروو  سئاب  ،هيعل  نيمئلقااو  ةيبعرلا  تعامابالج  سيردتلا  ىوتومح  لكيه  أنو  .ةينطوالو

 جاتنإ عدم لىإ ماتح ىدأ يلذا لمرأا هوو ،عيالذر لالفش ةيلآ يه ههذو ة،فرعملا ديلتول محفز وأ قلاخ

 ،ةئيانتثسلاا تلااحلا ضعب يفو داج اردان لاإ م،هتاصصخت يف نيزيمتم نيثحاب لاو نييقيقح ءاملع
 نأ ماك .لماكلا بييغتلا ةدرج لىإ فيعض ،ةيلدولا ةيفعرملا ةطيالخر ديعص لىع ةيعملجاا بالنخ عقوم نوأ

 نإف هيلعو ,اممال لاإ ،ةيلبقتالمس ةيكرفلا ةيلحراو ةنصاحبال ةيعماتواالج ةينساناإل العلوم يف نيثباحلا عتتم عدم

  يف  مادالر  رذ  ةاسيس يف مرتسنس لب ،قلاطاإل لىع دمقت يأ انل بتيك نل ،ةيميكاداأل ةيبالحر عتمتلا عدم

 حيطستوال  فاءوجلا  تاراعالش  قلاطإو  سئابلا  عيقرتلا  قطنم  ينتبو  نيوعلا

 .المعرفي

 انالدب للاقتاس ذنم ةيلحكوما ةيبعرلا كزامرلل ةيثالبح ةليصحلا لوح ايمل فقتوملا نإ : اسداس

  تأنجز يتلا ثألبحاا ةليصحب كلذ نروق ذاإ ،داج ةعاضوتملا ةيلمردودل يرةوالح للذهوا هباتنيس ،اسييالس

 تاينزايملا ةيهمأ  نم  مغالر  لىع  ذاهو  ،لاثم  ةيكيلمرأا  وأ  ةيباألور  ثوحبلا  كزامر  ديعص  لىع

  الصالستخ  ،تاسسالمؤ هتاه يف ثالبح يرةلمس عام مييقت إجراء عدم نم بدءا ك،ذلل يدةدع بابواألس .ةصصالمخ

 يف هاتيللاقتاس مكبح يتوال ةصاالخ  ةيبعرلا  ةيثالبح  تسساؤملا  عضبل  فاالخ  ذاهو  ،جئاتنالو سوردلا

 ةيفرعملا تبثوالاو تاعانللق وفقا لمعت يهو ،بشيء هاعيمشار إنجاز يف ةلدولل نيدت ال ،لعفالو كالتحر

 ال ذإ ك،بذل مهل دلمشهوا ثلبحاو ةفعرملا اةنب نم هؤالء ناك اذإ ةاصخ ن،وؤسسملا هاب نآم يتلا

 يف يهضات كبذل يهو ،ينهملا اهريمض إال ايإدار هايعل بيقر

  لمرأا ،عيالمشار نم ديلعدا إنجاز يف تقفوت يتالو ،ةحناجلا ةصلخاا ةيلدولا ةيثالبح تسساؤملا ،هاتيالعف

 حجان  نم  هازعاجناو ةطلعملا هبش  ،ىراألخ  ةيلحكوما  تاسسلمؤا نجازهإ  يف قفوت  لم  يلذا

 .والدولي يبعرلا نيديلصعا لىع هب افرتعمو ألقاتم اجاحن ،ةصلخاا ةيميكاداأل ةيثالبح ةسؤسملا

  مل  ثيوح ميلعلا  ثلبحل  ةسئابلا  ةيلوضعا  هتاه  نم  وجللخر  ليبالس  فيك  لساءتن  مانوراابلا  هتاه  بعد

 يف ميلعال ثحبلا  تاينزايم  تسجل  نيح يف  ,ةئمالا  يف  فنصلا  ريقدتلا  لضفأ يف  هتينزايم  جاوزتت

  نم  ةئماال يف 1و 3 نيب مورنلا ايآس لودو ابوأور ةيكيرماأل تايالوال يف اصوصخو ةدمقتملا لولدا

 نأ  ساأس لىع ميلعلا  ثلبحاب  اممتهباال يادنأ  كلذ  ءوض  لىعو ؟ الخام  يالقوم  لخلدا

 دقو .ةحضاوو ةبتاث تعايشرتو نينقوا دوجو لىع لمعالو ميلعلا ثحبلا ريطوت لىع فقتوي ،انلبقتمس

  نينوالقوا تعايرشتلا يجادإو نبس ةبطالملل ،ضعولا هذا قراتاخ لىع ،ميلاعاإل هقلثب ينلمدا عمتجملا عجز

 تعددتل ،ةينانوقال زجحوالا  ذهه  ليلذت  نم  انكمت  لوو  .ةصخالا  ةيميكاداأل  تسساؤملا  شاءنإب  حتسم  يتلا

 ديحولا خرجملا لثيم ام هوو ،ةيبعرلا الدبلا يف ميلعلا ثلبحاو ةفعرملا كزامر

 .هيف زج يذلا المظلم قفنلا نم يكرتالو بيعرلا ةفعرملا عمتمج قاذنإل

  بالنخ رودل ةيمتح رةوريص ،ةقيوحق عاقاو هانكلو ،اءمالس نم ةيده  دابأ نتك لم  انتضارح نأ كذل

 يرضاحلا  جيتوتلا  هذا  يف  لاصوتملا  نيعدبملاو  نيثباحلاو  اءملعلا  قلأت  ىدم  سكعت  يتالو
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 ذخألاو  ،داعبواإل  غبونالو  تافاءكلل  قلطملا  ريقدتالو  ريبعتلا  ةيحر  نم  اءنب  ،اخنم  يف  تم  يوالذ

 يفعرملا ارمتثاالس روحم لوح تماح يتالو ةلعلفاا ةييجتراتلسإا كتل يف ةلمكاتم ةيرؤل راتبعباال

 .ةيملعالا ةيثالبح تايالكاإلش نم ديلعدا ةجالعم يف ةيقباألس ،ذئيوم انمنح يذالو اءطعمال

 ةيثحبلا  زكارملل  ايلعلا  ماهملا  دّ  دحي  فرش  قاثيمو  تباوثو  ميقو  ريياعم  دوجوب  يدانن  امك

 عمتجمو تاسسالمؤو كزامرلا جاهت ةولدلا تابواج ذاكو عيلجما تابواجو المعالو ثحابالو تاعماوالج

 ،ةلؤوسملاو ةقلطملا ةيميداكلأا ريبعتلا ةيّ   رح لظ يف يقيقحلا خانملا ةحاتإ نم نيثحابلاو ءاملعلا

  احيحص  اعقوم  ,نيلماعلاو  نيليصلأا  نيثحابلا  ةعقومو  ةّ  يداملا  فورظلا  ريفوت  ىلع  لمعلا مث

 اميوسل
 .وفاعال

 ءمالعالو ينثباحلا نكمي وفس ،ةفرعمالو لميعلا ثالبح تايلآ ريوطتل دةيدج ةيتيجراتاس ينبت نإ

  اههجاون  يتلاو  اّ  دج  رةيطخلا  ةيملوعلا  تايّ  دحتلا  ةعيبط  عم  مءلاتي  م،ويلا  ديدج  دور  ءداآ  نم

  عقوام  يف  انفسنأ  عضن  نأ  عدب  إال  ك،لذ  لىع  بلغتن  نلو  ة،دح  رثكأب  هاجهاون  فووس مويلا

 دايدج عاقوم مهللاإح لىع لمعلا وه ىرأخ ةهج نم ةيسايالس طلالس بجاو إنو ةيحضارال ةيولؤالمس

 بييستج

 .يبرعلا نطولل ةلماشلا ةيمنتلا ةّ  يلدج يف قحب اومهاسي ىتح ،ةيّ   عدابلإا مهتاردقو مهتاءافكل

 هبشعو نيب لصو مزةه تلكش ،ارتوت لعهوداو تراتالف شدأ يف ىتح طوستملا ضيباأل البحر اتفضف

  ،صورعلوا دوهعلا لك للاخ يرضاحلا لادبتلا لىع هاقفاتا نم رثأك ،شيء لىع قفتت لم يتالو ةلفتالمخ

 نايواألد ركافلأاو  شربالو  تاعرتلمخاو  عئبضالا  ،فاطراأل  ةيمارتملا  هففاض  نيب  تقلتنا  ثيح

  ةللدوا  لظ يفو .ةيجرخاو ةياخلد لماوع دةع مكبح ديالقتلاو تاداعلا هيف تتزجماو تحقلاتو ,تقافاثالو

 يلذا يمالرس بنجالا  لىع  رصتقا  لمرأا  نأ  ريغ  ن،يتالضف  نيب  لاتصاإل  تانوق  تمرتاس  ةينطولا

  حبصأ  ميلعال ثالبح نأ كش وال .نيفطرلا نيب كافئتلا مداعنا سكعي ناك هنإ ثم ،ايقوف ابناج مائاد قىبي

 لولدا فرط نم  ةقيقدو  ةغلاب ةيانع  لمح  وهو  ,ىلمدا  ديبع ارامتثواس  والصراع  سفانتلل  حورام

 يملعلا ثحبلا تاسسؤمو لكايه ريوطت لىع زيركتلا ندوب ةيقيحق ةيمنت ال ذإ ,ةدمقتملا

 .سااأس ةيننسااإل العلوم في

 انفقدأ ام ذاهو ,ةركتمشلا ثوحبلا وند ,ةيلفردا ةعزنلا ىلإ ميلعلا ثالبح ةكحر توجهت لقد

 وميلا ةفعرملا ربخام نأ مكيهان ,ايضاقلا فلتمخ ةعالجمل ةلفتالمخ ترابخلا فيظوتو ةيلشمولا رةظنال

 نوم .ةلفتالمخ تختصاصاالا نم اددع لشمتو ,ةيعماج ربخام ساساأ يه ,ابأور يفو دةحتملا تايالوال في

 ةيبعرلا ةماأل ةمواجه نإف ككذل .ةيدرالف انثوحب جئاتن نع فلتتخ مهتجااتنتاس ةيعون نإف قطلنملا هذا

 ام لىع أساسا فقتوتو شيء لك لبق ةيحضار ةواجهم يه ,المعلا عم لبقتالمس يف ءاوس دح لىع ايركتو

 ثحبلا لدور كيذ مهفتو يعون معد نم ,مهتسساؤمو نيثباحلاو ميلعلا ثللبح حنيم

 .ةلملشاا ةيمنتلا ةيلمع يف علميال

 ةكالشر  ةيألولا  ئادبملا  ضعو  نم  وميال  لقأ  لاف  ,ةبيهر  ةيملوع  ترايغتم  لىع  نبلوقم  اننإ

 انأم رثأك لبقتالمس نكوي ىتوح .نيفطرلا لاك نم ةينلا تصلوخ تفروت ذاإ اهإنجاز نكمي ةميلس ةيفمعر

  يءهن نأ بوج ,مرثم نعاوت لك سساأ ربتيع يذلا لادبتملا فراتعواإل ةفعرملل اليتبال يءهيو مالاوس

 صورتو ينبت  لىع  لمعلا  ثم  ,انم  لك  ضارةح  تايصوصخ  رامتواح  حماستلا  هاماوق  ةيقيحق  ةيبرتل

 بجو يتوال ةليبنلا ةلرسالا يه كلتو ,ةيبراألوو ةيركتالو ةيبعرلا تعامتالمج نيب لماكتالو لادبتلل ديدج

 ىيسع لاثم ,اهتوقنوا هاالكأش عيبجم ةيملعلا ةكاالشر حبصت ىتح ,اعيمج هال لمعن نأ

 .ءاوس دح لىع كيرتالو بيعرلا نيفرطلل ةخدم ا,لبقتمس هقيحقتو هديجستل عيالجم
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  مايسل انشر ,تالغ عدةب ثوحبلل مييكاداأل شرنلا ايضاق يف لثمتتو ةيمهأ لتق ال ىرأخ ةسألم كانهو 

  تالدراسا تائم  تصدر  نيح  فيف  .اممتهواال  ةيانعلاب  ظيح  لم  يلذا  ضوعوملا  هوو  ,ةيهجنملل  فقاوو

 ىنر  ,ةيكيلمرأا  دةحتملا  تايوالوال  يبغرلا  مالعلا  يف  انتعامتمج  نع  ةيجعرملا  فيآلتالو

 .لجاملا هذا يف ةلعلفاا انتماهسام لاؤضت

 مث لمعرفيا حيطستال ةبمحار بوج قدف ,يملعلا ثللبح ةيهماأل نم ائيش حننم نأ انردأ ذاإ  اننإ

 ةرهاظ كلتو ،ةيثالبح تسساؤملاو كزامرلاو تعاماالج زييم حبصأ يلذا لتلقاا فووالخ االةبلماال

 ديدع ىوتسم ىلع بدو به نمل ،هاورتكدلا ةجدر حنمل ةينوناقلا ةيحلاصلا ءاطعإب تضق ،ةديجد

 ةدرج ملياح نم تائملا تراشع حبأصو .ثلبحاو لمعلا ةعانص نم ايئش بستتك لم يتالو ,تايلكال

 نأ كلذ ،عيماالج الفضاء يف اجاور تجدو يتلا ،بلقااأل هذهب نوجوليو نولوصي ,بعرلا راهوتدكلا

 ضعبب  لمرأا  لصوو  ندر  ام  لاإ  ،داج  فيعض  ،ةيبعرلا  ةيعماجلا  لئلرسال  معالا  ميلعلا  ىستومال

 ممذ ءراش نم نواكتم نيلذا ،ةوالساس نيتحلنملاو نيزورملل راهوتدكلا هادةش حنم لىإ ةيبعرلا تعاماالج

 ةعمس إلى احق ءأساو رةوطالخ هىتنم يف أمر وهو ،ةيفيظوتلا بناصملاب دوعولا لبقام مهلئسار يحرر نم

  ،باقللأا  هذه بسلك رايبك عايشجت ،تمالوعملا رةسماس ىدل وادوج ماك .يبعرلا ميلعلا ثحبالو ةفعرملا

  يتالو  يدةالجد تاسسؤملا  نم  تائملا  ططخ  نومواقي  ن،ييعماج  دوجو  اّ  دج  ردانلا  نم  حبصأ  ثيحب

 ةيكيمرأ-واألور تعاماالج  لهسات  وه  ،وميلا  كلذ  نم  عناألش  نأ  لب  .ةيمنتالو  ملعلا  تخدم  هانأ  يعدت

  هتوراكالدو  ريتجسماال ةدرج حنبم ،قاباس رقيشلا سكرعملاب فعر ام تعامالج ةبسنبال للحاا ناك مالثمو

  كزامرلا  ةيلكيبه  تحل ةسنك  ربأك  نوااكو  فاآالل  هانم  جرتخ  ثيوح  ،هايلإ  نيدفوملا  برعلا  ةبطللل

 اهانب يتلاو ،اّ  دج ةعضاوتملا هاتعمس  لىع  اماتم  تضقو  ،قلاطاإل  لىع  ةيبعرلا  تعاماوالج  ةيثالبح

 ريدقت لحم تناكو ،لولأا ةينانبللاو ةيورسلاو ةيرصملا تاعماجلا ادرو

 ! نيعشرلا نالقر نم لولأا فنصلا يف بينس

 ،هتمأو هئفضال ةلعلفاوا ةيكرفلا ةيلحالا ةيمرجعلا ةلقوا وه كييمرأ-ولورأا ثحابلا ناك وإذا

 يتلا  رئساخلا  حدفأ  عدت  هذهو  ،هقوحق  ةمهدورلاو  عئضالا  لماسأالر  ةوقلا  وه  ،يبعرلا  ثباحلا  نفإ

 انيثباح تختصاصاا نأ كلذ .يكرتلاو يبعرلا يثبحلا مييكاداأل عمتالمج لىع ابلس رثؤت تازالمو ،تبأصا

  هنأو  .لعفبال اقورتاخ دقو ،طرخ يف ةيبعرلا الدبلا يف ةيننساواإل ةيعماتاالج مولعلا يف انييعمجاو انئاملعو

 ،ةيركزملا ةيمهاأل مهئلايإ  دمعو  يردتلا  يف  برعلا  نيثباحلا  ضعو  مرتاس  ذاإ  ن،يلبقملا  نيقدعلا  للاخ

  ،ةيننسااإل  العلوم  يف  ةيثالبح انتختصاصاا ةيريصم نإف ،ةيبعرلا الدبلل ةيلبقتوالمس ةيفعرملا تايراتجتاالس يف

 للك ةاسكملا يه ،ةيكيمرأ-واألور يملعلا  ثلبحاو  ةفعرملا  رباخم  نكوتو  ،اماتم  انيديأ  نم  تتفل  فوس

  ةيعماتجواال  ةياسيالجغراس  ترايغتملا  لك موفه ليتحلو ةمالحق يف ةيقباألس هانحمتس يتالو ةيثالبح تاياآلل

  يثلبحاو  يفعرملا  رمذشتلا  ةاسيس  وه  ،وميال هشيعنو  هنلمس  ام  إنو  .اهتمرب  ةيبعرلا  الدبلل  ةيفعرمالو

 لزاعناال وراء تناك ،ةيميقلواال ةيطرالق هرةاظال هتاه  نأ  لب  .قيضلا  ينطالوو  يرطالق  عباطلا  تاذ

  نيياإلدار  نيفشرملا  لجعو  ،وميلا  ةيبعرلا  ركزموال تعاماالج نم رايبك عددا زيم لذيا لمعرفيا مقعلاو

 ترايتغملا  ىدم  مامات  وميلا  ندركوي  ال  ،هايعل

 .ةيبعرلا ةلمأا احينلج ةيتصادقلااو ةيفعرمال

 لبقتمس أنو واءس دح لىع ايتركو ةيبعرلا الدبلا يف لميعلا ثللبح لحاليا عضولا تامس عضب يه كتل 

  نأ  اننكمي هللاخ من يالذو فلملا هذا لىع انعفاد حسن لىع قفتوم ,نيضاءفلا نيذه يف علميلا ثالبح

 عفدلل  عايمج  لمعنل  .طسألوا  قرالش  ةمنطق  يف  انبشعول  ةيقيالحق ةيمنتلا  ةيدلج  يف  مهسان

 .اننيب قييالحق يملعلا لعفاتلل ديدج خانم قللخ ديدةج تايستوم لىإ اننيب ةيملعلا ةكبالشرا
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ATATÜRK’ÜN ORTADOĞU POLİTİKASI 

(Sadabat Paktı Merkezli) 

Abdulkadir YUVALI

Ortadoğu, insanlık tarihinde önemli bir yeri bulunan, “eski dünya” olarak 

da tanımlanan Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesiştiği bir bölgedir. Dar 

manada ise, Asya’nın güneybatısında yer alan bölgeye verilen isimdir. Bu 

bölge ile ilgili olarak yapılmış olan çalışmalarda bölgenin kesin sınırları 

çizilmediği gibi, “Ön Asya”, “Güneybatı Asya”, “Yakın Doğu”, “Batı Asya” 

gibi isimler de kullanılmıştır. Jeopolitik bilimine göre dünyanın merkez 

bölgesini oluşturan Ortadoğu, Kafkaslar, Anadolu ve Balkanlar’da kurulmuş 

olan siyasî teşekkülleri her zaman yakından ilgilendirmiş, söz konusu bölgeler 

için bir giriş kapısı konumunda olmuş, bu özelliği ile de tarihin her döneminde 

adeta bir çekim merkezi olmuştur. Ortadoğu bölgesi, tarihî süreç içerisinde ya 

kendi içinden çıkan büyük bir siyasî gücün veya bölgeye komşu yörelerden 

gelen emperyal güçler tarafından yönetilmiştir. 

Nitekim günümüzde Ortadoğu’ya egemen olan güçler de dışarıdan 

gelmişlerdir. Misal Yahudiler, bölgeye dışarıdan gelmişler, önce küçük 

devletlerini kurmuşlar, takiben kendilerini çevreleyen etraf bölgeleri ele 

geçirmek için yine dışarıdaki güç merkezlerinin desteğiyle Büyük İsrail 

projesini uygulamaya başlamışlardır. Ortadoğu’da yeni kurulan bu devletin 

bütün bölgeye hakim olabilmesi için komşu devletlerin parçalanması, 

küçültülmesi ve zamanla yok edilmesi yönünde stratejiler bir bir uygulamaya 

konulmaktadır. 

İnsanlık tarihinde medeniyetler ve semavî dinler yönüyle de dünya 

trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden birisi Ortadoğu olmuştur. Türk-İslâm 

tarihi yönüyle de Emevi, Abbasi, Eyyubi, Selçuklu, Memluk ve Osmanlı tarihi 

bakımından da Ortadoğu hemen her zaman jeopolitik konumunu devam 

ettirmiş yani yerine göre Kafkasya, Asya ve Avrupa için giriş kapısı olarak 

kullanılmıştır. Nitekim, Avrupa’nın denizlere egemen olmasıyla birlikte bir 

dönem için Ortadoğu ikinci plana düşmüş ise de 19. yüzyılda bölge yeniden 

önem kazanmış, Osmanlı Devleti’nin dağılmasıyla iki dünya savaşı arasında 

Avrupa ülkeleri Ortadoğu hakimiyeti için mücadele etmişlerdir. Bölge 

jeopolitik konumu yanında günümüzde dünya enerji merkezi olmasından 

dolayı da sömürgeci ülkelerin değişmeyen hedefi hâline gelmiştir. 

Ortadoğu’da ABD’nin yeni projeler (BOD ve GOD) üretmesinin 
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temelinde yatan ana sebep İngiliz ve Fransız planlarının günümüzde ABD 

tarafından uygulamaya konulması ile Ortadoğu’da bitmeyen savaş 

günümüzde de sürmektedir. 

Osmanlı Devleti’nin dağılmasından sonra bölgede meydana gelen otorite 

boşluğu tam olarak doldurulamadığından dolayı Ortadoğu’da yaklaşık 100 

yıldan beri özlenen ve beklenilen barış ortamı gerçekleşememiştir. Türk tarihi 

bakımından ise yaklaşık 1000 yıldan beri Ortadoğu’da Türk varlığı söz konusu 

olmuştur. Nitekim dağılan Osmanlı Devleti’nin Anadolu merkezli toprağı 

üzerinde kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Ortadoğu politikası 

yeni Türk Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından 

belirlenmiştir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti genelde Osmanlı’nın 

hakim olduğu coğrafyalar veya yakın bölgelerde kurulmuş olan siyasî 

teşekküllerle birlikte güvenlik arayışlarının da Ortadoğu politikasını doğrudan 

ilgilendirdiği tarihî bir gerçektir. Batılı sömürgeci devletlere karşı bağımsızlık 

savaşı vermiş olan yeni Türk Devleti, söz konusu sömürgeci devletlere 

güvenmiyordu. İki dünya savaşının sorumlusu sömürgeci güçlerin yine aynı 

emellerle Ortadoğu’ya gelme ihtimaline karşı Türkiye’nin daveti üzerine  

bölge ülkeleri Türkiye ile birlikte yeni bir arayış içerisinde olmuşlardır. Zira 

bölge ülkeleri Birinci Dünya Savaşı’nın zor ve sıkıntılı günlerini bir daha 

yaşamak istemiyorlardı. Çünkü savaştan sonra İngiltere ve Fransa’nın hatta 

İtalya’nın bölgede yeniden hegemonya aramaları Ortadoğu ülkelerini 

birbirine yaklaştırmada etkili olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yeni 

kazanmış olduğu bağımsızlık ve güvenliği de korumak için bölge ülkeleriyle 

dayanışma ve ittifak hâlinde olmaya öncelik vermiştir. 

Atatürk’ün dış politikasını “tam bağımsızlık, millet egemenliği ve 

çağdaşlaşma” temeli üzerine kurmuştur. Atatürk, başka devletlerin iç işlerine 

karışmamaya, onları da Türkiye’nin iç işlerine hiçbir şekilde karıştırmamayı 

ilke edinmiştir. Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecinde yaşamış olduğu 

“borçlandırma, fakirleştirme, etnik ve dinî ayrıştırma ve parçalama” evrelerini 

yeni Türk Devleti’nin de yaşamaması için gerekli önlemler Atatürk 

döneminde alınmıştır. 

Atatürk dönemi dış politikasının temel nitelikleri arasında, gerçekçiliği, 

amaç ve hedef tesbiti, sorunlara öncelik sırasına göre çözüm üretme, diyaloga 

açık olma, güvenilirlik, dünü, bugünü ve yarını kavrama, kendi gücüne 

güvenme ve gerekiyorsa ittifaklara girme (1932’de Milletler Cemiyeti’ne 

girme, 1934’te Balkan Paktı, 1937’de Sadabat Paktı) maceradan uzak olma 

esaslarını ihtiva etmektedir. Dış politikada “yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesi 

barışa verdiği önemin ifadesidir. Ancak O’nun barışçılığı pasif, 
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hareketsiz olmayıp, ülke, bölge ve dünya barışı için akılcı, gerçekçi ve tedbirli 

olmayı gerektiriyordu. Zira O’nun dış politikasında sadece Türk halkına değil, 

dünyanın ezilen, hakları sömürülen bütün mazlum milletlerin bağımsızlığa 

giden yolunda barış ile sonuçlanmasına yönelik olmuştur. 

Büyük Atatürk’ün dış politikasına Sadabat Paktı merkezli olarak bakacak 

olursak bakacak olursak; bir yönüyle yeni Türk Devleti’nin doğu ve 

güneydoğu yöresine yönelik sömürgeci politikaları zararsız hâle getirme, 

diğer yönüyle de Ortadoğu’nun yeni oluşumu üzerinde sömürgeci ülkelerin 

etkisini azaltma, onların kendi kaderlerini kendilerinin tayin edebilmesi için 

fırsat verilmesi, diğer bir yönüyle de günümüzde Türk dünyası olarak 

tanımlanmakta olan dil, tarih, din ve ortak değerleri paylaşmakta olduğumuz 

büyük dünyaya açılan yolun emniyet altına alınması yönünde üç merkezli 

olduğunu ifade edebiliriz. 

Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin almış olduğu ve Mustafa Kemal 

Atatürk’ün öncülüğünde Anadolu merkezli başlatılmış olan Millî 

Mücadele’nin temel ilkesi ve hedefi olan Misâk-ı Millî kararlarının Lozan 

Antlaşması ile sömürgeci devletlere kabul ettirilmesinden başlayarak 

günümüze ve geleceğe taşınmak istenilen doğu ve güneydoğu ağırlıklı 

sorunlar aslında başta İngilizler olmak üzere Batılı ülkelerin uğramış oldukları 

yenilgiden sonra hiç affetmedikleri Mustafa Kemal ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’ne karşı yürüttükleri siyasetin bir parçası olmuş ve olmaya devam 

etmektedir. Nitekim Lozan’da daha sonra görüşülmek üzere kaydıyla askıda 

bırakılmış olan Musul meselesinin görüşülmesi öncesinde bölgede çıkartılan 

aşiret ayaklanmaları konusunda, Musul meselesini araştıran komisyon 

üyelerine “Türkler kendi topraklarında bile huzuru sağlayamadığını”, 

dolayısıyla sınırları ötesindeki Musul üzerindeki iddialarının sağlam temele 

dayanmadığı yönünde kanaat uyandırılmıştır. Bu konuyla ilgili olarak 

ABD’nin İstanbul Yüksek Komiseri Amiral Bristol 20 Şubat 1922 tarihli 

raporunda; “Mezopotamya’nın ünlü petrol yatakları nedeniyle İngiltere’nin 

sessiz kalamayacağını belki savaş Türkler lehine de bitebilir. Türkler yetenekli 

komutanları vasıtasıyla bölgesel sorunları da çözebilirler, ama İngilizler 

Anadolu’daki aşiretler tarikatlarla meşgul olduğu sürece Mustafa Kemal’in 

Musul’a el koyamayacağını ifade etmektedir.  Batılı ülkelerin Anadolu’daki 

aşiretleri araç olarak kullanma politikalarını Musul’un Türkiye’den 

kopartılmasından sonra ve günümüzde de sürdürmektedir. İngilizler daha o 

günlerde 300 km’lik bir petrol boru hattıyla günlük 1 milyon ton petrolü Basra 

Körfezi’ne akıtıyorlardı. Bu yüzden Türkiye’de güçlü bir ulusal devlet 

istemiyorlar, Suriye, Irak ve Lübnan’da gelişen Arap milliyetçiliğini de 

önlemek istiyorlardı. Ortadoğu’daki 
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çıkarlarının devamını bölgenin aşiret ve tarikat yapıları içinde yöre halkını 

kontrol altında tutmak istiyorlardı. Aynı politikanın Anadolu için dün ve 

günümüzde sömürgeci güçler nazarında değişmez olduğu da tarihî bir 

gerçektir. Batılı ülkelerin tahrik, teşvik ve desteğiyle (1919-1930) yıllarında 

Anadolu’da çıkartılmış olan aşiret ve tarikat merkezli ayaklanmaları 

sıralayacak olursak; 

Ali Batı (1919), Koçgiri (1921), Nasturi (1924), Şeyh Sait (1925), Sason 

(1925),  Ağrı (1926-1930), Koçuşağı (1926),  Zeylan (1930), Dersim (1937), 
Biçar (1927), Tendürek (1929), Savur (1930), Batılı ülkelerin Lozan’da 

alamadıklarını zamana yaymak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 

yumuşak böğrüne nasıl, hangi yoldan ve hangi vasıtalarla vuruş yaptığı açıkça 

ortadadır. Bu isyanların yakın ve uzağında bulunmuş olan birçok kişi özellikle 

1950 sonrası Seyyid, Şerif ve Şeyh kimliği ile Anadolu’nun diğer bölgelerine 

yayılmış, sözde halkı dinî aydınlatırken ortak paydalarının da Atatürk, 

“Türklükle ve Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yoğunlaşmaktadır. Atatürk’ten 

sonra bu tehdit ve tehlikeleri siyasal iktidarlar oy kaygısıyla görememişlerdir. 

Oysaki Osmanlı Devlet yönetiminde seyyid ve seyyid olduğunu iddia edenler 

Nakiplik kurumu aracılıyla ülkenin ve İslam’ın yarına çözülmüştür. 

Cumhuriyet döneminde yeterli eğitim ve bilgilendirme götürülememiş veya 

bu manada eksiği olan bazı çevrelerin Atatürk, Cumhuriyet, Türk ve Devlet’e 

yönelik olumsuz propagandalarını da burada zikretmek istiyorum. 

Günümüzde aynı görevi AB ve ABD’nin üstlenmiş olduğunu tarih yazacaktır. 

Ancak Atatürk’ün dış politikasından uzaklaşmayı marifet sayan çevreler 

anlamamada veya anlayıp da meseleyi başkaca yorumladıklarını da burada 

ifade etmek istiyorum. Çünkü içerisinde yaşadığımız yüzyılda “özgürlük, 

barış ve insan hakları” nın havarisi sözde demokratik ülkeler (AB, ABD) 

ekonomik çıkarları ve özellikle petrol söz konusu olduğunda (Irak ve 

Lübnan’da olduğu gibi) bu kavramlara kan bulaştırabiliyorlar. 

Büyük Atatürk’ün 9 Şubat 1934 tarihinde Batılı sömürgeci ülkeleri 20. 

yüzyılın başlarına kadar bir Osmanlı coğrafyası olan Balkanların dışında 

tutmak ve Balkanlar’daki topraklarından dolayı Balkan ülkesi konumunda 

bulunan Türkiye, Balkan Birliği ile bölgede barışa giden yolda ilk adımı 

atmıştır. İkinci Dünya Savaşı öncesinde atılmış olan bu adım, Atatürk’ün dış 

politikadaki isabetliliğini göstermiştir. Takip eden yüzyılda Yugoslavya’nın 

parçalanmasının da bu sömürü halkasının parçası olduğu âşikardır. 

Atatürk 8 Temmuz 1937 tarihinde de Sadabat Paktı ile Ortadoğu 

bölgesindeki ülkeleri de Batının emperyalist ülkelerine karşı bir araya 

getirmiştir. Nitekim Birinci Dünya Savaşı yıllarında İngiltere, Fransa ve 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Üçüncü Uluslar Arası Orta Doğu 

Semineri, Elazığ, 02-04 Kasım 2006 21 

 
İtalya’nın Ortadoğu’da kendilerine bağımlı bölgeler oluşturma girişimlerine 

karşı Atatürk’ün öncülüğünde 8 Temmuz 1937 Tahran’da İran Şahı’nın “Sâd-

Abad” adlı yazlık sarayının bahçesinde hazırlanmış olan özel bir çadırda dört 

ülkenin dışişleri bakanlarınca imzalanmıştır. Antlaşma metninin İran’da 

imzalanmış olması ve Atatürk’ün İran’a ve Kaçar Ahmed Şah’a ve dolayısıyla 

da Sadabat Paktı’na bakışının bir ifadesi olmalıdır. 

Fikrî ve fiilî bakımdan Atatürk’ün uzağı gören politikasının ürünü olan 

bu antlaşma emperyalist batılı ülkelerin Ortadoğu’ya yönelik stratejilerine 

karşı Ortadoğu ülkelerini bir araya getirme yönünde gerçekleştirilmiş olan 

bölgesel dostluk ve dayanışmayı esas almaktadır. 

Atatürk’ün Sadabat Paktı’nın imzalanmasından hemen sonra TBMM’de 

27 Temmuz 1937’de yapmış olduğu konuşma metni incelendiği zaman 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Ortadoğu politikası açıkça ifade edilmektedir: 

“Filistin’e el sürülemez. Kemal Paşa Avrupa’ya ihtar ediyor. Türkler 

mukaddes topraklarda yabancı hakimiyetine tahammül etmeyecekledir.” 

“Araplar’ın Avrupa siyasetine nüfuz edemeyip bu sözde istiklâl 

kelimesine inandıkları ve bu uğurda Arap memleketlerini Avrupa 

emperyalizmine esir kıldıkları çok şayanıteessüftür. 

Araplar’ın arasında mevcut olan karışıklığı ve hoşnutsuzluğu kimse bizim 

kadar bilemez. Biz vakıa birkaç sene Araplar’dan uzak kaldık. Fakat şimdi 

kendimize kâfi derecede güvenip ve kudretimizi bildiğimiz için İslâmiyet’in 

mukaddes yerlerini Museviler’in ve Hristiyanlar’ın nüfuzunun altına 

girmesine mâni olacağız. Binaenaleyh şunu söylemek istiyoruz ki buraların 

Avrupa emperyalizminin oyun sahası olmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz 

şimdiye kadar dinsiz ve İslâmiyet’e lâkayt olmakla ittiham edildik. Fakat bu 

ittihamlara rağmen Peygamber’in son arzusunu yani, mukaddes topraklrın 

daima İslâm hakimiyetinde kalmasını temin için hemen bugün kanımızı 

dökmeye hazırız. Cedlerimizin Selahaddin’in idaresi altında, uğrunda 

Hristiyanlar’la mücadele ettikleri topraklarda yabancı hakimiyet ve 

nüfuzunun tahtında bulunmasına müsaade etmeyeceğimiz beyan edecek kadar 

bugün, Allah’ın inayetiyle kuvvetliyiz. Avrupa bu mukaddes yerlere temellük 

etmek için yapacağı ilk adımda bütün İslâm âleminin ayaklanıp icraata 

geçeceğine şüphemiz yoktur.” 

Günümüzde sömürgeci ülkelerin Ortadoğu’da uygulamış oldukları 

politikalar, çıkarları uğruna akıtmış oldukları kan, reva görmüş oldukları 

işkence, tecavüz ve insanlığın ortak değerlerinin yok edilmesinin temelinde 
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yatan gerçeği daha o gün görebilen Atatürk’ün almış olduğu bölgesel 

önlemler insanlık tarihinin sayfalarındaki şerefli yerini almıştır. 

Atatürk’ün dış politikasında açık olarak yer almamış olsa bile Sadabat 

Paktı ile Türkiye’nin günümüzde Türk dünyası olarak tanımlanmakta olan 

“Uluğ Türkistan” a giden yolun açılması ve emniyeti bakımından önem arz 

etmektedir. Zira Türkiye Cumhuriyeti Devleti dil, din, tarih yani ortak kültürü 

paylaşmakta olduğu günümüzde Türk Cumhuriyetleriyle ulaşım konusunda 

ciddi bir sorun yaşamaktadır. Oysa ki İran ve Afganistan yoluyla Türkiye’nin 

Türk dünyasına açılan emniyetli bir kapı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 

Ortadoğu İslâm coğrafyası yanında Türk coğrafyasında da etkili olmasını 

sağlayabilirdi. Nitekim daha Sadabat Paktı’nın imzalanmasından dört yıl önce 

Cumhuriyet’in 10. yılı kutlamalarında yani 1933 yılında Büyük Atatürk’ün o 

dönemde “Dış Türkler” olarak tanımlanan Türk dünyası ile ilgili söylemiş 

olduğu sözler Türk dünyasına bakışını ifade etmektedir: 

“Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. 

Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bugünden 

kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan gibi 

parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler 

avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman 

Türkiye ne yapacağını bilmelidir… Bizim bu dostumuzun idaresinde dili bir, 

inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. 

Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lâzımdır. 

Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprülerini sağlam tutarak. Dil bir 

köprüdür… İnanç bir köprüdür… Tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve 

olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Onların (Dış Türklerin) 

bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekli…” 

Tarihî devirlerden beri Türk tarihinin cereyan etmiş olduğu, Türkler’in 

İslâm’la şereflenmesiyle ortak değerlerin ve birlikteliğin taçlanmış olduğu 

Ortadoğu, Türk tarihinin kopmaz bir parçasıdır. Bir başka ifade ile bizim ortak 

değerleri paylaştığımız, birlikte yaşadığımız, Hristiyan Batı dünyasına karşı 

birlikte savunduğumuz jeopolitik bakımından birlikte olmaya mecbur 

olduğumuz bir coğrafyadır. Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı gibi üç dünya 

devletinin dönemlerinde altın çağlarını yaşamış bilim, sanat, düşünce ve siyasî 

güç merkezi olarak insanlık tarihinin altın sayfasındaki yerini almıştır. Ancak 

Osmanlı Devleti’nin dünya ve bölge üzerindeki etkisinin zayıflaması ve 

dağılmasından sonra Batılı emperyalist güçlerin siyasî, ekonomik ve şimdi de 

enerji bakımından çıkar alanı hâline getirilmiştir. Bu yeni süreçte bölge aynı 

zamanda Hristiyan-Musevi ortaklığı ile kurdurulmuş olan siyonist 
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bir devletin yani İsrail’in aracılığı ile uygulanmakta olan Ortadoğu politikası 

sonucu bölge tarihinin altın devirleri yerine sömürge alanı olarak önce 

İngiltere, Fransa ve İtalya’nın çıkarlarına göre aşiret ve cemaat merkezli 

yapılandırılmış, şimdi de ABD merkezli Büyük Ortadoğu Projesi adı altında 

yine aynı zihniyeti temsil etmekte olan çevrelerin emperyal emellerine terk 

edilmiştir. Ortadoğu’da akan kan, dökülen gözyaşı, uğranmış olan tecavüzler, 

binlerce yıldan beri insanlığın ortak malı olan bir medeniyetin eserleri, 

geliştirilmiş silahlarla yok edilmektedir. Orada tarihin kaydetmiş olduğu en 

büyük katliamlar, hem de insanlığın gözü önünde işlenmektedir. 

Türk tarihinin ortak din, kültür ve değerlerinin temsilcisi konumundaki 

Ortadoğu’nun sorunları Atatürkçü bir dış politika ile yani bölge ülkelerin yeni 

Sadabat projeleri etrafında birleşme ve bütünleşmelerle çözülebilir. Okyanus 

ötesi güç merkezinin, batılı sömürgecileri de yanına almak  suretiyle 

Ortadoğu’da gündeme getirmiş olduğu sözde çözüm yollarının temelinde dar 

manada Ortadoğu’da, geniş manada Türk-İslâm coğrafyasında tıpkı Abbasi, 

Selçuklu ve Osmanlı gibi güç merkezlerinin oluşmaması için Ortadoğu’nun 

aşiret ve cemaat merkezli yeni bir yapılanma ile bir daha toparlanmayacak 

şekilde parçalara bölmektir. Üzücü olan ticaret adı altında kutsal yerlerin 

kurtarılması çağrısı yani haçlı seferleri ve yeni sömürgecilik politikaları 

doğrultusunda bölgeye gelmiş olan okyanus ötesi güç merkezine batılı 

işbirlikçilerinden daha fazla yakın olmaya çalışan Ortadoğu ülkelerinin 

yöneticilerinin işgüzarlığıdır. 

Bize göre Türkiye ve bölge ülkelerinin Atatürk’ün fikrî ve fiilî olarak 

öncüsü olduğu Sadabat Paktı’nın günümüz şartlarında yeniden hayata 

geçirilerek, bölgesel bir güç merkezi oluşturulmak suretiyle hem bölgede akan 

kan durdurulabilir ve hem de dünya barışına katkı sağlanmış olur. Zira 

dünyamız iki kutuplu güç merkezli olduğu dönemde Ortadoğu bugünden daha 

mutlu ve güvenli olmuştur. 
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İSLAM ÜLKELERİ EKONOMİLERİ 

Ahmet TABAKOĞLU*
 

 
Giriş 

Günümüz dünya sistemi içersinde müslümanların etken değil edilgen 

olmalarıyla, İslâm ülkelerinin ekonomik ilişkilerinin geriliği ve dünyanın gelir 

dağılımı en bozuk ülkeleri olmaları öncelikle ahlâkî bir problem gibi 

görünmektedir. 

Oysa geçmişte İslam ülkeleri ekonomik işbirliğinin en üst seviyesi olan 

ortak pazarları VII. ve XIX. Yüzyıllar arasındaki çeşitli dönemlerde 

gerçekleştirmişlerdi: 

VII ve XI. yüzyıllar arasında Moğol istilası dönemine kadar Atlas 

okyanusundan Çin sınırlarına, Hint okyanusundan Hazar denizinin kuzeyine 

kadar uzanan bölgelerde bir İslâm ortak pazarı oluşturulmuştu. Uzakdoğu- 

Avrupa ticareti müslümanların denetimi altına girmişti. Rusya’da, 

İskandinavya’da, İngiltere’de ve İrlanda’da yapılan kazılarda bulunan İslâm 

paraları, ulaşım imkanlarının kısıtlılığına rağmen, İslâm ekonomisinin 

hakimiyetinin ne kadar geniş sahalara yayıldığını gösterir. 

Orta Asya’dan İspanya’ya kadar uzanan İslâm fetihleri, eski dünyanın 

iktisadî önemi haiz bölgelerini İslâm toprakları haline getirmişti. Yeraltı ve 

yerüstü sulama kanalları ile donatılmış Türkistan, verimli topraklarıyla 

Mezopotamya ve Mısır, buğday ve zeytinyağı deposu Kuzey Afrika, ileri 

maden teknolojisine sahip Kafkasya ve Avrupa’nın Batı’daki kapısı İspanya 

İslâm hakimiyeti altındaydı. Bu bölgelerde el sanatları ve küçük sanayi 

oldukça gelişmişti. Yine dünyanın başlıca altın madenlerine ulaşan yollarla 

ipek ve baharat yolları gibi belli başlı ticaret yolları müslumanların elindeydi. 

Büyük limanlar ve tersaneler, yetişkin denizciler ticari genişlemenin ön 

şartlarıdır. Basra körfezi ve Kızıldeniz ulaşımı, Suriye-Mısır limanları, 

Ispanya’daki Vadiyu’l-kebir (Guadalkivir) nehri ile bağlantılı Cebelitarık ve 

Sicilya boğaz ve limanlan, kısaca bütün Akdeniz müslumanların elindeydi. 

Avrupa-Ortadoğu-Orta Asya arasındaki ve Kuzey Afrika’daki ulaşım 

organizasyonları ile kervan yollarındaki büyük şehirleri müslümanlar 

yönetiyorlardı. Soyları Fenikelilere kadar uzanan ve dış ticarette 
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uzmanlaşmış kadrolarla Babillilere kadar uzanan para ve kredi işlemlerinde 

ustalaşmış kadrolar da müslüman olmuşlardı. Bu ortamda Akdeniz ile Hint 

okyanusunun adeta birleştirildiğini görüyoruz. 

Osmanlılar, Batı’da adım adım ilerleyerek birkaç yüzyıl sonra İslâm 

hakimiyetini tekrar sağlamışlardır. XV. yüzyıl başlanndaki Timur buhranı ve 

büyük veba salgını İstanbul’un fethini bu yüzyılın ortalarına kadar 

geciktirmiştir. Fatih Sultan Mehmed Anadolu’da birliği sağladıktan sonra, 

Osmanlı devleti büyüme dönemine girmiştir. 

Bu dönemde Karadeniz bir Türk gölü haline gelmiştir. VII. ve XI. 

yüzyıllar arasında müslumanların hakimiyeti altında olan Akdeniz, Yavuz 

Selim ve Kanuni Süleyman zamanlarında, XVI. yüzyılda tekrar bu özelliği 

kazanmıştı. 

Osmanlı toprakları Doğu ve Batı ekonomilerini birbirine bağlayan İpek 

ve Baharat yollarının üzerinde bulunuyordu. Osmanlılar, XVI. yüzyılın 

ortalarında Akdeniz’in en büyük donanmasına sahip olunca, hem iç hem de 

dış ticarette önemli bir güvenlik bölgesi oluşturmuşlar, Osmanlı barışını (Pax 

Ottomana) kurmuşlardır. Zaten Dünyadaki Osmanlı-Safevî-Babürlü 

hakimiyetleri XVI. Yüzyılın Türk yüzyılı olarak adlandırılmasına yol 

açmıştır. 

Osmanlı ekonomisinin XVIII. yüzyıl ortalarına kadar süren klasik 

dönemi, kapitalizmin gelişme dönemine tekabül etmektedir. 

Osmanlıların Akdeniz ve Ortadoğu ticaretine hakim oluşları, Batılıları 

doğrudan Asya’ya ulaşma gayretleri içine itti. Okyanus ulaştırması ve ticareti 

XVII. yüzyılda önemini arttıracaktır. Osmanlılar, kendi ticari bölgelerinin 

önemini korumak için de kapitülasyonları bir silah olarak kullanmayı 

sürdürdüler. 

Bugün elliye yakın İslâm ülkesinin yirmi civarındaki bir miktarı Osmanlı 

sınırları içindeydi. Bu ülkelerle iktisadî işbirliğinin bir ortak pazar 

çerçevesinde oluştuğunu biliyoruz. Anadolu ve Rumeli gibi Cezayir’den 

Irak’a ve Yemen’e kadar olan bölgelerde dışa da yönelik iktisadî ve ticari 

faaliyet vardı. 

Osmanlı devleti, Afrika içlerinden Endonezya’ya kadar İslâm dünyasıyla 

ideolojik beraberliği devam ettirebilmişti. Fakat devletin dağılmasıyla bu 

birlik de ortadan kalkmıştır. 

İslamın zaman zaman yükselen ekonomik üstünlüğünün en önemli sebebi 

İslam iktisadının ilkelerinin hayata geçirilmesidir. Bu temel ilkeler 
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şunlardır: İsraftan uzaklaşma, adil gelir bölüşümü ile servet ve mülkiyetin 

yaygınlaştırılması, iktisadî istikrar. Bu esaslar aynı zamanda ahlâkî ilkelerdir. 

Kul hakkı kavramını önemseyen ve adalete dayanan bu sistemin dayanağı 

ahlâktır. 

Modern anlamıyla bu alandaki tartışmaların yoğunlaşması, 1970’lerin 

başına rastlar. Siyaset ve kamu yönetiminde yozlaşma, uzun süre azgelişmiş 

ülkelere özgü bir hastalık gibi görülürken, 1970’lerde Batı ülkelerinde ortaya 

çıkan büyük yolsuzluklar, kamuoyunun dikkatlerinin etik sorunu üzerine 

yoğunlaşmasını sağlamış; kurumlar oluşturulmaya başlanmıştır. 

Günümüz kapitalizmi ahlâk açısından belli bir dengeye ulaşmıştır. Bu 

yüzden modern kapitalizm ahlâksızlığı akılsızlık olarak görür. Ahlâk ve erdem 

olmadan kalkınmanın gerçekleştirilemeyeceği ileri sürülür. Oysa modern 

kapitalizmin başlangıcını oluşturan merkantilizm ve sanayi devrimi dönemi, 

ırkların yokedilmeye çalışıldığı veya köleleştirildiği, kıtaların ıssızlaştırıldığı, 

uzun iş saatleri içinde kadın ve çocuk işçilerin düşük ücretlerle ve kötü çalışma 

şartları altında çalıştırıldıkları dönemlerdir. Modern kapitalizm zincirlerinden 

başka kaybedecek bir şeyi olmayan işçi sınıfıyla birlikte doğmuştur. Modern 

kapitalizm adil olmayan ve giderek te adaletsizliği artan bir sistem 

oluşturmuştur. 
 

İSLAM ÜLKELERİNİN EKONOMİK GÜÇLERİ 

I. Coğrafya ve Beşeri Kaynaklar 

Bugün “millî devlet” olarak İslâm Konferansı Teşkilatı’na üye 57 ülke 

vardır. Ayrıca 4 gözlemci üyesi bulunmaktadır. Birleşmiş Milletlerden sonra 

en fazla üyeye sahip teşkilattır. 

Bunlar genellikle Asya ve Afrika’da konumlanmışlardır. Müslümanların 

yaşadıkları coğrafya dünya coğrafyasının dörtte biri olan 30 milyon km2’yi 

bulmaktadır. Bu topraklarda 1.2 milyar civarında bir nüfusun oluşturduğu 

60’a yakın devlet ve 80 dolayında müslüman topluluğu bulunmaktadır. 

Müslüman nüfusun yaklaşık %80’lik bir bölümü, Endonezya, Bangladeş, 

Nijerya, Pakistan, Türkiye, Mısır, İran, Cezayir, Sudan ve Fas’ı içine alan 10 

ülkede yaşamaktadır. Ayrıca Çin, Hindistan, Almanya, Fransa gibi ülkelerde 

yaşayan müslümanların sayısını da 150 milyon civarında tahmin edebiliriz. 

Müslümanlar dünya nüfusunun yaklaşık %22’sini oluşturmaktadır 

Müslümanların yaşadıkları topraklar üzerindeki nüfus yoğunluklarının düşük 

olduğunu söyleyebiliriz. Hollanda’nın nüfus 
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yoğunluğuna yani km. kareye düşen nüfus miktarına kıyaslarsak bu 

toprakların 14 milyarlık nüfus kitlesini barındırabileceğini ileri sürebiliriz.1
 

İslâm Konferansı Teşkilatına üye olan İslâm ülkeleri şunlardır: 

Afganistan, Bahreyn, Bengladeş, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri, Buruney, 

Burkina Faso, (Yukarı Volta), Cezayir, Cibuti, Çad, Endonezya, Fas, Filistin, 

Gabon, Gambia, Gine, Gine Bissau, Güney Yemen, Irak, İran, Kamerun, 

Katar, Komor Adaları, Kuzey Yemen, Kuveyt, Libya, Lübnan, Maldiv 

Adaları, Malezya, Mali, Moritanya, Mısır, Nijer, Nijerya, Pakistan, Senegal, 

Sierra Leone, Somali, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye, 

Uganda, Umman, Ürdün. 

Görüldüğü bu ülkelerin çoğu sömürge yönetimleri altında kalmış veya 

bugünkü sınırlarının belirlenmesinde sömürgecilerin söz sahibi olduğu 

ülkelerdir. Bu ilişkiler çeşitli şekillerde bugün de sürmektedir. Yine bu tabloya 

henüz girmemiş olan özellikle Çin ve Hindistan’ın yönetimleri altındaki 

bölgeleri ve Avrupa ile Amerika Hindistan müslümanlarını da hatırlatmak 

gerekiyor. 

Günümüzde yüzölçümü olarak en küçük İslam ülkesi 300 km. kare ile 

Maldiv adaları, en geniş İslâm ülkeleri ise 2.700 bin km. kare ile Kazakistan 

ve 2.506 bin km. kare ile Sudan’dır. Yine Maldivler 170.000 kişilik bir nüfusla 

en az nüfusa sahip İslâm ülkesidir. 1984 rakamlarına göre en kalabalık İslâm 

ülkeleri 159.890.000 kişi ile Endonezya ve 96.730.000 kişi ile Bengladeş’tir. 

1873-83 arasındaki nüfus artış oranı Gabon’da %1.2 iken Birleşik Arap 

Emirliklerinde %11.3’e yükselmektedir. Nüfus yoğunluğu bakımından Libya 

ve Moritanya’da km. kareye 2 kişi düşerken Bahreyn’de 645, Bangladeş’te 

672 kişi düşmektedir. Ortalama ömür Afganistan ve Gambia’da 36 yaş iken 

bu rakam Katar’da 72’ye yükselmektedir.2
 

 

II. Üretim İmkânları 

İslâm ülkeleri umumî olarak ziraî karakterli olan veya hammadde üreticisi 

vasfını taşıyan ülkelerdir. İslâm ülkelerinin enerji ve sanayi hammaddeleri 

üretiminde önemli olduklarını söyleyebiliriz. İslam ülkelerinin yeraltı ve 

yerüstü kaynaklarına sahip olduğu görülür. Bu 
 

 
1 M. Şakir, 1984, s. 30; “Dünyada Küreselleşme ve Bölgesel Entegrasyonlar (AT, 

NAFTA, PASİFİK) Ve Türkiye [AT, EFTA, KEİ, Türk Cumhuriyetleri”, EKİT (ECO), İslam 

Ülkeleri] İlişkileri Özel İhtisas Komisyonu, İslam Ülkeleri ve EKİT (ECO) Raporu, Kitap 6, 

Şubat 1995. 
2 IDB, Tenth annual report, 1405 (1984-5), Jeddah, s. 220. 
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ülkelerin sahip oldukları kaynakların dünya üretimi içindeki payını şöyle 

sıralayabiliriz: 

- Dünya petrol üretiminin %65’i, 

- Dünya doğal kauçuk üretiminin %70’i, 

- Dünyada bilinen uranyum yataklarının %39’u, 

- Dünya kalay üretiminin %52’si, 

- Dünya jütünün %40’ı, 

- Dünya hurmasının %93’ü, 

- Dünya hindistan cevizinin %33’ü, 

- Dünya buğdayının %15’i, 

- Dünya pirincinin %17’si, 

- Dünya baharat üretiminin %39’u, 

- Dünya şeker pancarı ve şekerkamışı üretiminin %31’i, 

- Dünya tütün üretiminin %20’si, 

- Dünya boksit üretiminin %14’ü, 

- Dünya doğal gaz üretiminin %51’i, 

- Dünya fosfat üretiminin % 41’i İslam ülkelerindedir. 

Burada sayılan ürünler dünya ticaretinde oldukça önemli bir yere sahiptir. 

Bunlar, İslam ülkelerinde üretilmekte ve başka ülkelere satılmaktadır. Ancak, 
İslam ülkelerinde toprakların büyük bir bölümü işlenememekte, madenlerin 

önemli bir kısmı çıkarılamamaktadır.3 

İslâm ülkelerinin sınai potansiyelleri ümit verici olmakla birlikte bugüne 

kadar gerçekleştirilenler Batı’ya göre geridir. Mesela takım tezgahları sanayii 

İran, Pakistan, Türkiye ve Cezayir gibi birkaç ülkenin çabalarına rağmen 

henüz Hindistan seviyesine bile ulaşamamıştır. Ağır buhar kazanları araçları 

sadece, İran, Mısır ve Pakistan’da üretilebilmektedir. Genel sanayi araçları 

(haddehane ve merdane gibi) Cezayir ve Mısır, şeker, un, çimento 

fabrikalarının makinelerinin üretiminde Türkiye, Pakistan ve İran imkanlara 

sahiptir. Motor, jeneratör, transformatör gibi yüksek güçteki elektrik aletleri 

sadece İran, Pakistan ve Türkiye’de, bazı modern kontrol ve ayarlama 

 
3 İslam Ülkeleri ve EKİT (ECO) Raporu 
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aletleri Türkiye’de üretilebilmektedir. Mühendislik hizmetleri Türkiye, Mısır, 

İran, Pakistan ve Cezayir’de gelişmiştir.4 Burada Türkiye dokuma sanayiinin 

Batı pazarlarında çok yüksek rekabet gücüne eriştiğini belirtebiliriz. 

İslâm ülkeleri “kalkınmakta”, veya “gelişmekte” olan ülkelerdir. Bu 

konumlarına rağmen herhangi bir sanayi dalında henüz dünya ölçüsünde bir 

öneme sahip değillerdir. Sadece gıda, dokuma gibi birkaç dalda. Türkiye, 

Pakistan, Mısır gibi İslâm ülkelerinin nisbî önemleri olduğunu görüyoruz. 

İslâm ülkeleri genellikle Batı’dan yatırım malı ve dayanıklı tüketim malı 

ithalatçısı vasıflarını sürdürmektedirler. Adı geçen ülkeler ‘savunma sanayii’ 

gibi temel sanayilerde Batı’ya bağımlıdırlar. Yine büyük ölçüde teknoloji 

üretmemekte, ithal etmektedirler. 

Bu durum teknolojik gerilikten kaynaklanmaktadır. İslâm ülkeleri hemen 

hemen bütün gelişmiş teknolojileri Batı’dan ithal etmektedirler. Batı 

ülkelerinin ihraç gelirlerinin %15’inden fazlası bu gelirden oluşmuştur.  İslâm 

ülkelerinin araştırma imkanlarının, “bilimsel ve teknolojik” tabanlarının zayıf 

olması “teknoloji transferi” anlaşmalarının büyük kayıplara yol açmasına 

sebep olmaktadır. Gerçekten Batı ile İslam ülkeleri arasında “bilimsel” yapı 

açısından büyük farklar vardır. Mesela nüfus başına düşen bilim adamı ve 

mühendis olarak sadece Mısır ve Katar Batı’ya yaklaşmıştır. Ancak yine nüfus 

başına düşen araştırma olarak Batı binde 1.3–3.8 rakamlarına sahipken İslâm 

ülkeleri arasındaki en iyi oranlar binde olarak Mısır (0.3), Kuveyt (0.25), 

Türkiye (0.23) ve Sudan (0.22) tarafından tutturulmuştur.5 Yine İslâm ülkeleri 

yetişmiş elemanlarına kendileri istihdam imkanı sağlamaktan uzaktırlar. Bu 

yüzden bu ülkelerin büyük maliyetlerle yetiştirdikleri elemanlar “beyin göçü” 

ıle yöneldikleri Batı’nın işine yaramaktadırlar. 

Milletlerarası verilere dayanarak yapılan hesaplamalara göre, dünya 

petrol rezervlerinin %64.51’i 8 Körfez ülkesinde bulunmaktadır. Suudi 

Arabistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, İran, Katar, Umman ve 

Bahreyn’den oluşan Körfez ülkelerinin petrol rezervleri 1991 rakamlarıyla 

622 milyar 26 milyon varil civarındadır. Dünyanın en büyük petrol 

kaynaklarını elinde bulunduran Suudi Arabistan, 257 milyar 504 milyon 

varillik petrol rezervi ile dünya petrol rezervlerinin %26.71’ine sahiptir. Suudi 

Arabistan’ı 100 milyar varillik petrol rezervi ile Irak izlemektedir. 
 

 

4  Kureyşî, 1983, s. 114-115. 
5  Kureyşi, 1983, s. 103-104. 
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Dünyada 5 milyar varilin üzerinde petrol rezervi olan 17 ülke vardır. 

Bunlardan ilk 5’i Körfez ülkeleridir. 

Görüldüğü gibi İslâm ülkeleri birbirlerini tamamlayıcı özelliklere 

sahiptirler.6 

 

III. İktisadî İşbirliği İmkânları 

İslâm ülkelerinin geniş çaplı bir iktisadî işbirliğini, bir İslam Ortak 

Pazarını, bir İslâm Para Fonu’nu gerçekleştirmeleri her şeyden önce kendi 

kimliklerini bulmalarına bağlıdır. Bu kimlik bunalımı onların hem kendi 

içlerinde hem de birbirleriyle olan ilişkilerinde kopukluklar, boşluklar 

oluşturmuş, onları Batı’ya kültürel ve iktisadî yönlerden bağımlı kılmıştır. 

Umumiyetle üç tür İslâm ülkesi ayırdedilebilir. 

1. Sanayileri geri, gelir ve istihdam bakımından tarıma bağlı ülkeler 

(Yemen, Sudan gibi). Birinci grupta bulunan ülkelerin ihracatında tarım 

ürünleri ilk sırayı almaktadır. Ayrıca, bu gruptaki ülkelerde kişi başına düşen 

milli gelir bin doların altındadır. Afganistan, Bangladeş, Burkina Faso, Cibuti, 

Gambia, Maldivler, Nijer, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Somali, Yemen, 

Sudan ve Uganda bu grupta bulunan ülkeler arasında yer almaktadır. 

2. İkinci gurup nüfus yoğunluğu fazla, sanayileri nisbeten gelişmiş ve bu 

sektörün payı tarıma nazaran giderek yükselen ülkeler (Türkiye, İran, Mısır, 

Pakistan gibi), Bu ülkeler zengin petrol kaynaklarına sahip olmamakla 

beraber, birinci ve ikinci gruptaki ülkelere göre daha fazla sanayileşmişlerdir. 

Ekonomik faaliyet sahaları, dünyadaki yeni gelişmelere paralel olarak, 

tarımdan sanayie ve hizmetler kesimine kaymakta, böylece üretimde 

yeknesaklık yerini giderek çeşitliliğe terk etmektedir. Türkiye’den başka 

Malezya, İran, Mısır, Pakistan, Suriye, Tunus ve Ürdün bu grup içinde 

gösterilebilir. 

3. Üçüncü gurup ise ekonomileri petrole dayalı körfez ülkeleridir. 

Bunlar, OPEC üyesi olarak bilinen petrol ihracatçısı ülkelerdir. Kişi başına 

düşen milli gelirleri oldukça yüksektir. OPEC üyesi İslam ülkeleri büyük 

petrol rezervlerine sahiptir. Bu grubun en önemli ihraç ürünleri petrole ilave 

olarak kakao, kauçuk ve kahve gibi hammaddelerdir. 

İslam Konferansı Teşkilatı’na üye ülkelerin dünya ticaretinden aldıkları 

toplam pay %6 ile %8 arasında değişmektedir. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’na 

üye 10 ülkenin dünya ihracatındaki payı 1990 yılında %1.2 

 

6 E. Ertürk, 1987, s. 26. 
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iken, 1992 yılı sonunda %1.3’e yükselmiştir. Bu bölgenin dünya ithalatındaki 

payı ise, aynı dönemde %1.7’den %1’e düşmüştür. Bu ise, son yıllarda bölge 

ihracatının artma eğiliminde olduğunu göstermektedir. 

İslâm ülkelerinin dış ticaret rakamlarını inceleyecek olursak şu sonuçlara 

ulaşırız: 1982 rakamlarına göre petrol ve hammadde ihracatı dışında, bazı 

İslâm ülkelerinin ihracatında dokuma ürünleri (Bangladeş %47, Fas %12, 

Pakistan %46, Tunus %15, Türkiye %20), makine ve ulaşım teçhizatı (Ürdün 

%17, Malezya %15) oranları nisbeten yüksektir. İthalat rakamlarına 

baktığımızda Mısır ve petrol ihracatçı ülkelerinin de aralarında bulunduğu 

yirmi kadar ülkenin büyük ölçüde gıda maddesi ithal ettiği, Türkiye’nin büyük 

bir petrol ithalatçısı olduğu, Senegal ve Nijerya gibi ülkelerin de hem petrol, 

hem de gıda maddeleri ithalatçısı olduğu görülecektir. Bunların çoğu, büyük 

ölçüde makine ve teçhizat ithal etmektedir. Yine üye ülkelerin toplam 

ticaretleri 1980’deki %15.1  oranından, 1984’de %10.3 oranına düşmüştür. 

Oysa sınaîleşmiş ülkelerin aynı yılda, kendi aralarındaki ticaretlerinin oranı 

%70.1’e yükselmektedir.7 

Bugün İslâm ülkelerinin toplam ithalatının %70’i başta yatırım malları ve 

dayanıklı tüketim malları olmak üzere mamul maddelerdir ve hemen hepsi 

sanayileşmiş ülkelerden ithal edilmektedir. Görüldüğü gibi bu konuda atılması 

gereken birçok adım vardır. Zira İslam ülkeleri arasındaki ticaretin 1990 da 

ancak % 20 ye yükseleceği tahmin edilmekteydi. Oysa günümüzdeki (2006) 

oran %13 civarındadır. 

Bu rakam, İslam ülkelerinin sahip olduğu iş potansiyelini 

yansıtmamaktadır. İslam ülkeleri, kendi aralarında pek çok alanda işbirliği 

yapma imkanına sahiptirler. Öncelikle inşaat, tekstil, gıda, otomotiv, 

haberleşme, turizm gibi sektörleri, başlıca işbirliği alanları olarak 

hedeflememiz mümkündür. 

Ticaret açısından İslâm ülkeleri dört ana kategoride ele alınabilir:8 Birinci 

gurupta ihracatlarının %40-80’i İslâm ülkelerine doğru olanlar vardır. Cibuti 

(%87), Somali (%58), Ürdün (%66), Yemen Arap Cumhuriyeti 

(%47), Sudan (%41), Bahreyn ve Türkiye (%40) gibi. 

Türkiye, 370 milyar doları bulan gayri safi milli hasılasıyla, Doğu Avrupa 

ve Orta Doğu’nun en büyük, dünyanın ise 17. büyük ekonomisidir. 
 

 
 

7 Zaim, “Isedak ikinci izleme komitesinin çalışmaları”, İlim ve Sanat, S.11, Ocak-Şubat, 

1987, s. 27-29. 
8 IDB, Tenth annual report, s. 5-13. 
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Toplam dış ticaret hacmi, 190 milyar dolar olan Türkiye’nin, ihracatının 

yüzde 90’ı sanayi ürünüdür. 

Türkiye’nin özellikle tekstil, otomotiv, makine, demir çelik ve gıda 

sektörlerinde, ciddi bir tecrübesi bulunmaktadır. Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey 

Afrika ülkelerinin, toplam sanayi ihracatının yüzde 65’ini, tek başına 

gerçekleştirmektedir. 75 milyar dolarlık ihracatın, yüzde 65’i, Avrupa, ve 

ABD gibi en gelişmiş ve rekabetçi piyasalara yapılmaktadır. Bu durum, Türk 

ihraç ürünlerinin kalitesini ve Türk firmalarının rekabet gücünü ortaya 

koymaktadır. 

İkinci gurupta oran %20-40 arasındadır. Pakistan (%33), Yemen 

Demokratik Cumhuriyeti (%29), Kuveyt (%23), Bengladeş ve Irak (%20). 

Üçüncü gurupta oran %10-20’ye düşmektedir. Suriye (%18), Afganistan 

(%17), Senegal (%15), Çad (% 14) ve Gambia (%13). Dördüncü gurupta 

ihracatlarının oranı %l0’a düşen S.Arabistan, Fas, Gine, Birleşik Arap 

Emirlikleri, Mısır, Tunus, Libya, Katar, Gine-Bissau, Malezya, Burkina Faso, 

Uganda, Kamerun, Mali, Gabon, Endonezya, Sierra Leone, Umman, Cezayir, 

Nijer ve Moritanya gibi ülkeler vardır. 

İslam ülkelerinin son yıllarda yaptıkları ithalat ve ihracat miktarları 

karşılaştırıldığında iki önemli sonuç ortaya çıkmaktadır: 

1. Petrol ihraç eden İslam ülkelerinin ihracatları ithalatlarına göre daha 

fazla olmasına rağmen, diğer İslam ülkelerinin ithalatları ihracatlarından daha 

fazladır. Bu nedenle ortaya çıkan dış ticaret açığı, uluslararası piyasalarda 

borçlanmalara sebep olmakta ve sanayileşme hamlelerini, özellikle 

uluslararası sermaye çevrelerinden ve dünya bankasından gelen müdahaleler 

sebebiyle, olumsuz yönde etkilemektedir. 

2. Bütün İslam ülkeleri birlikte değerlendirildiğinde, petrol fiyatlarının 

tekrar düşüş gösterdiği 1986 yılından itibaren dış ticaret dengesinin bu ülkeler 

aleyhine geliştiği görülmektedir. İslam ülkelerindeki ihracat ve ithalat 

yapısının incelenmesi, şu sonuçları vermektedir: 

İthal edilen ürünler, ihraç edilen ürünlere göre çok çeşitlidir. İktisadi 

faaliyetler, çok açık bir şekilde ihraç edilen ürünler üzerinde 

yoğunlaştırılmıştır. Petrol ihraç eden OPEC üyesi ülkeler ile az gelişmiş İslam 

ülkelerinde birkaç ürünün bütün ihracatı yönlendirdiği görülmektedir. Örnek 

olarak, Pakistan’ın ihracatında pamuk ve pamuğa dayalı ürünler, Bangladeş’in 

ihracatında ham jüt ve jüt ürünleri ağırlıktadır. Aynı şekilde Sudan’ın en fazla 

ihraç ettiği ürünler, pamuk ve süpürge darısıdır. OPEC üyesi ülkelerde 

Endonezya ve Cezayir hariç, ihracatta ham petrol 
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ağırlıktadır. Malezya’nın ihracatına petrol ve petrol ürünleri yanında kauçuk 

ile orman ürünleri hakimdir. Malezya, önemli miktarda elektronik parçalar da 

ihraç etmektedir. Malezya’da olduğu gibi sanayileşme politikalarına ağırlık 

veren Mısır, Suriye, Tunus, Türkiye ve Ürdün gibi İslam ülkelerinde ihracatın 

bileşimi sanayi ürünleri lehine değişmektedir. 

İslam ülkelerinde madenler, yeraltı zenginlikleri ve tarım ürünleri 

ihracatın belkemiğidir. Bütün İslam ülkelerinin toplam ihracatının %80’ine 

yakın bir bölümü hammaddelerden oluşmaktadır. 

Mamul veya yan mamul sanayi ürünleri, ithalata göre ihracatta biraz daha 

fazla çeşitlilik göstermektedir. Sadece birkaç İslam ülkesi %20’nin üzerinde 

sanayi ürünü ihraç edebilmektedir. Türkiye, Bangladeş, Ürdün, Malezya, Fas, 

Pakistan, Sierra Leone ve Tunus’un ihracatında  tekstil ürünleri önemli bir 

paya sahiptir. Diğer bazı ülkeler ise, re-eksport yoluyla sanayi ürünleri ihraç 

edebilmektedirler. 

İslam ülkelerinin aralarındaki ticari ilişkilerin arttırılmasını engelleyen ve 

bütünleşmenin sağlanmasını geciktiren çeşitli problemler vardır. İslam 

ülkelerinde altyapı henüz tamamlanamamıştır. Ülkeler arasında ulaşım ciddi 

bir meseledir. 

İslam ülkeleri arasında ulaşım, havayoluyladır. Demiryolu ve karayolu 

ulaşımı son derece yetersizdir. Haberleşme de daha çok üçüncü ülkeler 

üzerinden yapılmaktadır. Ulaşım ve haberleşme olmadan iktisadî işbirliği 

olmaz. İslam ülkeleri arasındaki ticaretin gelişmeyişinin temel sebebi budur.9 

Kaldı ki müslümanlar arasındaki haberleşmenin geliştirilmesini ve sağlıklı bir 

hale getirilmesini kimlik meselesine bağlı olan bir ön-şart olarak belirtebiliriz. 

İslam Konferansı Teşkilatı’na üye ülkeler arasında, pazarlama kurum ve 

fonksiyonlarının, teşvik unsurlarının noksanlığı, araştırma ve finans 

kurumlarının yetersizliği, ticari ilişkilerin gelişmesini engelleyen başlıca 

faktörlerdir. Üye ülkelerdeki üretici satıcılar, fiyatları ve ticari rejimleri 

arasındaki bilgiler son derece sınırlı, reklam ve pazarlama faaliyetleri zayıftır. 

Ayrıca, üye ülkeler arasındaki ticaretin geliştirilmesi için, küçük ve büyük 

hacimde ihracatı finanse edecek finans kurumlarına ihtiyaç vardır. 

Ayrıca, İslam ülkelerinin birbirlerine karşı uyguladıkları gümrük ve 

ticaret ile ilgili karışık mevzuat, dış ticaretin gelişmesini zorlaştırmaktadır. 

İslam ülkeleri arasındaki gümrük duvarlarını indirmek için öncelikli tarifeler 

sistemi projesi imzalanmış, fakat uygulamaya geçememiştir. Üstelik İslam 
 

9 Zaim, 1993, 104. 
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Konferansı Teşkilatı’na üye ülkeler arasında hala vize uygulaması 

kaldırılamamıştır.10
 

Dünya nüfusunun %22’sini oluşturan İslam ülkelerinin, dünya 

GSMH’sinden aldığı pay, yüzde 5, dünya ticaretinden aldığı pay ise yalnızca 

yüzde 8’dir. 

Bugün, yukarıdaki tesbitlere rağmen, varolan bazı imkanları 

değerlendirmek gerekiyor. Böylece İslâm ülkeleri ve Müslümanlar 

bütünleşme yolunda adımlar atabilirler. Burada uzun vadeli İslâm Ortak 

Pazarı gibi bütünleşmelerden önce bölgesel işbirliklerinin daha kolay 

gerçekleşebileceğini savunan düşüncelere yakın olduğumuzu belirtelim. 

Ortadoğu, Asya ve Afrika’da oluşturulacak ortak pazarlar böyle bir 

bütünleşmeye ilk adım olabilir. Geçmişteki Sadabad Paktı, RCD, 

günümüzdeki ECO gibi tecrübeleri iktisadî ve siyasî tecrübeleri yeniden 

değerlendirebiliriz. Ancak bilindiği gibi bu teşekküllerde Batı’nın belli 

ağırlıkları söz konusu idi. Mesela, Bağdat Paktı’nda İngiltere’nin, CENTO da 

ABD’nin ağırlıklarını hatırlatabiliriz. Bugün böyle müdahalelerden çok bazı 

İslâm ülkelerinin Batı çıkarları doğrultusunda hareket etmeleri söz konusudur. 

Özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra Arap ülkeleri arasında 

oluşturulan Arap Ekonomik Birlik Konseyi, Körfez İşbirliği Konseyi ve Arap 

Ortak Pazarı gibi bütünleşmelerin başarılı olduklarını söyleyemeyiz. Mesela 

1964’te kurulmuş olan Arap Ortak Pazarı bir gümrük birliği bile olamamıştır. 

Çünkü ortak bir dış tarife politikası uygulamadığı gibi ürünler üzerinden 

gümrük vergileri de kaldırılmamıştır. Diğerleri de tercihli ticaret ilişkileri 

sisteminden ileri gidememektedir.11
 

İslâm Ortak Pazarı, İslâm ülkeleri arasında yapılacak işbirliğinin en ileri 

safhasıdır. Burada üyeler arasında gümrük tarifeleri kaldırıldığı gibi üçüncü 

ülkelere karşı ortak bir gümrük politikası uygulanır. Bunlarla da kalınmayarak 

üyeler arasında sermaye ve işgücünün serbest dolaşımı sağlanır. 

Bugün İslâm ülkeleri arasındaki ticarî işbirliğinin bir ortak pazar 

düşüncesinin çok gerilerinde kaldığını bilmeliyiz. Öncelikle İslam ülkelerinin 

kendi aralarındaki ticari ilişkilerin yeterince gelişmediği görülmektedir. 
 

 
10 Zaim, 1993, 104; İslam Ülkeleri ve EKİT (ECO) Raporu, s. 13-14. 
11 Ertürk, 1987, s. 25-26. 
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İslâm Ortak Pazarı düşüncesinin gerçekleşmesi herşeyden önce bir kimlik 

meselesi olarak görülmektedir. İslâm ülkelerinin bu meseleyi çözmeden 

verimli sonuç almaları mümkün değildir. Bu ülkelerde İslâm kültürünün 

zayıflatılması Batı kültürünün hakimiyetine yol açmışken İslâmi endişeler 

taşıyan iktisadî bütünleşmelerin, işbirliklerinin başarılı olacağını düşünmek 

zordur. Bu konularda kilit noktada hulunan bir ülke olarak Türkiye’nin 

Avrupa birliği ile bütünleşme niyet ve çabalarına burada değinmekte fayda 

vardır. Batı’nın Türkiye’nin İslâm ülkeleriyle bütünleşmesine karşı olduğunu 

biliyoruz. Ancak yine Batı’nın Türkiye’yi kendi arasına almakta istekli 

olmadığını da biliyoruz. Öyle anlaşılıyor ki Avrupa Birliği konusu ideolojik 

bir silah olarak gündemde tutulacak ve  karar çok büyük bir ihtimalle Batı’ya 

ait olacaktır. 

İslâm Kalkınma Bankası’nın üyesi durumundaki İslâm ülkelerinin borç 

yükü bakımından Batı’ya daha bağımlı hale geldiğini söyleyebiliriz. Petrol 

ihraç edenlerin dışanda kalan birçok İslâm ülkesinin uzun ve kısa vadeli 

borçları 1977 ile 1985 arasında 83.7 milyar dolardan 185.9 milyara 

yükselmiştir. Bu, petrol ihracatçısı olmayan İslâm ülkelerinin borç yükünün 

% 122 civarında arttığı anlamına gelir. Batı standartlarına göre en az gelişmiş 

sayılan İslâm ülkelerinin durumu ise daha kötüdür. Yine 1977 ile 1985 

arasında bunların borçları 9.4 milyar dolardan 29 milyar dolara yükselmiştir. 

Bu %208 lik bir borç artışı demektir. Öte yandan sanayi mallarının fiyatları 

yükselirken hammadde ve petrol fiyatlarında gerilemeler görülmektedir. 1980 

de %63.5, 1981 de %9.9 artan petrol fiyatları, 1982 de 

%4, 1983 te %12.2, 1984 te % 2 azalma göstermiştir. Öte yandan bazıları 
müstesna olmak üzere İslâm ülkelerinin gıda maddeleri ithalatına ayırdıkları 

fonların büyüdüğünü görüyoruz. 12
 

İslâm ülkeleri arasındaki işbirliği ihtiyacı özellikle 1967 Arap-İsrail 

savaşından sonra kurulan İslâm Konferansı Teşkilatı içinde birçok iktisadî ve 

ilmî kuruluşun oluşturulmasına yol açmıştır. Bunlar arasında İslâm Kalkınma 

Bankası (IDB-Cidde), İslâm Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal 

Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRTCIC-Ankara), İslâm Ticareti Geliştirme 

Merkezi (ICDT-Kazablanka), İslâm Ticaret ve Sanayi Oda ve Borsası 

(ICCICE-Karaçi), İslâm Teknik ve Meslekî Eğitim ve Araştırma Merkezi 

(ICTVTR-Dakka), İslâm Bilim, Teknoloji ve Kalkınma Vakfı (IFSTAD-

Cidde) vardır. 

Üçüncü İslâm Zirvesi’nde iktisadî ve kültürel faaliyetleri koordine etmek 

amacıyla üç daimî komite kurulmuştur. Başkanlığını Türkiye 
 

12 IDB, Tenth annual report, s. 21-26. 
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Cumhurbaşkanının yaptığı İktisadî ve Ticarî İşbirliği Daimî Komitesi 

(ISEDAK), Bilim ve Teknoloji Daimî Komitesi ve Kültürel İşler ve 

Haberleşme Daimî Komitesi Bu arada kurulan Başbakanlık Türk İşbirliği ve 

Kalkınma İdaresi (TİKA) önemli bir işleve sahiptir. 

Dördüncü İslâm Zirvesinde İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin 

geliştirilmesi için hayati önem taşıyan gıda ve tarım, sanayi, enerji, bilim ve 

teknoloji, ulaşım ve telekomünikasyon konularına öncelik verilmiştir. Daimî 

komiteler uygulamaları gözden geçirmek ve yeni uygulamaları yürürlüğe 

koymak amacıyla izleme çalışmaları yapmaktadırlar.13
 

İktisadın temelinde kültür vardır. İslâm kültüründen kaynaklanmayan 

iktisadî yaklaşımlar İslâm ülkelerine çözüm değil, mesele üretmişlerdir. 

Özellikle iktisadî kalkınma konusu bu istikamette yeniden değerlendirilmeli 

ve İslâm ülkeleri kendilerine mahsus iktisadî sistemler geliştirmelidirler. 

Sonuç olarak “kalkınma”larını Batı’ya bağımlı olmadan çıkarmaları ve kendi 

ihtiyaçlarına uygun teknolojiler üretmeleri gerekmektedir. 

İslâm ülkeleri arasındaki işbirliği ve bütünleşmenin sağlanması yolunda 

atılacak adımlar aynı zamanda yeni bir medeniyet oluşturma yolunda atılacak 

adımlar anlamına gelecektir. 
 

IV. İslâm Ülkelerinde ve Türkiye’de İşçi, Emek ve Gelir Dağılımı 

Meselesi 

Çalışan ve çalıştıran münasebetleri eski ve evrensel olmasına rağmen işçi 

meselesi Batı’da, Sanayi Devrimi’nin bir boyutu olarak ortaya çıkmıştır. 

Sanayi Devrimi teknolojik gelişme ve kitlevî üretim yanında işsizlik, düşük 

ücret, kötü çalışma koşulları ve yaygın sefaletle birlikte gerçekleştirilmiştir. 

Aynı zamanda büyük bir ahlâk problemi olarak ortaya çıkan işçi meselesini 

çözmek için fikir ve teklif üretenlerin başında sosyalistler gelmektedir. 

Günümüz sanayi toplumlarında işçi-işveren ilişkileri büyük bir öneme 

sahiptir. O kadar ki bazı sanayi toplumlarında işçilerin veya ücretlilerin toplam 

nüfus içindeki oranları yüzde 70-80 lere kadar çıkmıştır. Tek kutuplu dünya 

ve globalizasyon sürecinde küresel adaletsizlik çok daha net bir şekilde ortaya 

çıkmaktadır. 

İslâm ülkelerindeki işçi ve emek meselesine İslâm’ın öncelikli yeri 

vermesi gerektiğini savunmalıyız. Çünkü Batı dünyasında sendikalaşma 

süreci içersinde belli bir dengeye ulaşmış bulunan işçi meselesi, İslâm 

ülkelerinde adaletsiz bir görünüme sahip hale gelmiştir. 
 

13 IDB, Tenth annual report, s. 224-225. 
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Az gelişmiş veya kalkınmakta olan ülkeler Batı türü bir kalkınmayı bir 

hayat yolu olarak benimsemiş görünüyorlar. Bu ülkeler “kalkındıkça” 

kalkınmış ülkelerle aralarındaki açık kapanacağına daha da artıyor. Dünya 

nimetlerinin dörtte üçü dünya nüfusunun ileri kapitalist üçte birinin tekeli 

altındadır. Günümüzde ihtişam ile sefalet, aşırı beslenmeden ölüm ile açlıktan 

ölüm yanyana barınıyor. Silahlanma ve başkalarını tahribe yönelen 

kaynakların çok az bir kısmı açlık sorununu ortadan kaldırabilir. Gerçekten 

kapitalist sistem kendisini “tehlikeye” atmıştır. 

Dünya Bankası verilerine göre 2002 yıl sonu itibarıyla dünyanın toplam 

millî geliri 31.5 trilyon dolar ve ortalama yıllık geliri 5000 dolardır. 6.2 milyar 

kişilik dünya nüfusunun yarısı dünyada gelirin yüzde 11.3’ü ile geçinirken, 

dünya nüfusunun en üst yüzde 10’luk dilimi dünya gelirinin yüzde 51 ile 

geçinmektedir. Dünya nüfusunun en üst yüzde 5’i dünya gelirinin yaklaşık 

yüzde 34’ünü ve en üst yüzde 1 ise yüzde 10’unu almaktadır. 

Dünyanın en zengin 3 kişisinin toplam mal varlığı, 600 milyon nüfuslu az 

gelişmiş ülkelerin GSMH’larından daha fazladır. Dünya nüfusunun en zengin 

%20’lik dilimi ile en fakir %20’lik dilimi arasında 86 kat fark vardır. 

1.2 milyar insan dünyada günde 1 dolardan daha az (Bunların %70’i kadın 

ve çocuktur), 3 milyar insan da 2 dolardan az bir gelirle yaşamak zorundadır. 

Bunların %50’si çocuktur. 

Yukarıdaki rakamlardan anlaşılacağı üzere küreselleşme insanlar 

arasındaki dengeleri daha da bozmakta zenginlerin daha da zenginleşmesine 

fakir ülkelerin ise daha da fakir kalmasına neden olmaktadır. 

İslâm ülkeleri arasındaki gelir dağılımının çok farklı olduğunu biliyoruz. 

Bir kere İslâm ülkelerindeki fert başına düşen ortalama GSMH 1064 dolar 

olup dünya ortalaması olan 2692 doların çok altındadır. 1983 rakamlarına göre 

fert başına GSMH Birleşik Arap Emirlikleri’nde 22.870 dolar, Katar’da 

21.210 dolar, Kuveyt’te 17.880 dolar, Suudî Arabistan’da 12.230 dolar ve 

Bahreyn’de 10.510 dolar iken bu rakam Çad’da 80 dolara düşmektedir. Yine 
bu rakam Arap ülkelerinde 2500, Asya İslâm ülkelerinde 700, Afrika İslâm 

ülkelerinde 400 dolar civarındadır.14
 

Dünya çapındaki eşitsizlik İslâm ülkelerinde daha da büyümektedir. 

Avrupa Birliği ülkelerindeki gelir bölüşümüne bakıldığında; en yoksul 

yüzde 20’lik grubun aldığı pay, mesela Almanya’da yüzde 8,2; Fransa’da 

 

14 Muammer Kaya, Turkstudent.net 
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yüzde 7,2; İtalya’da yüzde 8,7; İngiltere’de yüzde 6,6; İspanya’da yüzde 7,5; 

Yunanistan’da yüzde 7,5, Türkiye’de ise yüzde 5-6’dır. Ancak bu ülkelerde 

en zengin yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay yüzde 40,0 civarında 

iken Türkiye’de yüzde 46-54’tür.15
 

Dünyanın en büyük ekonomilerinden ABD’nin Gini katsayısı 0.41’le 

Türkiye’ye yakın seyrediyor. ABD’de en yoksul yüzde 20, gelirin yüzde 

5.8’ini, en zengin yüzde 20 ise yüzde 45.8’ini kontrol ediyor. 2005 yılında 

ABD 40.8 olan Gini katsayısıyla gelir dağılımı Türkiye’den daha bozuk 

ülkeler arasında yer alıyordu. ABD’de nüfusun en yoksul yüzde 10’u gelirden 

yüzde 1.9, en zengin yüzde 10’u ise yüzde 29.9 oranında pay alıyor. 

İslâm ülkelerinde düşük gelirli yüzdeye düşen payla en yüksek gelirli 

yüzdeye düşen payın farkı oldukça büyüktür. Bu gelir dağılımındaki 

adaletsizlikten kaynaklanmış olmalıdır. 

Gelir dağılımı Türkiye’den daha bozuk ülkelerin büyük çoğunluğunu 

Afrika, Güney Amerika ve Asya ülkeleri oluşturuyor. Karşılaştırılan 124 ülke 

içinde Türkiye gelir dağılımı en adaletsiz 55’inci, OECD içinde de Meksika 

ve ABD’den sonra gelir dağılımı en bozuk üçüncü ülkedir. Gelir dağılımı 

Türkiye’den bozuk herhangi bir Avrupa Birliği, AB’ye aday ya da Avrupa 

ülkesi bulunmuyor. Avrupa’daki ülkeler gelir dağılımının en adaletli 

dağıtıldığı ülke grubunu oluşturuyor. 

Günümüz ekonomilerinin temel sorunu olan ve emek israfından başka 

birşey olmayan, üstelik temel bir ahlâkî problem olan işsizlik problemi de 

halledilememektedir. Çoğunluğunu İslâm ülkelerinin oluşturduğu az gelişmiş 

(daha doğru bir deyişle az kapitalistleşmiş) ülkeler ise daha da kötü 

durumdadırlar. 

Küreselleşme veya kapitalizmin ulaştığı son aşama hem dünya çapındaki 

eşitsizlikleri daha da arttırmakta hem de ileri kapitalist içindeki çelişkileri 

keskinleştirmektedir. 

Küreselleşme ile teknolojik gelişme, üretime katılan insan sayısını 

azaltırken, yani daha az insanla çok büyük üretimleri mümkün hale getirirken 

bu sürece katılamayanlara nasıl gelir sağlanacağı sorusuna cevap veremiyor. 

Bununla birlikte giderek artan boş vakitlerin nasıl doldurulacağı bir sorun 

olarak ortada duruyor. 
 

 
 

15 Devlet İstatistik Enstitüsü’nün (DİE) 1994 ve 2002 hane halkı bütçe anketleri; Dünya 

Bankası’nın Dünya Kalkınma Göstergeleri (World Economic Indicators) 
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Çin gibi modern teknoloji yerine emek-yoğun teknolojileri kullanan 

ülkeler düşük ücrete razı insanların üretime katıyorlar. Bu da tüm dünyadaki 

gelir düzeylerini düşürüyor. Yani modern teknolojiyi veya robot teknolojisini 

kullananların gelirleri daha da artıyor. Buna karşılık emeğiyle geçinenlerin 

gelirleri azalıyor. Zengin daha zengin fakir daha fakir hale geliyor. Modern 

ekonomi bunun yarattığı sorunlara bir çare bulamıyor. 

Yine küreselleşme ile dünya ekonomisinde üretimin payı azalıyor, finans 

sektörünün payı artıyor. Bir başka deyişle üretim fakir ülkelere bırakılıyor, 

ileri kapitalist ülkeler ise finans sistemine sahip olup dünyanın geri kalan 

kısmını kontrol ediyorlar. Bu ülkeler genellikle çok uluslu şirketler 

aracılığıyla üretim sürecine hakim oluyorlar, küçük işletmelerin rekabete 

dayanamayıp piyasayı terk etme süreçleri hızlanıyor. 

Geçmişte para üretimle yakından ilgiliyken finans piyasalarını ellerinde 

tutan kapitalist ülkeler elinde bağımsız bir faktöre dönüştü. Parayı kazananla 

kullanan farklılaştı. Bugün özellikle petrol ülkelerinin tasarruflarını finans 

piyasalarını kontrol eden kapitalist sistem kullanıyor. 

Bütün bunlar insanca bir hayat tarzı özlemini ve yeni bir uygarlığı 

gündeme getiriyor. Bu şekilde küreselleşme süreciyle ilgili senaryolar 

hazırlamak gerekiyor. Bu hem dünya hem de İslam ülkeleri ve ülkemiz için 

gereklidir. Bu senaryolarda ortak nokta şu olmalıdır: Artık eski kapitalist 

sistemin revizyonu değil yeni bir sistem ve uygarlık söz konusudur. Dünya 

para ve finans sistemi de bu yeni uygarlık içinde yeniden tasarlanmalıdır. 

Küreselleşmenin diğer yönü siyasîdir. Bir başka deyişle Amerika’ın 

Ortadoğu odağında dünyaya yeniden şekil verme istekleridir. (Büyük 

Ortadoğu projesi) Gerçekte Birleşik Amerika’nın istekleriyle müslümanların 

isteklerinin birbirleriyle uyuşmadığının farkında olmak kurtuluşa atılacak 

adımların başlangıcıdır. 
 

Sonuç 

Bütün bu tahlillerden sonra, Türkiye ile İslam Konferansı Teşkilatına üye 

ve diğer İslam ülkelerinin bütünü arasındaki ekonomik ilişkilerin 

geliştirilmesi için aşağıdaki hususlara önem vermek ve gerçekleştirilmelerine 

çalışmak uygun olur. Şüphesiz ki burada önemli olan, küreselleşmenin 

tuzağına düşmemek ve gelişmelerin farkına varmaktır. 

1. İslam ülkeleri arasındaki gümrük engelleri gibi ticareti kısıtlayıcı 

engellerin kaldırılmasını sağlamak, 
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2. İslam Konferansı Teşkilatı’nı ve Ekonomik İşbirliği (EKİT-ECO) 

Teşkilatı’nı daha da etkin hale getirmek, 

3. İslam Konferansı İktisadi İşbirliği Daimi Komitesi’nin faaliyetlerini 

hızlandırmak, 

4. Hava, kara, deniz yolu ulaşımıya haberleşme imkanlarını geliştirmek 

5. Kurumsal faktörlerin (pazarlama, teşvik, araştırma ve fînans) 

gelişmesini sağlamak, 

6. Üye ülkeler arasındaki iktisadi, mali ve ticari alanlardaki sınırlayıcı 

uygulamaları kaldırmak, 

7. Ortak yatırımları hızlandırmak, 

8. Üye ülkeler arasında yeni ticaret alanları oluşturmak ve ticari ilişkilere 

dahil olabilecek ürün çeşidini arttırmak, özellikle gıda maddeleri açısından 

Batı Avrupa ve diğer sanayi ülkelerine karşı bağımlılığını azaltmak, 

9. Sanayileşmiş ülkelere karşı ortak strateji takip etmek ve onlardan 

yapılan ithalatın üye ülkelere kaydırılmasına çalışmak, 

10. İslam ülkelerinin kendi aralarındaki dış ticaret hacminin bugünkü 

seviyesi olan %13’den ilk etapta %25’e çıkarılmasını sağlamak, 

11. İslam ülkelerinin gittikçe bozulan dış ticaret dengesinin düzeltilmesi 

için ortak tedbirler almak, 

12. İslam ülkeleri arasında ikili veya çok taraflı tercihli ticaret 

anlaşmaları yapılmasını sağlamak ve geliştirmek, 

13. İslam ülkelerinde İslam ticaret merkezleri kurmak, kurulanları teşvik 

etmek, ticari fuarları çoğaltarak ilişkilerin gelişmesini sağlamak, 

14. İslam ülkelerinin kendi doğal kaynakları üzerindeki hakimiyetinin 

arttırılmasını sağlamak, 

15. Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) gibi “Bölgesel İşbirliği”ne 

yönelik adımlar atmak, 

16. Ticarette ve ürün pazarlamasında standardizasyona gitmek, 

17. Ticarette finansmanı kolaylaştırmak, 

18. Ülkeler arasında teknik işbirliğini geliştirmek ve dışarıya beyin 

göçünü önlemek, 
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19. Müşavirlik, müteahhitlik, ve mühendislik alanlarında işbirliği 

yapmak, 

20. Ülkeler arasında ticari bilgi akışını sağlayacak bir enformasyon 

merkezi kurmak, 

21. Üretim kaynaklarını finans, ticaret ve turizm sektörleri ile takviye 

etmek, 

22. Ürün pazarlarının genişletilmesini temin etmek, 

23. İslam ülkeleri su kaynaklarının en verimli bir şekilde kullanılmasını 

sağlamak, 

24. Piyasa ekonomisinin işlemesini sağlamak ve özel sektörün 

çalışmasını kolaylaştırmak, 

25. Özel sektör kuruluşları arasındaki ilişkilere etkinlik kazandırmak, 

26. Enerji ve doğal kaynaklarla petrolün rasyonel ve bütün İslam 

Dünyasının yararına olacak şekilde yönetimini sağlamak ve üye ülkeler 

arasında (teknik, ekonomik) bağlantılar kurmak, 

27. İslam ülkeleri arasındaki turizm hareketini hızlandırmak, 

28. Ortak sermayeli ticaret ve kalkınma bankalarının kurulmasını 

gerçekleştirmek, 

29. Karşılıklı ticaretin arttırılması amacıyla sınır ticaretini geliştirmek ve 

insan, mal, sermaye ve hizmetlerin serbest dolaşımını sağlamak, 

30. Nihayet “İslâm iktisadı” çalışmaları gelir dağılımını olumlu yönde 

etkilemeyen kurumların teorisini yapmaktan çok, insanca bir hayat tarzı ve 

yeni bir uygarlık ile ilgili sorunları ele almalıdır. 

Burada asıl hedef, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyeleri ile diğer İslam 

ülkeleri veya toplulukları arasındaki iktisadi, ticari, sosyal ve kültürel alanlara 

ilişkin engelleri kaldırarak, işbirliğinin giderek güçlendirilmesi olmalıdır. 16
 

Bütün bu teklifler iktisadî işbirliğini sağlamaya yöneliktir. Ancak konu 

temelde ahlakîdir. Yani kul hakkını esas alan İslâm ekonomisinin günümüzde 

varolduğunu söylemek zordur. 

Gelir dağılımının son derece bozuk olduğu İslâm toplumlarında iş 

ahlâkının ve iş barışının hatta toplum barışının sağlanması imkânsızdır. Bu 
 

16 İslam Ülkeleri ve EKİT (ECO) Raporu, s. 27-30 
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yüzden ortaya çıkan toplumsal gerginliklerin büyümemesinin temel sebebi 

aile, akrabalık ve komşuluk geleneklerinin hala varlığını sürdürmesidir. 

Modern kapitalizmin hor gördüğü bu tür gelenekler toplumlarımızdaki 

gerginlikleri azaltan en önemli faktördür. 

İslam ülkeleri arasındaki iktisadî işbirliği potansiyeli yüksek iken İslam 

Konferansı Teşkilatının kurulmasından bu yana geçen 40 senede belki 

sorunlar daha net tesbit edilmiş ama bu yolda kayda değer adımlar 

atılamamıştır. 

Kapitalist dünya sisteminin edilgen bir üyesi olan ve hala “gelişmekte 

olan” ve Güney ülkeleri arasında yer alan İslâm ülkelerinin etken ve hakim 

olmalarının sırrı iktisadın da temelinde yer alan ahlâkın tekrar 

önemsenmesinde bulunmaktadır. 

İslam ülkelerinin geçmişinde belirleyici olan fütüvvet ve ahilik 

geleneğinin ihya edilmesi iktisat-ahlak bütünlüğünü tekrar oluşturmada ilk 

adımı oluşturacaktır. Çıkmaz bir sokak olan küreselleşmeye karşı yegane 

alternatifin yani yeni bir uygarlık oluşturmanın hareket noktası budur. 
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TÜRKİYE’NİN B PLANI 

MERKEZÎ DEVLETLER BİRLİĞİ (MEDEB) 

Anıl ÇEÇEN*
 

Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması üzerine, dünyanın merkezî 

bölgesinde bir otorite boşluğu alanı meydana gelmiştir. Tarihsel süreç 

içerisinde bu bölgeye bakılırsa, dünyanın merkezî gücünün Osmanlı 

coğrafyasında çıktığı görülmüştür. Tarihin ilk dönemlerinde, Asya’da kulmuş 

olan büyük devletler, dünyanın merkezine yöneldikleri aşamada bu bölgeyi 

ele geçirmek istemişlerdir. Asya’dan gelen Cengiz Han, Timur Han ve İlhanlı 

gibi imparatorların orduları, dünyanın merkezî coğrafyasını ele geçirmek 

istemişlerdir. Asya’nın büyük devletleri gibi, Avrupa’nın büyük güçleri de, 

Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulmuş olduğu bölgeyi ele geçirmek için çeşitli 

girişimlerde bulunmuşlardır. İran’da kurulan Pers İmparatorluğu gibi 

Makedonya’da kurulmuş olan İskender İmparatorluğu da bu coğrafyayı 

kontrol altında tutmak istemiştir. Avrupa Hıristiyan olduktan sonra tam on bir 

haçlı seferi, bu bölgeyi ele geçirmek ve Hıristiyanlaştırmak için düzenlenmiş 

ve bu saldırıya uğrayan halkın direnmesi yüzünden bu tür planlar 

gerçekleşememiştir. Napolyon, Fransa merkezli bir Büyük Avrupa’yı 

gerçekleştirmek isterken gene bu bölgeye saldırmış, Hitler ise Almanya 

merkezli bir Büyük Avrupa devleti kurmaya çalışırken Osmanlı 

İmparatorluğunun çökmesi sonucunda otorite boşluğu alanına dönüşmüş olan 

bu bölgeyi ele geçirmek için planlar yapmıştır. Avrupa kıtasını denetimi altına 

almak isteyen güçler ile Asya’da kurulmuş olan büyük imparatorluklar 

kesinlikle, dünyanın jeopolitik merkezi olan Orta Doğu bölgesini ele geçirmek 

zorunda kalmışlardır. Bu yüzden Bağdat kenti tarihin her döneminde saldırı 

ve tahribat ile karşılaşmıştır. 

Batı uygarlığının merkezi de bu bölgedir. Uygarlık tarihi incelendiği 

zaman, Avrupa’ya kaynaklık yapan birikimin eski Yunan’dan doğduğu 

görülmektedir. Eski Yunan’a Eski Mısır, Mısır’a da Mezopotamya uygarlık 

beşiği olarak kaynaklık yapmışlardır. Günümüzün süper gücü olan Amerika 

Birleşik Devletleri’ni yaratan Avrupa uygarlığıdır. Avrupa ise birikimini Eski 

Yunan ve Roma döneminden gelen bir miras ile gerçekleştirmiştir. Kısaca 

dünya tarihinin oluşumunda, Orta Doğu denilen bölge ana merkez olarak işlev 

görmüştür. Milat sonrası dönemlerde, dünya gücünü ele geçiren siyasal 

yapılar ya da devletler, bu nedenle Orta Doğu bölgesini kendi denetimleri 

altında tutmak istemişlerdir. Bu yüzden, bölgenin insanları ve 
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devletleri tarih boyunca dış saldırılardan ve hegemonya mücadelelerinden 

kurtulamamışlardır. 

Orta Doğu’da kurulmuş olan devlet yapıları, jeopolitik konumları gereği, 

Asya ve Avrupa arasında kaldıkları için, tarihin her döneminde ya Asya ya da 

Avrupa güçlerinin hedefi konumunda olmuşlardır. Asya ya da Avrupa 

kaynaklı bölgeye yönelik saldırılar tarihin her döneminde görüldüğü gibi 

günümüzde de benzeri bir saldırı ortaya çıkmıştır. Bu saldırı, bir başka kıtadan 

okyanus ötesi Amerika’dan kaynaklanmaktadır. Okyanus ötesi bir kıta olan 

Amerika’dan kalkıp gelerek on bin kilometrelik mesafeyi aşarak, dünyanın 

yeni süper gücünün bölgede yerleşmeye çalışması tarihin dinamiklerine uygun 

bir gelişme olarak görülmektedir. Avrupa’nın bütünleştiği, Asya’nın büyük 

güçlerinin yavaş yavaş dünya sahnesinde ağırlıklarını göstermeye başladığı 

bir dönemde, okyanus ötesi gücün dünyanın ana karası olan Avrasya bölgesini 

kendi kontrolü altında tutma zorunluluğu ortaya çıkmakta ve bu nedenle de, 

Amerika Birleşik Devletleri, kendini yaratan ve kendinden önce dünyanın 

egemeni olan diğer Atlantik gücünü yanına alarak, dünyanın jeopolitik 

merkezine girmektedir. Böylesine büyük bir operasyon gerçekleşirken üç yüz 

yıllık Siyonizm’in bu harekete bağlı olarak hareket eden Siyonist lobilerin son 

derece etkin çalıştıkları ve yarım yüzyıl önce kurulmuş olan küçük Yahudi 

devletini büyük İsrail’e dönüştürme doğrultusunda ellerinden gelen her türlü 

desteği Atlantik ülkelerinin askeri birliklerine sağladıkları görülmektedir. 

Sadece Yahudi kökenlilerle yetinmeyen bu lobiler, Tevrat’a inanan Evanjelik 

Hıristiyanlarla da büyük İsrail projesi doğrultusunda ciddi bir Siyonist ittifak 

oluşturarak uygulamaya başladıkları görülmektedir. 

Bu proje, Osmanlı İmparatorluğu’nun hasta adam düzeyine geldiği 

ondokuzuncu yüzyılın ortalarında Yahudi asıllı İngiliz Başbakanı Benjamin 

Disraelli tarafından hazırlanmış olan dörtlü konfederasyon planının yeni bir 

versiyonu olarak devreye girmiştir. Osmanlı İmparatorluğu merkezî gücünü 

kaybederek, sarsılmaya başladığı bir aşamada Rus İmparatorluğu ile İngiliz 

İmparatorluğu, dünyanın merkezî devletini hasta adam olarak ilan etmişler ve 

bunu paylaşmak için birbirlerini yoklamaya başlamışlardır. Bir Yahudi 

başkanının yönetimindeki İngiliz İmparatorluğu, Siyonizm’in hedefi olan 

İsrail’i kurmak ve bu doğrultuda Yahudileri Filistin’de tutmak için, bu amacı 

da gerçekleştirecek bir planı dünya dengelerini dikkate alarak yavaş yavaş 

uygulamaya başlamışlardır. Yirminci yüzyıla kadar dünyanın batısını 

keşfetmeye uğraşan insanlığı yeniden dünyanın doğusuna yönlendirme 

noktasında oryantalizm çalışmaları başlamış ve dünyanın bütünleştirilmesi 

noktasında, batının yanı sıra doğunun da kontrol altına alınması gereği 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Üçüncü Uluslar Arası Orta Doğu 

Semineri, Elazığ, 02-04 Kasım 2006 47 

 
ortaya çıkmıştır. Batının egemen gücü bu doğrultuda dünyanın merkezî 

alanına sahip çıkmak istemiş ve Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasından 

sonra meydana gelen otorite boşluğu alanında yeni bir siyasal yapılanma 

planlanmıştır. 

İnsanlığın batıdan doğuya yöneldiği yirminci yüzyıl başlarında iki büyük 

dünya savaşı gündeme gelmiş ve batının gücü yeniden doğuya doğru 

yönelmiştir. Bu kez batıdan gelen güç Avrupa kıtasından değil ama Amerika 

kıtasından gelmekte ve bir Atlantik ittifakı doğrultusunda, kendisinden önceki 

Atlantik gücü ile ortak bir girişim çerçevesinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun 

yıkılmasından sonra meydana gelen otorite boşluğu alanını doldurmak üzere 

devreye girmektedir. İngiltere’nin eski Osmanlı alanında meydana gelen 

otorite boşluğunu Şark Meselesi olarak ilan etmesi ve bu sorunu çözmek üzere 

dörtlü konfederasyon olarak bir Yakın Doğu Konfederasyonu kurmak 

istemesi, Atlantik gücünün dünya hegemonyasına dönüşebilmesi için yüz elli 

yıl önce yapılmış bir plandı. Yirminci yüzyıla kadar dünyayı güneş batmayan 

bir İmparatorluk olarak yöneten Britanya Krallığı, iki dünya savaşı sonrasında 

gücünü kaybedince, yerine onun yavrusu ve varisi olarak Amerika Birleşik 

Devletleri geçmiştir. İkisi de bir Atlantik gücü olduğu için Atlas 

Okyanusundan bu bölgeye baktıkları zaman dünyanın merkezinin Avrupalı ve 

Asyalı güçlere bırakılmaması gerektiğini görüyorlar ve kendilerinin dünya 

hegemonyası doğrultusunda, dünyanın merkezine gelerek, burada kendi 

güçlerinin merkezinde yer alacağı bir bölge konfederasyonu planlıyorlardı. 

İngiltere açısından, Osmanlı İmparatorluğu çöktüğü zaman meydana 

gelen otorite boşluğu alanının başka bir güce bırakılmaması gerekiyordu. Bu 

noktada, Almanya’nın doğuya ilerlemesi, Rusya’nın güneye inerek sıcak 

denizlere ulaşması, Arapların bir araya gelerek bir Arap birliği 

konfederasyonu kurmaları, İran’ın önderliğinde Abbasi ya da Emevi 

İmparatorluğu benzeri yeni bir İslam Birliği Konfederasyonu oluşturulması, 

Osmanlı topraklarında yaşayan Türklerin yeniden Eski Selçuklu 

İmparatorluğu alanına yönelerek bir Türk birliği yapılanması yaratması ya da 

Asya’nın büyük güçleri olan Rusya, Çin ve Hindistan’ın sahip oldukları 

milyonlarca Müslüman nüfustan yararlanarak bu bölgeye sahip olmalarının 

önlenmesi gerekiyordu. İtalya’nın doğu Akdeniz’de yeni bir Roma 

İmparatorluğu arayışı da Fransa’nın onbirinci yüzyılda Filistin’de kurduğu 

Latin devleti planı ve bu doğrultuda Ermenileri kullanarak, Hıristiyan 

Süryanilerden yararlanarak Suriye devleti ya da büyük bir Ermenistan 

yapılanmasını gündeme getirmesinin önlenmesi gerekiyordu. İngiltere 

merkezli dünya, Osmanlı sonrasında ortaya çıkan Şark Meselesinin çözümü 
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dörtlü konfederasyon planını gündeme getiriyor bu doğrultuda, Balkanlar’da, 

Anadolu’da, Kafkasya’da ve Orta Doğu’da etnik topluluklar ve cemaatlerden 

oluşan küçük devletlerin federasyon kurmasını ve daha sonra da bu dörtlü 

federasyonun Yakın Doğu konfederasyonu adı altında İngiltere’nin 

güdümünde İstanbul merkezli bölgesel yapılanmaya götürülmesini 

hedefliyordu. Bir anlamda, Anglosakson egemenliğinde yeni bir Bizans 

Projesi devreye sokuyordu. 

Eğer Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sonrasında, Büyük Britanya 

İmparatorluğu eski gücünü koruyabilse idi, Londra merkezli dünya 

yapılanması çerçevesinde, Osmanlı sonrasında Yakın Doğu  Konfederasyonu, 

dörtlü federasyonun siyasal yapılanması doğrultusunda gerçekleştiriliyordu. 

Yükselen güç olarak Almanya’nın tavsiye edilmesinde İngiltere çok 

zorlanınca, İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeni dünya yapılanması Amerika 

Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği dengesinde yeni bir dünya düzeni, 

soğuk savaş aşaması olarak gündeme geliyordu. Soğuk savaş yıllarında 

İngiltere’nin yerini bütünüyle Amerika alıyor ve dünyadaki İngiltere 

egemenliği ile kurulmuş olan Atlantik inisiyatifi düzeni Amerika’nın denetimi 

altına giriyordu. İşte bu aşamada, Amerika Birleşik Devletleri İkinci Dünya 

Savaşı’nın hemen sonrasında geleceğe dönük yeni bir plan hazırlayarak 

Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonraki dönem için yavaş yavaş yeni 

girişimlerde bulunuyordu 

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği macerası ile dünya kamuoyu 

yoklanırken, Amerika Birleşik Devletleri’nin soğuk sava sonrası için 

geliştirmiş olduğu Büyük Orta Doğu Projesi hazırlanıyordu. İkinci Dünya 

Savaşı sonrasında bölgeye gelen Amerika Birleşik Devletleri, Filistin’de İsrail 

Devleti’ni kurduktan sonra, İsrail merkezli bir Büyük Orta Doğu için çaba 

göstermiştir. Bu doğrultuda, Türkiye’nin NATO’ya girmesinden 

yararlanılmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi, Amerika’nın bölgeye girişi ile 

bir giriş kapısı konumuna getirilmiş İncirlik ve benzeri NATO üsleri ABD 

merkezli dünyanın güvenlik arayışı çerçevesinde kullanılmıştır. Türkiye 

Atlantik ittifakının, bölgeye girişinde merkezî üs olarak kullanılırken stratejik 

müttefik olarak ilan edilmiş ve böylece ABD planlarına uyumlu olması 

sağlanmış ama aynı zamanda bölgenin merkez ülkesi olması nedeniyle 

Atlantik ittifakının bölgede gerçekleştirmeğe çalıştığı yeni siyasal düzene 

uyum için dönüştürülmeğe çalışılmıştır. İsrail2in büyük bir federasyona 

dönüşebilmesi için, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa kapısında Avrupa Birliği 

ilkeleri doğrultusundaki uygulamalarla dönüştürülmeğe çalışılmış Türkiye 

Avrupa’ya tam üye olabilmek için, uyum programları çerçevesinde birçok 

ödün vermiş ama buna rağmen Avrupa 
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Birliği’nin dışında kalmıştır. Avrupa’ya giremeyen Türkiye, üye olma 

sürecinde vermiş olduğu ödünlerle yapısal bir dönüşüm içine sürüklenmiş ve 

bu aşamada İsrail merkezli bölgesel yapılanmanın istediği gibi Büyük İsrail 

Projesine uygun bir duruma getirilmiştir. İsrail de tıpkı İngiltere gibi, küçük 

küçük eyaletlerden oluşacak devletçiklerin biraya gelmesinden oluşacak bir 

bölgesel konfederasyon arayışını gerçekleştirmeğe çaba göstermiştir. Bu plan 

doğrultusunda Kürdistan’ın kuruluşu gündeme gelmiş, İsrail’in 

organizasyonu ve ABD’nin desteği ile bölgeye yeni bir devlet olarak getirilen 

Kürdistan projesi uygulamada fiilen kurulmuştur. 

ABD merkezli Orta Doğu Projesi sadece, İngiltere’nin alternatifi olarak 

Osmanlı alanını düzenlemek değil, ama Sovyetler Birliği’nin çökmesinden 

yararlanılarak dünyanın tek süper gücü olarak hegemonyaya dayanan bölgesel 

bir düzen kurmak olduğu için yönlendirme yaptığından, Osmanlı hinterlandı 

merkez alındıktan sonra buna, dünyanın merkezi bölgesinde bulunan İslam 

coğrafyası da eklenmiştir. Fas’tan Endonezya’ya kadar, bütün Kuzey Afrika, 

Orta Doğu, Kafkasya, Orta Asya ve Güney Asya İslam coğrafyası olarak bu 

projenin yer almıştır. Osmanlı’dan kalma önemli bir Müslüman nüfus 

barındırdığı için Balkanları da bu Müslüman coğrafyasına eklemek 

mümkündür. Bosna ve Arnavutluk gibi Müslüman ülkelerin halkının dinlerine 

sahip çıkması, Osmanlı mirasının Balkanlarda günümüze kadar devam 

etmesini sağlamıştır. Bu kadar geniş bir alana yayılan Müslüman ülkeleri tek 

bir projenin denetimi altında kontrol etmek zorlanınca bu kez bu kez ABD, 

projenin adını değiştirerek, Genişletilmiş Kuzey Afrika ve Orta Doğu adı 

altında yeni bir proje uygulamasını gündeme getirdi. Amerika böylece, 

İngiltere’nin Şark Meselesinin çözümü için hazırladığı, dört federasyona 

dayanan Yakın Doğu Konfederasyonu yerine, gene Osmanlı ülkesini merkez 

alacak ama doğu ve batıya doğru genişleyen Müslüman ülkelerin hepsini 

kucaklayan bir hegemonya projesini  Büyük Orta Doğu adı altında devreye 

sokmağa çaba gösteriyordu. 

Milat sıralarında Roma İmparatorluğu, dünyanın merkezî bölgelerini ele 

geçirirken, bölgedeki tek tanrılı din devleti olan İsrail’i hedef almış, bu devleti 

yıkarak tek tanrılı dine tapan Yahudileri hem dağıtmış hem de kitleler halinde 

öldürmüştür. Ülkelerinden ikibin yıl önce kovulmuş olan Yahudiler, dünya 

ülkelerinde göçebelik yapmaktan yorulmuş ve kimliklerini gizleyerek 

yaşamaktan kurtulmak üzere yeniden Filistin bölgesinde yeni bir Yahudi 

devleti kurabilmek için harekete geçmişledir. Onbeş yüzyıl Avrupa ve 

Akdeniz kıyılarında ticaret ile uğraşan Yahudiler daha sonraları sömürge 

imparatorlukları ile dünyaya yayılmışlar ve dünya ekonomisini ele geçirdikten 

sonra sahip oldukları ekonomik ve siyasal güç ile yeniden eski 
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ve kutsal topraklarına gelerek bir Yahudi devleti kurabilmenin arayışı içinde 

olmuşlardır. İngiliz yönetimini kullanarak yirminci yüzyılın başlarında 

Osmanlı çökerken geri dönüp Filistin bölgesine yerleşmeğe başlamışlar, daha 

sona da İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ertesinde resmen bir Yahudi devleti 

İsrail’i kurmuşlardır. Yirminci yüzyılın ortalarında, ikibin yıl sonra yeniden 

bir Yahudi devletinin Orta Doğu’da kurulmuş olması, bölge ve dünya 

dengelerini sarsmış ve bu devlet kurulduktan sonra çatışmalar sürekli olarak 

tırmanmış ve günümüze kadar gelip dayanmıştır. İsrail devletinin elli yıllık 

tarihi tam bir savaş ve çatışma tarihi olarak geçmiştir. Çevresindeki Müslüman 

devlet baskısından kurtulmak isteyen İsrail Devleti, bu doğrultuda büyük İsrail 

projesini hazırlamış ve ABD’den yararlanarak uygulamaya başlamıştır. 

İngiltere merkezli Yakın Doğu konfederasyonu, Amerika merkezli 

Büyük Orta Doğu Projesi, İsrail merkezli Büyük İsrail Projelerinin hepsi de 

Osmanlı İmparatorluğu’nun alanında kendi egemenliklerini kurmak isteyen 

emperyalist girişimlerdir. Bu alanı Atlantik güçlerine ya da Yahudilere 

bırakmak istemeyen Avrupalıların da Büyük Avrupa Projesi bu doğrultuda 

devreye girmekte, laik, üniter ulusal ve çağdaş bir cumhuriyet modeli 

çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’ni içine almak istemeyen Avrupa Birliği, 

Türkiye’nin üyelik sürecini uzatarak, müzakere döneminde Türkiye’yi kendi 

istediği yollarda dönüştürmeyi ve bundan sonra ikinci bir Yugoslavya 

deneyini gerçekleştirerek, Anadolu’da kurulacak Hıristiyan eyaletleri eski 

Yugoslavya Cumhuriyetlerine benzer biçimde içine almaya yönelmektedir. 

Büyük Avrupa Projesi Atlantik’ten Urallara kadar uzanırken, bütün Osmanlı 

coğrafyasında Avrupa standartlarına uygun küçük devletçikler oluşturmayı 

hedeflemekte, bu bölgelerden Müslümanlığı tavsiye ederek Batı Avrupa 

merkezli Büyük Avrupa Projesi adı altında Avrupa’nın doğusuna yani Bizans 

Projesi biçiminde Avrupa hegemonyasının yayılması planlanmaktadır. Berlin 

merkezli Büyük Avrupa’nın kurulduğu gün Balkan, Kafkas, Anadolu ve Orta 

Doğu eyaletleri Hıristiyanlaşarak Avrupa Birliği’nin içinde yer alacaklar, 

böylece Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü ile meydana gelen Şark Meselesi 

Avrupa merkezli yapılanma ile çözüme kavuşturulacak, Atlantik güçlerine, 

Asya güçlerine, Yahudi egemenliğinde Büyük İsrail Projesi’ne dünyanın 

merkezî alanı bırakılmayacaktır. İran merkezli bir İslam Birliği’ne ya da Çin, 

Hindistan, Rusya gibi Asya’nın büyük ülkelerinin dünyanın merkezinde 

etkinlik kurmalarına izin verilmeyecektir. 

Osmanlı sonrası dönemde gündeme gelen Sovyet Devrimi, dünyanın 

kuzey yarımküresinde bir büyük ideolojik imparatorluğu ortaya çıkarmış 
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ama bu siyasal yapı yetmiş yıl içinde çökmüştür. Sovyetler Birliği sayesinde 

tüm kuzey Asya’da ve Doğu Avrupa’da hegemonya kurmuş olan Rus devleti, 

sonradan ilan ettiği yakın çevre doktrini çerçevesinde eski Sovyet 

Cumhuriyetlerinin bazılarını Bağımsız Devletler Topluluğu adı altında gevşek 

bir konfederasyon olarak kendisine bağlamış ve eskisi gibi dünyanın merkezî 

alanı olan Avrasya kıtasını Rus egemenliği altında tutabilmek için girişimde 

bulunmuştur. İran kendine stratejik partner seçen Rusya Federasyonu, izlediği 

Avrasya siyasetinde Türkiye’yi de yanına alarak, Bağımsız Devletler 

Topluluğu’nun alanını eski Osmanlı hinterlandına genişletmek istemekte, 

böylece Rusya’nın kontrolü altında bir Türkiye ile, Avrupa ve Atlantik 

güçlerinin Orta Doğu’ya girmelerini önlemek istemektedir. Ayrıca, İsrail 

merkezli bir Orta Doğu yapılanmasının Kafkaslara ve Orta Asya’ya uzanması 

ise Rusya’nın hiç de işine gelmemektedir. Bağımsız Devletler Topluluğu ile 

Avrasya’yı denetiminde tutacak olan Rusya, Türkiye’yi de yanına alarak 

Büyük İsrail Projesi’ni önlemek istemekte, Avrupa ve Amerika’nın bölgeye 

girişinin önünü kesmeğe çalışmaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğu sonrasında meydana gelen otorite boşluğunun 

yarattığı Şark Meselesinin çözümünde Rusya, Çin ve Hindistan doğu güçleri 

olarak da belirli bir rekabet içinde bulunmaktadırlar. Her üç ülkenin 

vatandaşları arasında milyonlarca Müslüman nüfus bulunması, Asya’nın dev 

ülkelerini, Orta Doğu’nun Müslüman ülkelerini etkilemek açısından şanslı bir 

konuma getirmektedir. Bir buçuk milyarlık Çin ve Hindistan ile yüz elli 

milyonluk Rusya Federasyonu sahip oldukları Müslüman vatandaşları ile Orta 

Doğu’nun İslam topluluklarını doğrudan etkileyebilme ve kendi 

doğrultularında yönlendirebilme imkânını değerlendirmeğe çalışmaktadırlar. 

Batılı ülkeler ve güçler arasındaki hegemonya kavgasında, Batı dünyası Orta 

Doğu’nun geleceği için anlaşamazsa, ortaya çıkacak çözümsüzlük ortamında 

batının dünyanın merkezî alanındaki kontrolünü bütünüyle kaybetmesi 

gündeme gelecek, bu durumdan da dünyaya açılan Asya’nın dev ülkeleri 

yararlanabilecektir. Çin ve Hindistan kendi içlerinde barındırdıkları 

Müslüman topluluklarla Orta Doğu ülkeleri ile daha yakın ilişkiler 

kurabilecekler, bu bölgede oluşturulabilecek bir İslam birliğini kendilerine 

bağlayabileceklerdir. Hindistan İran üzeriden Çin ise Orta Asya üzerinden 

Orta Doğu İslam toplulukları ile doğrudan temas kurabilecekler ve onların 

etkin olacağı böylesine bir siyasal yapılanma Türkiye’yi de kendiliğinden 

içine çekebilecektir. Bölgesel bir İslamî yapılanma bir Müslüman ülke  olarak 

Türkiye’yi Asya merkezli İslamî entegrasyonun parçası durumuna getirecek, 

Avrupa’nın yanı başında batının çağdaş uygarlığı ile bütünleşmek için yola 

çıkan Türkiye Cumhuriyeti’nin laik cumhuriyet yapısı 



 

 

 

 

 

 

 

 

52 Anıl ÇEÇEN, Türkiye’nin B Planı: Merkezî Devletler Birliği (MEDEB) 

 

 
kendiliğinden sarsılacaktır. Çin, Hindistan ya da Rusya’nın kontrolü altına 

girmiş bir İslam dünyası içinde yer alacak bir Türkiye, tıpkı Avrupa Birliği 

sürecinde olduğu gibi bağımsızlığını yitirmek tehlikesi ile karşı karşıya 

kalacaktır. 

Amerika Birleşik Devletleri’nin küresel hegemonyasına karşı Avrupa 

ülkeleri bir kıtasal konfederasyon a giderken, Asya ülkeleri de benzer 

arayışlara yönelmişlerdir. Yirminci yüzyılda dünyanın merkezî konumuna 

gelen New York’a karşı, Çin Şangay kentini yirmibirinci yüzyılın  dünyasının 

merkezi olmaya aday bir kent olarak çıkartırken bu kentin adı ile anılan 

Şangay Birliği Örgütü’nü de bir kıtasal ittifak olarak gündeme getirmektedir. 

Avrupa Birliği’ne yarım yüzyıldır üye olmak için çırpınan Türkiye sonuçsuz 

kaldığı bir aşamada, geleceğin Asya entegrasyonunun çekirdeğini oluşturacak 

Şangay Birliği Örgütü’ne üye olabilmek için çağrı almaktadır. Çin ve Rusya 

Türkiye üzerindeki batı hegemonyasını ortadan kaldırabilmek amacıyla 

Atatürk’ün cumhuriyet devletini Asya’nın gelecekteki birliğinin çekirdeğini 

oluşturan Şangay Birliği Örgütü’ne üye olmak için dolaylı yollardan 

zorlamaktadırlar. Türkiye bu örgüte tam üye olarak girerse hem Avrupa 

Birliği’nden hem Amerika Birleşik Devletleri’nden uzaklaşır. Böyle bir 

durumda, İsrail Devleti tek başına Orta Doğu’da ayakta kalamaz ve zamanla 

dağılır gider. 

Osmanlı Devleti’nden arkada kalan topraklarda hak iddia eden ve kendine 

bağlı bir hegemonya düzeni kurmak isteyen emperyal projelere karşılık bölge 

ülkelerinin de kendilerine göre gelişmek için izledikleri planlar 

bulunmaktadır. Bölgenin en büyük topluluğunu oluşturan Arapların, Arap 

devletlerini bir araya getiren bir Büyük Arap Birliği Projesi vardır. Mısır’ın 

başında Arap milliyetçisi bir önder olarak Nasır varken, Mısır ve Suriye’nin 

Birleşik Arap Cumhuriyeti adı altında birleşmeleri gündeme gelmiştir. 

Bölgedeki batı emperyalizmine ve İsrail’e karşı gündeme getirilen bu modeli 

Sovyetler Birliği desteklemiştir ama batılı güçlerin devreye girmeleriyle 

beraber Birleşik Arap Cumhuriyeti devleti yapılanması çok kısa ömürlü 

olmuştur. Irak, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi Arap devletlerini içine 

alamayan Birleşik Arap Cumhuriyeti girişimi batılıların engellemeleri ve 

İsrail’in provokasyonları ile başarısız kılınmıştır. Nasır iktidardan düştükten 

sonra ise, Araplar arasında böylesine bir siyasal birlik oluşturma girişimi 

görülmemiştir. Özellikle Suriye ve Irak gibi Arap ülkelerinde Arap 

milliyetçisi Baas Partisi iktidar olmasına rağmen, parti içi kanat çekişmeleri 

nedeniyle ve batılı emperyal güçlerin engellemeleri ile Suriye ve Irak iki 

komşu ülke olmalarına rağmen bir türlü bir araya gelememişler ve sonunda 

birleşemedikleri için, bölgeye giren Atlantik emperyalizminin saldırıları 
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yüzünden bölünmek ve çökmek zorunda kalmışlardır. Irak bu durumun 

faturasını çok ağır ödemiş ve iki kez amerikan saldırısı ile karşı karşıya kalarak 

yıkılmıştır. Arap Birliği Örgütü’nün de yeterince etkin çalışmaması da Orta 

Doğu Arap ülkelerinin bir araya gelerek, bölgede birlik oluşturmalarını 

önlemiştir. Bu nedenle Osmanlı sonrası dönemde bu bölgede bir Arap 

Birliğinin oluşturulması projesi yürümemiştir. 

Bölgenin Arap olmayan büyük ülkesi İran ise, Müslüman kimliği ile 

bütün Orta Doğu’nun İslam topluluklarına öncülük etmek istemiştir. Soğuk 

savaşın son döneminde Sovyetler Birliğini çökermek üzere Avrupa 

emperyalizminin desteği ile İran’ın başına getirilen Humeyni, yeşil kuşak 

stratejisi doğrultusunda Orta Asya’ya değil ama Orta Doğu’ya bir İslam 

Birliği için yönelince, Amerika Birleşik Devletleri’nin desteği ile Irak İran’a 

saldırmıştır. Dokuz yıl süren savaş sonucunda Irak çökme noktasına gelince 

Amerikan ordusu birinci körfez savaşı amacıyla Irak’a girmiş ve Suudi 

Arabistan’da Merkezi Kuvvetler Komutanlığı’nı kurarak, dünyanın 

merkezinde kendine bağlı bir ordu yapılanmasını gerçekleştirmiştir. Bu 

komutanlığın kurulmasından sonra Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu ile 

ilişkilerini devletten devlete bağlantılarla değil ama doğrudan kendine bağlı 

askeri birlikler arcılığı ile yürütmüştür. Bu durumdan yararlanarak, diğer 

projeleri önlemiş ama askerleri aracılığı ile hem Büyük Ota Doğu hem de 

Büyük İsrail Projelerinin önünü açmıştır. ABD halen bu düzen ile geleceğe 

yönelik projelerini bölgede uygulamaktadır. 

Eski Osmanlı ülkesinin geleceği ile herkes ilgilenirken ve bu bölgede 

kendisinin merkezinde olacağı ve gene kendisine bağımlı olacak bir siyasal 

yapılanmanın peşinde koşarlarken, Osmanlı İmparatorluğunun mirasçısı 

olarak merkezî topraklar üzerinde kurulmuş Türk devletine kimse düşüncesini 

sormamaktadır. Bölgeni merkezinde bir Türk devleti olarak kurulmuş olan 

Türkiye Cumhuriyeti’nin orta boy bir ülke olarak geleceğe dönük bir gelişme 

stratejisinin olabileceği kimsenin aklına gelmemektedir. Dünyanın jeopolitik 

merkezinde yer aldığı için son derece önemli bir konuma sahip olan Türkiye 

Cumhuriyeti’nin merkezinde yer alabileceği bir yeni bölgesel yapılanmanın 

olabileceğini doğal karşılamak gerekirken, emperyalizmin ve Siyonizm’in 

işbirlikçileri böylesine bir ihtimali önlemek ve devre dışı bırakabilmek için, 

Türkiye üzerine var güçleriyle abanmaktalar ve ellerindeki parasal olanakları 

seferber ederek, Türkiye’nin önemli kesimlerine maddi çıkarlar karşılığında 

kendi çıkarları için yönlendirmeye çalışmaktadırlar. Sovyetler Birliği’nin 

yıkılmasından sonra soğuk savaş döneminin koşullarının ortadan kalkmasına 

rağmen sanki soğuk savaş  devam ediyormuş ve sanki Batı bloku varmış gibi 

hareket ederek 
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Türkiye’nin uyanmasını önlemeğe alışıyorlar, psikolojik savaş stratejilerini 

parasal olanakları ile satın aldıkları İstanbul medyası aracılığı ile gündeme 

getiriyorlar, gazeteler ve televizyon kanalları ile psikolojik yönlendirme 

taarruzunu Türk toplumu üzerinde kararlı ve ısrarlı biçimde yürütüyorlar. Bu 

nedenle, Türk toplumunun uyanması ve değişen koşulları algılaması zaman 

almıştır. Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra geçen on beş yıllık bir süre 

sonunda Türkler yeni dünya düzeninin anlamını kavramağa ve 

küreselleşmenin süper bir emperyalizm olduğunu kavramağa başlamışlardır. 

Orta boy ülkeler küçük ülkelerle beraber, büyük ülkelerin ve  emperyalist 

güçlerin çekişme alanı konumundadırlar. Dünya hegemonyasına ya da 

bölgesel egemenliğe yönelen bütün emperyal devletler küçük ve orta boy 

ülkeler üzerinde egemenlik yarışı içinde olurlar. Son on beş senedir, Türkiye 

üzerinde batı blokunun uç merkezi olan Amerika Birleşik  Devletleri, Avrupa 

Birliği ve İsrail hegemonya çekişmesi içine girmişlerdir. ABD’yi yönlendiren 

Yahudi lobileri İsrail’in çıkarları doğrultusunda Amerikan baskısını Türkiye 

üzerinde sürdürürlerken, Avrupa ülkeleri de Avrupa Birliği sürecinden 

yararlanarak Türkiye üzerinde etkin olmak ve bu ülkeyi istedikleri hedeflere 

doğru yönlendirmek istemişlerdir. Türkiye bu yüzden, bir türlü 

toparlanamamış eski müttefiklerinin baskıları ile onların çıkarları 

doğrultusunda bir yerlere çekilmek istenmiştir. Bu olumsuz koşullara rağmen 

gene de bir avuç vatansever Türk aydını, Atatürk’ün cumhuriyetinin bağımsız 

geleceğini değişen dünya koşullarında yaptıkları çalışmalarla belirlemeğe 

çalışmışlardır. Seksen yıllık cumhuriyetin ve bu devleti kuran Kuvayı Milliye 

mücadelesinin birikimi, Türkiye’nin bağımsız gelecek arayışını etkilemiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkmış bir 

devlet olarak, yirminci yüzyılda yoluna devam ederek, yirmi birinci yüzyıla 

ulaşmıştır. O dönemin koşullarında imparatorlukların yıkıldığı bir aşamada 

Avrupa’nın önde gelen ülkelerinde geçerli olan devlet modeli olarak ulus 

devlet biçiminde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, daha sonra ülke koşullarına 

uygun kendi modelini oluştururken, üniter ve laik bir cumhuriyet devleti 

rejimine yönelmiştir. Soğuk savaşın hassas dengelerinde kendi modelini 

koruyabilen Türkiye Cumhuriyetine, yirmi birinci yüzyılın başlarında 

dünyanın egemen güçleri tarafından karşı çıkılmaktadır. Dünya savaşı 

sonrasında yeni bir ulusal kurtuluş savaşı yaparak ayakta kalan ve bu yoldan 

kendi bağımsız devletini kuran Türk ulusuna, devlet olarak yoluna devam 

etme hakkını, bu bölgenin geleceği için plan ve projeleri olan egemen güçler 

izin vermek istememektedirler. Uluslar arası hukuka göre, her ulusun devlet 

kurma hakkı olduğu gibi her devletin de değişen dünya koşullarında ar olma 
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hakkı bulunmaktadır. Her ulus ve her devlet için geçerli olan bu durum, 

Türkiye Cumhuriyeti ve Türk ulusu için kabul edilmek istenmemektedir. 

Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasıyla ortaya çıkan boşluk alanında, kendi 

bağımsızlığı için savaşan bir halk ulusal kurtuluşu gerçekleştirdikten sonra, 

kendi ulus devletini kurmuştur. Lozan Antlaşması ile uluslar arası düzende 

tanınmış olan Türkiye Cumhuriyetinin devlet olma hakkını ve kurulduğu gibi 

kendi modeli ile oluna devam etme şansını hiçbir otorite elinden alma hakkına 

sahip değildir. 

Yeni dünya düzeni sürecinde, bu bölgede kendi planlarını 

gerçekleştirmek isteyenler hem Türk ulusunun elinden bağımsız bir siyasal 

varlık olarak var olma hakkını hem de bu ulusun kurmuş olduğu devletin 

bağımsız bir siyasal organizma olarak yaşama hakkını ortadan kaldırmak 

istemektedirler. Emperyal amaçla ortaya çıkanlar, bir büyük imparatorluk 

sonrasında kurulmuş olan orta boy bir ülkenin var olma hakkını tanımak 

istememektedirler. Dünyanın ortasındaki diğer ülkelere de göz dikerken, Irak 

için uyguladıkları saldırganlığı, merkez bölgenin diğer orta boy ülkeleri için 

de geçerli kılmak istemektedirler. Konun jeopolitik hesapları ile beraber petrol 

ve doğal kaynaklara el koyma planları ile, dinsel amaçlı kutsal topraklara el 

koyma planları da önde gelen faktörler olarak Osmanlı arazisi üzerindeki 

bütün devletleri tehdit etmektedir. Türkiye Osmanlı ülkesinin merkez ülkesi 

olarak emperyalist saldırganlığın baş hedeflerinden birisi konumundadır. Bu 

nedenle de, tasfiye edilme sürecine zorlanmakta, Atatürk’ün bağımsız Türkiye 

Cumhuriyeti zaman içerisinde  tasfiye edilirken, bir yandan da bölgesel 

konfederasyonun temelleri atılmaktadır. Ama bu konfederasyonun nereye 

bağlı olacağı, kim tarafından yönetileceği ve merkezinin neresi olacağı daha 

belirlenmiş değildir. Batılı emperyal güçler arasındaki çekişmeler bunun 

yapısını belirleyecektir. 

İkinci dünya savaşı sonrasında baskı altına alınarak, kontrol altında 

tutulan Türkiye Cumhuriyeti, Sovyetler Birliği’nin yıkılması sürecinde yoğun 

bir psikolojik savaş yönlendirmesine maruz kalmış ve bu nedenle de Türk 

halkının uyanarak gerçekleri görmesi engellenmiştir. İkinci Dünya Savaşı 

sonrasında gündeme gelen Avrupa ülkelerinin birleşmesi konusu Türk 

kamuoyunun önüne atılmış, Türkiye sürekli olarak Avrupa Birliği’ne üye 

olma hayali ile oyalanırken, dünyanın egemen gücü olan Atlantik İttifakı 

Türkiye üzerinden Osmanlı alanına girmiş ve dünyanın merkezî bölgesinde 

geleceğe dönük kendi planları doğrultusunda örgütlenmiştir. Amerika 

merkezli Büyük Orta Doğu Projesi, İsrail merkezli Büyük İsrail Projesi ile 

beraber yürürlüğe konulmuştur. Önceleri Avrupa Ortak Pazarı diye başlayan 

Avrupa’nın birliği konusu, soğuk savaş sonrasında kıtasal birliğe dönüşerek 
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ABD gibi bir büyük projeyi uygulama alanına geçirmeye çalıştığı aşamada, 

Türkiye’nin de Avrupa Birliği’ne üyeliği konusu gündeme getirilerek yarım 

yüzyıla yakın bir süre Türk kamuoyunun bu konu ile oyalanması sağlanmıştır. 

Türkiye Avrupa’ya girmek için çaba gösterirken, Birliğin dışında 

bekletilmiştir. Bu süre içinde Avrupa Birliği uyum paketleri ile Türkiye’nin 

içine girerek, Türkiye üzerinden Orta Doğu’nun yeniden yapılanmasında yer 

almıştır. 

Türkiye Avrupa ile oyalanırken, Amerika Birleşik Devletleri NATO 

aracılığı ile Türkiye’yi Orta Doğu’nun gelecekte kendi planlarına göre 

yapılanmasına çalışmış ve Türkiye üzerinden bölgeye dönük girişimleri 

sürdürmüştür. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik durumunun kesinleştiği 

bu yıla kadar resmi açıklanmayan Büyük Orta Doğu Projesi el altından 

yürütülmüş, Avrupa Türkiye’ye el koyma noktasına gelindiğinde ise Büyük 

Orta Doğu Projesi resmen açıklanmıştır. Aslında Büyük Orta Doğu Projesi, 

özü itibarı ile Büyük İsrail Projesi’dir. Amerikan devletini ve başkentini işgal 

eden Siyonist lobiler, Tevrat doğrultusundaki bu projeyi zorla Amerika 

Birleşik Devletleri’ne uygulatıyorlar ve Türkiye’deki gayrimüslim lobileri de 

işbirlikçi olarak kullanıyorlardı. Basın ve medya aracılığıyla bu lobiler Büyük 

İsrail ve Büyük Orta Doğu Projeleri doğrultusunda Türk toplumunu psikolojik 

olarak yönlendiriyorlar ama yaptıklarını sürekli olarak Türkiye’nin Avrupa 

Birliği’ne üye olması düşüncesine dayandırıyorlardı. Bir anlamda Türkiye 

Avrupa sopası ile dövülüyor, Avrupa kapısının önünde üyelik için 

bekletilirken bekleme süresi içinde zorla dönüştürülüyor ve gelecekte, Büyük 

İsrail ya da Büyük Orta Doğu Projelerinin uygulanabileceği elverişli bir 

yapıya doğru sürükleniyordu. Görünüşte Türkiye Avrupa için değiştiriliyordu 

ama gerçekte İsrail’in büyük devletine uygun bir biçimde dönüştürülüyordu. 

İsrail lobileri Türkiye’nin dönüştürülmesinde Avrupa Birliği oluşumunu göz 

boyama doğrultusunda çok iyi kullanıyorlar ve bu doğrultuda gelen tepkiler 

ile eleştirileri Avrupa üzerinden karşılıyorlardı. 

Avrupa ile uğraşmaktan başı dönmüş Türkiye, ne Büyük Ortadoğu ne de 

Büyük İsrail projelerinin devreye girdiğini anlıyordu. Bu işin farkına varan ve 

bu doğrultuda Türk Devletini ve ulusunu uyaran uzmanlar ise toplumdan ve 

siyasetten dışlanarak, gerçeklerin belirginlik kazanması önleniyordu. Son 

askeri dönem sırasında ABD’ye yakın yönetimin getirmiş olduğu basın 

cuntası, Türkiye’nin küreselleşme dönemine uygun ama son tahlilde Büyük 

Ortadoğu üzerinden Büyük İsrail’i gerçekleştirecek biçime dönüştürülmesi 

için her türlü psikolojik savaş ve yönlendirme işlevini yerine getiriyorlardı. 

Basın mensupluğundan iş adamlığına terfi eden bu dıştan kumandalı kadro, 
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Türk kamuoyunun gerçekleri görmesini önlemek için her türlü yolu 

deniyordu. Zaman içerisindeki gelişmelerle Türkiye’deki basın Türk olmaktan 

çıkıyor ve küresel patronların emrinde Büyük Ortadoğu ya  da İsrail için 

kendilerine verilen görevleri yerine getiriyorlar Jeopolitik ve stratejik bilgiden 

uzak kalan Türk kamuoyu da bu psikolojik yönlendirmenin etkisi altında 

kalıyordu. Ara sıra gerçekleri söyleyen bilim adamı ya da yazar ortaya çıktı 

mı hemen psikolojik savaş kadrosunun koro halinde paranoyaklık suçlaması 

ile karşı karşıya kalınıyordu. Paranoya, şizofreni ya da komploculuk 

suçlamasından çekinen Türk aydınları da gerçekleri görmelerine rağmen 

konuşamıyorlar ve etkin olamıyorlardı. 

Soğuk savaşın bitiminden on beş yıl geçtikten sonra bu süre zarfında 

birbirini izleyen olaylar bazı gerçeklerin gün ışığına çıkması ve daha iyi 

anlaşılmasına yardımcı olmuştur. Türkiye’nin, Atatürk’ün kurduğu devlet 

modeli ile Avrupa Birliği içine alınamayacağı kesin olarak anlaşılmıştır. 

Türkiye’yi sürekli oyalayan Avrupalılar, sürekli çifte standartlı yaklaşımlarla 

Türk devletini Avrupa’nın dışında tutmayı başarmışlardır. Avrupa için ancak 

Yugoslavya gibi parçalanan bir Türkiye, Hıristiyan eyaletler halinde içine 

alınabilir ve böylece de Vatikan’ın istediği Yeni Bizans Projesi gerçekleşmiş 

olacaktır. Büyük Ortadoğu ve Büyük İsrail Projeleri de öncelikli olarak bir 

Kürdistan Devleti kurmaya yöneldiği için sonunda Türkiye’nin 

parçalanmasına giden yol açılacaktır. Bu doğrultuda Büyük Ermenistan, 

Pontus, İyonya ve Trakya Devletleri projeleri gündeme getirilmekte, 

İstanbul’da ise bir Bizans Eyaletinin oluşması için çalışılmaktadır. Türkiye ne 

Avrupa’dan ne Amerika’dan ne de İsrail’den beklediği anlayış ve yardımı 

görmüştür. Sürekli olarak müttefikli görünümü ile oyalanan Türkiye’yi batılı 

güçler hiçbir zaman ciddiye almamışlar ve sürekli olarak müttefiklik 

görünümü altında Türkiye’yi kendi çıkarları için gene kendi planlarına uygun 

bir yönde kullanmışlardır. Son elli yılda ise dışarıdan getirilen yöneticiler 

aracılığı ile de Türkiye tam bir sömürge yönetimine işbirlikçi kadrolar 

aracılığı ile mahkûm edilerek Türkiye’nin kendi yönünü bulmasına izin 

verilmemiştir. 

İki binli yılların başlarında Türkiye yavaş yavaş gelişmeleri görmeye ve 

anlamaya başlamıştır. Dost ve müttefik olduğunu söyleyen batılı ülkelerin hiç 

birinin samimi olmadığı, sürekli olarak kendi çıkarları ve planları için uygun 

gördükleri konuları Türkiye’nin müttefiki gösterisi altında kabul ettirmeye 

çalışmışlardır. Türk Hükümetleri uzun süre bu baskılardan kurtulamadığı için 

etkin olamamıştı. Sonunda birçok olay birbirini doğrulayınca Türkiye de 

kendi çıkarlarını görmeye ve Batılı emperyalistlerin söylediklerini eleştirmeye 

başlamıştır. Saldırgan Amerika’nın, insan 
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haklarını nasıl ihlal ettiği açıkça ifade edilebilmiş, bütün zorlamalara rağmen 

Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu Irak savaşına karşı çıkarak asker 

gönderme ile ilgili tezkereyi reddetmiştir. İsrail ve Amerika’nın pervasız 

saldırganlıkları karşısında Türk halkı bu iki ülkeyi saldırgan ve terörist olarak 

gördüğünü bir çok kamuoyu araştırması ile göstermiştir. Türkiye, 

Amerika’ya, Avrupa’ya ve İsrail’e artık güvenmemektedir. İkinci Dünya 

Savaşı sonrasında yaşanan yarım yüzyıllık geçmişte Batılı müttefiklerin 

Türkiye’ye karşı yaklaşımları dostça değil emperyalistçe olmuştur. Kendi 

çıkarlarını tek doğruymuş gibi bize dayatan bu emperyalist güçler, Türkiye 

Cumhuriyeti’ni bitme noktasını getirmişlerdir. 

Türkiye Cumhuriyeti, bu aşamada bitmemek ve yoluna devam edebilmek 

için Batılı müttefiklerinin emperyalist baskılarından kurtularak bağımsız bir 

dış politikaya yönelmelidir. Türkiye, Atatürk’ün döneminde olduğu gibi 

Türkiye ve Ankara merkezli bir dış politikaya acilen dönerek kendini 

kurtarabilir. Bu aşamada artık Avrupa, Amerika ya da İsrail merkezli 

politikalara değil ama Ankara ve Türkiye merkezli politikalara öncelik 

verilmesi gerekmektedir. Şimdiye kadar işbirlikçi İstanbul medyası nedeniyle 

Türkiye’nin kendi ulusal çıkarlarına uygun, bağımsız açılımları kamuoyu 

önünde yer almamıştır. Yıkılmakta olan Osmanlı İmparatorluğu’nu otuz üç yıl 

ayakta tutan Abdülhamit, dış politikası ile Batılı, Emperyal güçlere karşı 

bağımsızlık mücadelesi yürüten Mustafa Kemal politikası arasında bir yeni 

sentez arayışının gündeme gelmesi gerekmektedir. Türkiye’yi İkinci Dünya 

Savaşı batağından uzak tutan İsmet İnönü dış politikası da bu dönemde 

Türkiye açısından yeniden önem kazanmaktadır. 

Dünyanın jeopolitik merkezinde kurulmuş olan orta boy stratejik bir 

devlet olarak, Türkiye sahip olduğu jeopolitik konumunu kullanarak Ankara 

ve Türkiye merkezli yeni bir strateji izleyebilirse bu aşamada hem devlet 

olarak hem de ulus olarak bulunduğu coğrafyada yerini koruyabilir aksi 

takdirde bu bölgeye yönelik emperyalist planlar uğruna Türkiye 

Cumhuriyeti’nin dağılması kaçınılmazdır. Dağılma sürecini hızlandırmak için 

her türlü baskı halen devam etmektedir. Bu tür baskıların ortadan kalkması 

için Türkiye’nin kendi ulusal planını ortaya koyması gerekmektedir. 

Dünyanın batı ve kuzey bölgelerinden gelen emperyalist saldırılara karşı 

anakaranın merkezi bölgesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuya 

doğru yeni bir açılım gündeme getirmesi gerekmektedir. Osmanlı 

İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra bu coğrafyanın merkezi bölgesinde 

bağımsız devlet kuran Mustafa Kemal, Osmanlı’nın geri çekilmesi nedeniyle 

meydana gelen otorite boşluğu alanını İkinci Dünya Savaşı öncesi dönemde 
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doldurabilmek için Batı’da Balkan Birliği’ni Doğu da ise Sadabat Paktı’nı 

gündeme getirmiştir. Eski Osmanlı Eyaletleri olan Balkan ülkelerini 

emperyalist saldırıdan koruyabilmek ve onlarla yeni bir dayanışma düzeni 

içine girebilmek için Balkan Paktı’nı gündeme getiren Mustafa Kemal, İkinci 

Dünya Savaşı sürecinde Orta Avrupa’nın iki saldırgan politikacısının önüne 

bir Balkan seddi çekmek istiyordu. Ne var ki kendisinden sonra Almanya 

diktatörü bütün Balkanlara saldırarak, Balkan ülkelerinin büyük bir katliama 

uğramasına sebep olmuştur. Günümüzde artık Balkan ülkeleri, Sovyetler 

Birliği’nin dağılmasından sonra sosyalizmi terk ederek Avrupa Birliği için 

yeni eyaletler olarak yer almaya hazırlanıyorlar. Türkiye bu aşamada eskisi 

gibi Balkanlarda etkili olamaz. ABD. Balkan ülkelerinin merkezi Avrupa’nın 

denetimi altına girmesini önleyebilmek için Kosova, Makedonya, Bulgaristan, 

Macaristan ve Romanya gibi ülkelerde askeri üsler kurarak yerleşmeye 

çalışmaktadır. Bu koşullarda Balkanlar artık Türkiye ile Avrupa arasında değil 

ama Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında kalan bir mesele 

haline gelmiştir. Büyük güçlerin yeni çekişme alanına dönüşen Balkan 

üzerinde Türkiye’nin eskisi gibi hak iddia etmesi son derece zor 

görünmektedir. Bu nedenle Türkiye, kendi çıkarlarına uygun yeni bir 

yapılanmaya yönelirken Balkan Bölgesini bunun içine alamayacağı açıktır. 

Türkiye için A planı olarak yıllarca gündemde tutulan Avrupa Birliği 

üyeliğinin gerçekleşmemesi durumunda Türkiye’nin bunun yerine kendi 

ulusal çıkarlarına uygun bir biçimde B planı olacaktır. B planı her zaman A 

planının gerçekleşmediği aşamalarda ortaya çıkar. Türkiye’nin A planı artık 

devre dışı kaldığına göre müzakere süreçleri yeniden ile yeniden bir yarım 

yüzyıl kaybetmenin hiçbir anlamı bulunmamaktadır. Emperyal güçler 

dünyanın merkezi bölgesini ve buradaki doğal zenginlikleri paylaşmak için 

çekişirken altta kalarak ezilip yok olmamak için bölge ülkesi olarak Türkiye, 

kendisini ayakta tutabilecek bir B planını ortaya koymak zorundadır. Bu planı 

hiçbir dış güç Türkiye için hazırlayamaz. Türkiye’deki dış güçlerin işbirlikçisi 

lobiler ya da kadrolar da böylesine bir planı hazırlayamazlar. Çünkü Türkiye 

ve Ankara merkezli dünyaya bakma alışkanlığına sahip değildirler. Tıpkı 

ulusal kurtuluş savaşı döneminde olduğu gibi Ankara ve Türkiye merkezli 

bakış açısı, değişen koşullarda Türkiye’nin B planını ortaya koyacaktır. 

Çünkü Türkiye bu tür bir bakış açısı ile kurulmuştur o nedenle de Türkiye’nin 

yoluna devam etmesi aynı bakış açısı ile mümkündür. 

Dünyaya Mustafa Kemal gibi bakınca başka bir türlü manzara 

çıkmaktadır. Atatürk’ün başkenti Ankara’dan dünya ve bölgedeki gelişmeler 
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çok farklı görünmektedir. Hiç kimse Amerika, İngiltere, Almanya ya da İsrail 

merkezli bakış açılarını Türkiye’ye zorla kabul ettirme durumunda değildir. 

İsrail nasıl Kudüs merkezli Ortadoğu’ya bakıyorsa, Avrupa nasıl Brüksel 

merkezli bu bölgelere yaklaşıyorsa Türkiye de Ankara merkezli bir bakış açısı 

ile Misak-ı Milli sınırlarına ve bu sınırlar içerisindeki ülkenin birliğine sahip 

çıkabilecektir. Bize dost olduğunu söyleyen Batılı ülkelerin hepsi Emperyal 

bakış açısı ile dünyanın merkezini kendilerine göre düzenlemeye çaba 

gösterdiklerinden Türkiye’nin çıkarları ve istekleri sürekli olarak güme 

gitmekte ve ertelenmektedir. Böylesine olumsuz bir süreç içinde Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti, yarı yarıya tasfiye edilmiştir. Tam bu aşamada 

Ankara’daki devleti küçültmek üzere cemaatçi bir kadro ulus devletin başına 

geçmiş ve Ankara-İstanbul anlaşmazlığının giderek yükseldiği bir aşamada 

İstanbul merkezli bir yönetim yapısı Ankara’daki devletin başına geçmiştir. 

On beş milyonluk İstanbul’dan Ankara’ya gelerek beş milyonluk Ankara’yı 

küçültmek üzere harekete geçenler, İstanbul’un Ankara’nın üç misli büyük 

olduğunu görmezden gelmektedirler. Her nedense bu kadar büyük İstanbul 

değil ama mütareke döneminin benzeri bir konuma sürüklenmiş olan İstanbul, 

yeni Bizans ya da Büyük Ortadoğu projeleri doğrultusunda önünü açmak için 

ulus devletin başkenti Ankara’yı ortadan kaldırmayı hedeflemektedirler. 

Türkiye’nin ulusal çıkarları için ve üniter devletin sağlıklı biçimde yoluna 

devam edebilmesi için Ankara’nın değil fazlasıyla dağınık bir gelişme 

göstermiş ve bu nedenle de hastalıklı bir yapıya sürüklenmiş olan İstanbul’un 

küçültülmesi zorunlu görünmektedir. Küresel emperyalizme sermaye ilişkileri 

ile teslim olmuş İstanbul küçültülmezse İstanbul’u bir atlama tahtası olarak 

gören küresel emperyalizmin bütün ülkeyi teslim alması gündeme 

gelebilecektir. Türkiye’nin B planı açısından Ankara’nın Orta Anadolu’da 

daha da büyütülmesi ve İstanbul’un devlet merkezine bağlı kalabilmesi için 

de bu eski Bizans artığı metropolün küçültülmesi gerekmektedir. Ankara 

merkezli bir ulusal plan ancak İstanbul’un küçültülmesi ile başarılı olabilir. 

Aksi takdirde bu dış rüzgarlara fazlasıyla açık metropol kent yeni Bizans 

projesi doğrultusunda kullanılmaya devam edilecek ve Ankara’nın karşısına 

başlıca engel olarak çıkacaktır. 

Mustafa Kemal’in Ankara’sından bölgeye bakıldığı zaman ortaya tıpkı 

Atatürk’ün zamanında olduğu gibi Sadabat Paktı benzeri bir manzara 

çıkmaktadır. Bir yandan İsrail merkezli yapılanma bölgenin bütün ülkelerini 

tehdit etmekte diğer yandan on bin kilometre öteden küresel emperyal güç 

saldırgan ordusu ile bölge ülkelerinin içine girerek hem saldırmakta hem de 

yeni bir yapılanmaya doğru zorlamaktadır. Başta Irak olmak üzere İran, 
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Suriye, Azerbaycan, Gürcistan, Ürdün, Suudi Arabistan, Lübnan ve Mısır 

büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar. Küresel eşkıya olarak Amerikan 

ordusu bütün bölgeyi işgal etme planları içindedir. Bu süreçte Türkiye hem 

bölgeye karşı müttefiklik görünümü ile kullanılmak istenmekte hem de 

bölgenin merkezindeki ülke olarak yeni yapılanma sürecinde dönüştürülmek 

istenmektedir. Türkiye, bölgeye ve komşularına yönelen askeri saldırı 

planlarına kesinlikle alet olmamak durumundadır. Aksi takdirde işbirlikçi ülke 

görünümü ile bölgenin bütün ülkelerinin düşmanlığına hedef olacak ve tüm 

İslam dünyasından dışlanacaktır. Türkiye’yi yönetenler, yeni bir Haçlı Seferi 

olarak Ortadoğu’ya gelen bu saldırganlığa karşı hem Türkiye’yi korumak hem 

de bölge ülkeleri olan komşuları ile bir araya gelerek beraberce hareket etmek 

zorundadır. 

Atatürk, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra Ortadoğu’da 

meydana gelen otorite boşluğunu gidermek üzere İkinci Dünya Savaşı 

öncesinde İran’ı muhatap alarak bir bölgesel paktı gündeme getirmiştir. 

Türkiye gibi bir Türk ülkesi olan, nüfusunun yüzde altmış beşi Türk asıllı olan 

İran’ın, Anadolu’daki Türk Devletlerinin kurucusu tarafından asıl muhatap 

olarak ele alınması ve Batılı emperyalistlerin bölgeye yeniden gelmelerini 

önlemek üzere Türkiye ile İran arasında bir yakınlaşmanın temellerinin o 

dönemde atılmasının anlamı büyüktür. Dünyanın merkezinde, Ön Asya’da bir 

Türk Devleti kuran Atatürk, bölgenin diğer büyük Türk Devleti olarak İran’ı 

başlıca muhatap olarak kabul etmiş ve dünyanın büyük emperyal güçlerine 

karşı bir yakın ittifakı oluşturmak istemiştir. Sadabat Paktı, İkinci Dünya 

Savaşı öncesinde Ortadoğu’ya Batılı emperyalist güçlerin gelmesi tehlikesine 

karşı atılmış bir adımdır. Mustafa Kemal, Batı’da Balkan Paktı ile Türkiye’yi 

güvence altına alırken Doğu’da da Sadabat paktı ile Türkiye’yi daha güvenli 

bir ortama kavuşturmak istemiştir. Emperyal güçler yerinde kaldığı sürece 

Türkiye kendi coğrafyasında ayakta kalabilmek için sınır komşusu ve akrabası 

olan İran ile yakınlaşmak zorunda idi. Türkiye’nin iki misli genişlikte bir 

ülkeye sahip olan ve nüfusu Türkiye ile aynı düzeyde olan bu büyük petrol 

ülkesi ile yakınlık Türkiye için son derece önem kazanmakta ve Osmanlı 

İmparatorluğu’nun gri çekildiği bir aşamada iki Türk asıllı toplumun bir 

dostluk ve dayanışma ittifakı çerçevesinde bir araya gelmesi dünyanın 

jeopolitik merkezinde Osmanlı sonrasında meydana gelen otorite boşluğunu 

dolduracak nitelikte bir girişimdi. İkinci Dünya Savaşı öncesinde oluşturulan 

bu yakınlık Hitler’in ordularının Ortadoğu’dan uzak kalmasında etkili 

olmuştur. Doğu’ya açılan Alman saldırganlığı Türk-İran ittifakı çerçevesinde 

Ortadoğu’ya girememiş ama Sovyetler Birliği’ne saldırarak cezasını 

görmüştür. Sovyetler Birliği de 
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kendisine saldıran Almanya’yı yerle bir etmiş ve parçalayarak intikamını 

almıştır. 

Mustafa Kemal, Osmanlı sonrası dönemde doğuya açılırken Güney 

Avrasya hattını esas almış ve bu hat üzerinde bulunan iki Türk ülkesi olarak 

İran ve Afganistan’ın Sadabat Paktı içinde yer almasını sağlamıştır. Ayrıca 

eski bir Osmanlı ülkesi olan ve milyonlarca Türkmen’in yaşadığı Irak’ı da bu 

paktın içine alarak dünyanın merkezi bölgesinde bir bölgesel birlik ittifakının 

temellerini atmıştır. İkinci Dünya Savaşı öncesinde zorunlu görünen bu 

gelişimin günümüzde yeniden önem kazanmaktadır. İsrail ve Amerika’nın 

sürekli tehditlerine maruz kalan İran ve Suriye, günümüzde Türkiye’ye 

yakınlaşmaktadırlar ve Türkiye ile beraber ortak bir hareket tarzı 

geliştirebilmek için çaba göstermektedirler. Türkiye Cumhuriyeti, İran ile 

arasında bir köprü olarak var olan nüfusunun tamamı Türk asıllı bir ülke 

konumundaki Azerbaycan’ı da yanına alarak İran ve Suriye ile bir araya 

gelmelidir. Türkiye ve İran gibi iki eşit ağırlıkta ülkenin bir araya gelmesiyle 

dünyanın yeni bir süper gücü bu kez anakaranın merkezinden ortaya 

çıkacaktır. Köprü ülke Azerbaycan’ın başkenti Baku’nün merkez olacağı Orta 

Asya ve Ön Asya Türklüğü arasında köprü görevi yapabilecek bir konum 

nedeniyle önem kazanmakta olan Baku, küçük ülke başkenti olarak İran ve 

Türkiye arasındaki yakınlaşmanın merkezi olabilir. Suriye de eski bir Osmanlı 

ve Türk ülkesi olarak böylesine bir yakınlaşmanın içinde sınır komşusu bir 

ülke olarak yer alabilecektir. Sadabat Paktı sırasında Fransız işgali nedeniyle 

dışarıda kalan Suriye bu kez bağımsız bir devlet olarak Ortadoğu’daki dört 

ülke birliğinin içine girecektir. 

Dünyayı işgale kalkışarak finans kapitalin küresel imparatorluğunu 

kurmak üzere yola çıkmış olan Amerikan emperyalizminin Ortadoğu’daki 

askeri birliklerinin adı merkezi kuvvetler olarak konulmuştur. ABD. 

tarafından da bu bölgenin dünyanın merkezi olduğu kabul edildiğine göre 

işgal ordusu merkezi kuvvetler olarak adlandırılmaktadır. Bölge ülkeleri 

merkezi kuvvetlerin işgali ve saldırısı tehdidi ile karşı karşıya kaldığı için 

böylesine bir merkezi hegemonyaya karşı bir araya gelerek Merkezi Devletler 

Birliğini kuracaklardır. Merkezi kuvvetlerin emperyalist işgal saldırısına karşı 

merkezi devletlerin birliği direnecek, karşı koyacak, gerekirse savaşacaktır. 

Merkezdeki ülkeler kesinlikle emperyalistlerin çıkarları için birbirleri ile 

savaşmayacaklar ama bir araya gelerek dünyanın merkezini işgal ederek bu 

bölgedeki bütün devletleri ortadan kaldırmak, bölge halklarını parçalayarak 

sömürge yönetimine sürüklemek gibi insanlık dışı girişimlere direneceklerdir. 

Bölgenin sağlık ve selameti, bölge ülkelerinin bir araya gelerek dayanışma 

içine girmelerinde ve örgütlenerek 
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ortak bir savunma gücünü eski CENTO gibi işgalci saldırgan merkezi 

kuvvetlerin önüne koyabilmesine bağlı görünmektedir. Eski CENTO’da 

ABD. ve İngiltere vardı. Yenisi ise bu iki saldırgan ülkeye karşı kurulacaktır. 

Merkezi Devletler Birliği, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 

yakın çevre doktrini çerçevesinde Rusya, komşularını Bağımsız Devletler 

Topluluğu adı altında gevşek bir konfederasyon statüsünde bir araya getirmiş 

ve Sovyetlerin geri çekildiği Avrasya bölgesine Batılı emperyal güçlerin 

girmesini önleyebilmek için yeni bir yapılanmayı devreye sokmuştur. 

Bağımsız Devletler Topluluğu örneğine benzeyen bir gevşek konfederasyon 

Merkezi Devletler Birliği için de düşünülebilir. O zaman var olan devletler 

devam edecek, dörtlü birliğe üye olan devletlerin birbirine karışması ya da 

bunlardan birisinin başka bir yapılanmaya sürüklenmesine karşı 

konfederasyon protokolü ile gerçekleştirilecek çatı altında bir ortak koruma 

düzeni sağlanacaktır. İran, Türkiye, Azerbaycan ve Suriye’nin hızla bir araya 

gelerek oluşturacağı merkezi devletler birliği, acilen bölgede savaş tehlikesine 

karşı, üye ülkeleri koruyacak bir yeni yapılanmayı gerçekleştirecek, kurulacak 

ortak savunma birlikleri ile bölgenin güvenliği sağlanacaktır. Halen NATO 

üyesi olan Türkiye’nin kendini korumak için böyle bir savunma örgütüne 

girmesine başta Amerika olmak üzere diğer Batılı ülkelerin karşı çıkacağı 

açıktır. Bölgenin petrol yataklarından yararlanmak isteyen bütün Batılı 

emperyal devletler bölge ülkelerinin kendilerini korumaları için böylesine bir 

birlikteliği oluşturmalarına izin vermek istemeyeceklerdir. Dörtlü birliğe 

yönelecek olan bölge ülkeleri bu durumları hesap ederek kendi varlıklarını 

güvence altına alma doğrultusunda adım atacaklardır. 

İran ve Türkiye’nin öncülüğünde başlamış olan ekonomik işbirliği 

teşkilatının yeni dönemde daha da gelişmesi sağlanmalı ve giderek bir 

bölgesel ortak pazarın Avrupa kıtasında olduğu gibi gündeme gelmesi 

sağlanmalıdır. Batılı emperyalist devletlerin her türlü engelleme oyununu 

bozacak yeni bir adım, eskiden bu yana devam eden ekonomik işbirliği 

teşkilatının hızla bir Ortadoğu pazarına dönüştürülmesidir. Böylece batılı 

ülkelere ekonomik bağımlılıkları azalacak olan dört ülke daha kolay bir 

biçimde ekonomik entegrasyona yönelebileceklerdir. Türkiye, Avrupa’nın 

dışında kaldığı yeni dönemde, kendi bölgesinde merkezi devletler birliği çatısı 

altında gerçekleştireceği yeni entegrasyonu kendi bağımsız geleceği açısından 

yeni bir alternatif olarak gerçekleştirebilir. Zamanla Orta Asya ülkelerini de 

içine alacak bir bölgesel ortak Pazar, bu bölgenin batılı emperyalistlerin 

sömürge alanı olmaktan kurtularak bağımsız bir ekonomik yapılanmaya 

yönelmesini sağlayacaktır. Bölge ülkeleri hem petrollerine 
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daha güçlü biçimde sahip çıkabilecekler hem de sahip oldukları tüm ekonomik 

zenginliklerini dengeli biçimde yardımlaşarak paylaşacaklardır. Böylece 

bölge halklarının emperyalist batı ülkelerinin yardımlarına gereksinmeler 

kalmayacaktır. 

Kurulacak olan birlik bir devletler birliği olacağı için ülkelerin siyasal 

rejimleri arasındaki farklılıklar ikinci planda kalacaktır. Her ülke kendi iç 

işlerinde özgür olacak, bağımsız devlet statüsü ile dışarıya açılacak ama 

bölgenin güvenliği ve ortak gereksinmeler için işbirliği yapacaktır. Güvenlik 

ve ekonomik gereksinmeler doğrultusunda başlayacak merkezi ülkeler 

işbirliği zamanla daha da gelişecek sosyal ve kültürel alanlarda ortak 

çalışmalar öne çıkabilecektir. İşbirliği çalışmaları sırasında hiçbir ülke 

diğerinin siyasal rejimi ya da devletlerin iç işlerine karışmayacak, birlik üyesi 

ülkeler işlerine geldiği noktada bağımsız devlet olarak hareket etme hakkına 

sahip olacaklardır. Türkiye’nin laik cumhuriyet rejimi ile İran’ın İslam 

demokrasisi rejimleri arasındaki farkları ülkeler ikinci planda bırakacaklar 

önceliği kendi güvenliği ve kalkınmalarına vererek emperyalistlere karşı ortak 

bir dayanışma sergileyeceklerdir. Rejim farklılıkları devletler arasındaki 

yakınlaşmayı, dayanışmayı ve ortak hareket etme düzenini hiçbir zaman 

sarsmayacak böylece emperyalist güçler Ortadoğu ve Hazar bölgesine egemen 

olabilmek için bölge ülkelerini birbirine düşürme ya da karşılıklı savaştırma 

provokasyonlarının önü kesilecektir. Ortadoğu’ya gelmeden önce Amerika, 

Irak’ı İran’a karşı kışkırtarak savaştırmış ve sekiz yıllık savaşın getirdiği 

çöküntüden yararlanarak Irak’ı işgal etmiştir. Şimdilerde benzeri bir 

senaryoya Atlantik emperyalizmi İran ve Türkiye arasında denemek 

istemektedir. Dünyanın merkezinde yer alan iki büyük ülke Atlantik 

emperyalizminin ya da İsrail siyonizminin kışkırtmaları karşısında kesinlikle 

birbiriyle savaşmamalıdır. Bu tür bir savaş Irak örneğinde görüldüğü gibi hem 

İran’ın hem de Türkiye’nin çökmesine neden olacak, böylece hem Büyük 

Ortadoğu’ya hem de Büyük İsrail projelerinin önü açılacaktır. Böylesine savaş 

provokasyonlarının önlenebilmesi için de merkezi ülkeler birliğine 

gereksinme bulunmaktadır. 

Merkezi devletler birliği eğer gerçekleşirse, dünyanın ortasında çıkacak 

yeni bir süper güç olabilir. Avrasya’nın ortalarından çıkacak böylesine büyük 

bir devlet yapılanması üç milyon kilometrekarelik ülkesi ile, iki yüz milyonluk 

nüfusu ile dünyanın büyük güçlerine karşı bir denge unsuru olabilecektir. 

Merkezi devletler birliği çatısı altında bir araya gelecek dört ülke, dünyanın 

diğer büyük güçlerinin tarihte örnekleri görüldüğü gibi merkezi alana yönelik 

bir emperyalist işgale kalkışmasını önleyecektir. 
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Bölge dışı süper güçlerin bölgeyi işgale yönelme planları bu tür bir büyük 

siyasal yapılanma ile önlenebilecektir. Hiçbir emperyal devlet böylesine 

büyük bir siyasal yapılanmanın bulunduğu merkezi alanı işgale 

kalkışamayacaktır. 

Merkezi devletler birliği, dünyanın jeopolitik merkezinde yeni bir kutup 

merkezi olacak ve dünyanın bozulmuş dengelerinin çok kutupluluk çizgisinde 

yeniden oluşmasına katkıda bulunacaktır. Avrupa ve batının dev ülkeleri ile 

Asya’nın dev ülkelerine karşı dünyanın merkezinde benzeri bir büyük gücün 

ortaya çıkması gerekmektedir. Üç Türk ülkesinin bir araya gelmesi, Suriye’nin 

de buna katılması ile oluşacak bir Türk varlığı entegrasyonu, dünyanın 

merkezini büyük emperyal güçlerin saldırılarından uzak tutacak bir yeni 

siyasal gücü ortaya çıkaracaktır. Merkezi devletler birliği, yeni bir kutup başı 

olarak gündeme gelirken Ön Asya’daki Türk varlığını örgütleyecek ve 

gelecekteki Avrasya yapılanmasının Türk ağırlıklı olmasını sağlayacaktır. 

Avrasya’nın Türk ağırlıklı olarak örgütlenmesi açısından da Türkiye-

Azerbaycan-İran üçgeninde merkezi devletler birliği etkili olacak Rusya, Çin, 

Amerika ve Avrupa emperyalizmlerinin Avrasya’da kendi çıkarları 

doğrultusunda bir siyasal oluşuma yönelmelerine izin vermeyecektir. Merkezi 

devletler birliği hem Ortadoğu’nun hem Hazar Bölgesi’nin hem de geleceğin 

Avrasya’sının güvenlik sorununu çözerek dünya barışına da katkıda 

bulunacaktır. O zaman Teksaslı kovboy on bin kilometre öteden gelerek 

dünyanın petrol ve maden zenginliklerine el koyma cesaretini kendinde 

göremeyecektir. 

Merkezi devletler birliği hem Türkiye’nin hem İran’ın hem Suriye’nin 

hem Azerbaycan’ın devlet olarak varlıklarını sürdürebilmeleri açısından 

önemli bir şanstır. Böylesine bir şans, zamanında değerlendirilemezse o 

zaman bölge dışı emperyalistlerin saldırıları bu dört ülkeyi ortadan kaldırarak 

araziyi onların çıkarları doğrultusunda düzlemelerine fırsat bırakılabilecektir. 

Dünya haritasına bakıldığı zaman her bölgede belirli bir otoriteye dayanan 

örgütlenmelerin geliştiği görülmektedir. Atlantik emperyalizmi ile İsrail 

siyonizminin, merkezi alandaki otorite boşluğunu kendi çıkarları 

doğrultusunda doldurmak istemeleri diğer büyük güçleri ve kutup 

merkezlerini rahatsız ederek yeni bir dünya savaşına elverişli  bir ortam 

yaratacaktır. Dünya barışı ve üçüncü dünya savaşının önlenebilmesi için 

merkezi devletler birliğinin kurulması acilen gereklidir. Türk dünyasına 

yönelen Turancılık planları bile buna bağlıdır. Ön Asya’da Türk egemenliği 

olmazsa Orta Asya Türklerini Türkler kurtaramaz. Avrasya bölge dışı güçlerin 

kontrolüne girerken Turan bölgesi de yeniden emperyal işgal alanına 

dönüşebilir. Ön Asya’da Türk varlığı merkezi devletler birliği ile 
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güçlendirilmeli ve ondan sonra ikinci adım olarak Orta Asya Türkleri bu 

birliğin içine alınarak merkezi devletler birliği Türk egemenliğine dayanan bir 

Avrasya birliğine dönüştürülmelidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ayakta 

kalabilmesi işte bu B planının gerçekleşmesine bağlı görünmektedir. Aksi 

takdirde Anadolu’da Türk varlığını kimse koruyamaz. 

Amerika ve İsrail’in son saldırganlığı karşısında Hatay sorunundan 

vazgeçen ve Hatay’ın Türkiye’ye bağlı olduğunu kabul eden Suriye tam 

olarak Türkiye ile yakınlaşmaya başlamış ve Türkiye ile ekonomik açıdan 

bütünleşmek istediği doğrultusundaki iradesini ortaya koymuştur. Büyük 

Ortadoğu ya da Büyük İsrail projeleri doğrultusunda parçalanacağını ve yok 

olacağını gören Suriye Devleti, kendini kurtarmak üzere hem Türkiye ile 

yakınlaşmış hem de İran ile bir savunma antlaşması imzalayarak emperyal 

saldırılara karşı kendisini güvence altına almak istemiştir. Suriye, yarım 

yüzyıllık düşmanlık politikasından vazgeçerek Türkiye’ye yönelirken Büyük 

Ortadoğu ve Büyük İsrail gibi bölgeyi darmadağın edecek emperyal 

girişimlere karşı kendiliğinden merkezi devletler birliği oluşumunu gündeme 

getirmektedir. Ulusal kurtuluş savaşı yıllarında Suriyelilerin Atatürk’e gelerek 

ortak mücadele etme önerilerine Mustafa Kemal, her ülkenin önce kendisini 

emperyal saldırılardan kurtarması gerektiğini belirterek daha sonra merkezi 

bölgenin devletlerinin bir araya gelebileceğini ve ortak bir federasyon çatısı 

altında eskiden Osmanlı döneminde olduğu gibi beraberce yaşayabileceklerini 

ifade etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti kurucusunun da politikası bölge dışı 

emperyal güçlerin Ortadoğu bölgesine saldırmalarına karşılık merkezi bölge 

ülkelerinin bir araya gelerek güçlerini birleştirmeleri ve dışa karşı ortak bir 

savunma yapılmasıdır. 

Mustafa Kemal’in, Kuvayı Milliye’nin başına geçmesinden sonra Irak 

bölgesindeki milliyetçi Araplar ve Türkmenler arasında Kemalist bir hareket 

baş göstermiş ve Irak’tan bir heyet de gelerek Mustafa Kemal’in yürüttüğü 

savaşın içine Irak bölgesinin de dahil edilmesini talep etmişlerdir. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurucusu Suriyelilere gösterdiği tavrın benzerini Iraklılara 

göstermiş her ülkenin kendi kurtuluş savaşını vermesi gerektiğini ancak ondan 

sonra merkezi ülke bölgelerinin bir araya gelerek eski Osmanlı döneminde 

olduğu gibi beraber yaşayabileceğini ve bölgesel bir konfederasyon 

düşünebileceğini açıkça belirtmiştir. Eski Osmanlı ülkelerine beraberce 

yaşama önerisini getiren Mustafa Kemal, Cumhuriyetin ilanından sonra da 

İran ile yakınlaşmış ve İkinci Dünya Savaşı öncesinde Sadabat Paktı ile bir 

bölgesel ortaklığa yönelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu öncesinde Selçuklu 

İmparatorluğu varken Anadolu ve İran bölgesinin birlikte aynı devletin çatısı 

altında bulunmaları da böylesine bir gelişmenin 
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tarihsel temelleri olarak yol gösteriyordu. İran, Irak ve Suriye ile beraber 

Azerbaycan’da eski bir Selçuklu alanının devleti olarak böylesine bir 

birliktelik için uygun bir ortak olarak görünüyordu. Sovyetler Birliği 

dönemindeki demir perdenin ortadan kalkması ile beraber Azerbaycan’da 

Selçuklu hinterlandındaki yerini alarak eskiden beraber olduğu ülkelerin 

devletleri ile ortak bir gelecek arayışına yöneliyordu. 

Avrupa Birliği, Hıristiyan kimliği ile Ortadoğu Bölgesine Yeni Bizans 

projesi ile yönelirken, Türkiye’yi bu alanın merkez ülkesi olarak Sevr haritası 

doğrultusunda eyaletleştirmeye öncelik verirken Amerika Birleşik Devletleri 

yeni Osmanlı vizyonu ile Türkiye’ye Balkanlar’da Avrupa Birliğinin karşısına 

çıkarmaya hazırlanmaktadır. Türkiye’nin Müslüman kimliği, Balkanların 

Avrupa Birliğinin eline geçmesinin önlenebilmesi için stratejik olarak 

kullanılmakta ve balkanların Müslüman halkları yeniden Osmanlı vizyonu ile 

Türkiye’ye yönlendirilerek Avrupa Birliğinin doğuya açılmasının önü 

kesilmek istenmektedir. ABD. nin NATO’yu kullanarak Balkan ülkelerinde 

askeri üsler kurması da bu projenin tamamlayıcı bir adım olmuştur. Yeni 

Osmanlı vizyonu, ABD. ile beraber İsrail’in de Türkiye’yi yönlendirmeyi 

amaçladığı bir proje olarak gündeme gelmektedir. İsrail, Ortadoğu’nun 

Müslüman toplumu içinde rahatça barınabilmek için Osmanlı millet sistemine 

geri dönüşü ve cemaatler halinde yaşamayı bölgede geçer kılmayı düşündüğü 

için Yeni Osmanlıcılığı Ortadoğu Bölgesinde geçerli kılmak istemekte ve 

lobileri aracılığı ile Türkiye’de bu doğrultuda bir yönlendirmeyi 

sürdürmektedir. 

Anadolu ve Trakya’da bir ulus devlet kurmuş olan Türk ulusu, yirmi 

birinci yüzyılda Atatürk’ün cumhuriyetini bir üniter ve ulusal devlet olarak 

korumak istiyorsa hem Avrupa’nın Yeni Bizans modeline hem de İsrail ve 

Amerika ikilisinin Yeni Osmanlı vizyonuna karşı çıkmak zorundadır. Her iki 

proje de Türkiye’yi şimdiki yapısından hızla bölgesel yapıya dönüştürmeyi 

hedeflemekte, etnik ayrımcılık ve siyasal İslamcılık olarak Türkiye 

Cumhuriyeti’ni tehdit etmektedir. Türkiye’nin yeni yüzyılda her iki projeye 

karşı gündeme getireceği vizyonun adı Yeni Selçuklu Projesi olacaktır. Çünkü 

Selçuklular zamanında Türkler, Orta Asya’dan kopup gelerek Kafkaslardan 

İran’a, Suriye’ye, Irak’a ve son olarak da Anadolu’ya yerleşmişlerdir. 

Selçuklu yönetimi bir Türk imparatorluğu olarak dünyanın merkezi 

bölgesinde bu komşu ülkelerin halklarını Türkleştirmiştir. Ön Asya’da 

bağımsız Türk Devleti olarak ayakta kalmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti, 

Yeni Selçuklu vizyonu ile Selçuklu İmparatorluğu’nun Türk asıllı ülkelerini 

ve halklarını dünyanın merkezi bölgesinde, merkezi devletler topluluğu olarak 

bir araya getirmelidir. Böyle büyük bir proje ile Ön 
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Asya’da kurulacak merkezi devletler birliği, ikinci aşamada Orta Asya Türk 

Devletlerini de içine alarak Türk toplulukları tabanına dayanan bir büyük 

Avrasya birliğinin gerçekleşmesini sağlayacaktır. Ön Asya’daki merkezi 

devletler birliği, hem dünyanın ortasında Türk hegemonyasını devam ettirecek 

hem de gelecekte Avrasya birliğinin Türk kimlikli halkların birlikteliğinde 

gerçekleşmesine yardımcı olacaktır. Bu proje ile bütün emperyalist güçleri 

kızdırabiliriz ama onların projelerinin ardından çeşitli yönlere 

sürükleyeceğimize, kendi projemiz doğrultusunda belirlenmiş hedefimize 

yönelerek onların oyuncağı olmaktan kurtulabiliriz. 
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DÜNDEN BUGÜNE BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ 

Erdal AÇIKSES


ÖZET 

Amerika bir devlet olarak teşkilatlandıktan sonra ilk işi, ticaret ve nüfuzunu 

artırmak içinin Avrupa ve dolayısıyla Akdeniz’e yönelmiştir. İlk anda Amerikalı 

tüccarlar, arkasından da misyoner ve konsoloslar bölgeye gelmeye başlamıştır. Bu 

sayede bazı azınlıkları da kullanarak bölgeye nüfuz etme çalışmaları sonucu birçok 

karışıklığın da sebebi olmuştur. Yıllarca yapılan bu faaliyetler sonucunda Chaster 

Projesi gibi kalıcı bazı yatırımlarla, Doğu Anadolu’da azınlık olan Ermenileri 

çoğunluk sayarak bölgede kendi kontrolünde bir devlet kurma çabasında olmuştur. 

Geçmişte projeler ürettiği bölge için bugün de, başta petrol kaynakları ve stratejik 

bölgeler ile limanları da içerisine alan, Büyük Ortadoğu Projesi adıyla yeniden bir 

proje gerçekleştirmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmamızın amacı, yaklaşık iki yüz yıllık 

bir serüvende Amerikanın aynı metotları, değişik isim ve oyunlarla gerçekleştirmeye 

çalıştığının tarihi verilerini ortaya çıkarmak ve örneklerini vermektir 

Anahtar Kelimeler: Türk- ABD İlişkileri, Ermeni Meselesi, Büyük Ortadoğu 

Projesi, Chaster Projesi 

 
ABSTRACT 

The Great Middle East Project From Past To Today 

USA had interested firstly in Europe, so Mediterranean Sea, in order to extend 

their trade and domination era after they had been institutionalized as a state. In the 

beginning the traders had arrived to the region and followed by the missioners and the 

consulates. This situation of permeation to the region had led many uprisings by 

utilizing the minorities. As a result of these long lasting activities such as Chester 

project, which was a permanent investment, they had aimed to establish a state under 

their control regarding the Armenians as majority. 

A new project under the name of Great Middle East Project had been developed 

same as had been done in the past for the region, including mainly the petroleum 

sources, strategic regions and the ports. The aim of this study is to reveal the historical 

data of USA’s deployment of same methods under different names and games in order 

to realize their plans for the region within a 200 years period of time. 

Keywords: Turkish-American Relations, Armenian Question, The Great Middle 

East Project, Chester Project 
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Amerika’nın Türklerle ilk teması 19. Yüzyılın ilk yıllarına rastlamaktadır. 

Osmanlı Devleti ile mukayese edildiği zaman, hem alan, hem de nüfus 

bakımından Amerika çok küçüktü. Yıllar içerisinde Amerika büyüyüp 

geliştikçe, Osmanlı toprak kaybederek küçülüyor, aynı zamanda ekonomik ve 

siyasi bakımdan da zayıflıyordu. Zıt yönlerde değişen bu gidişat geleceğin bir 

belirtisi gibiydi1. Amerika’nın ticaretini geliştirmek amacıyla kıtalar arası 

ilişki kurmak düşüncesiyle Akdeniz’e yönelmesi, Osmanlı Devleti ile 

çıkarlarının çatışmasına sebep olmuştur. 

Gelişen Birleşik Amerika’nın dünya siyasetinden uzak, sadece Amerika 

Kıtası ile sınırlı bir politika izlemesi mümkün değildi. Bu sebeple Monroe 

Doktrini’ni bazı savunma refleksleriyle terk etmesi neticesinde, ABD Avrupa 

ve Dünya siyaseti ile yakından ilgilenmeye başlamıştır. 

Öte yandan Dünya, Avrupa Devletleri tarafından hızlı bir şekilde 

sömürgeleştirilmeye maruz kalmıştı. Bu sömürgeleştirme politikası, Avrupa 

Devletleri’nin lehine, Birleşik Amerika’nın aleyhine bir gelişme göstermişti. 

Birleşik Amerika’nın sömürgecilik faaliyetlerinde geri kaldığı düşüncesi, hızlı 

bir şekilde harekete geçmesine sebep olmuştur. 

Böylece, bir yandan yeni nüfuz alanları elde ederken, bir yandan da 

Avrupa’ya karşı bir denge politikası uygulamaya başladı. Amerika’nın 

menfaatlerinin her şeyin üzerinde olduğu düşüncesi ile bu uğurda ne yapılması 

gerekiyorsa yapılmaya başlandı. Kendini bu konuda engelleyen Monroe 

Doktrini’ni de değişik yorumlarla delmeye başladı. ABD–Türk ilişkilerine de 

bu açıdan bakmak ve değerlendirmek yerinde olur kanaatindeyiz. 

Gelişimini diğer kıtalarla, özellikle Asya ve Avrupa ile yapacağı ticaret 

yoluyla sağlayabileceğinin farkında olan Amerika; Baltık, Levant, Uzak 

Doğu2 olmak üzere başlıca üç ticaret yönü belirlemişti. Bu yönüyle ilk 

Osmanlı–Amerikan ilişkileri de, Amerika’nın ısrarlı tavrıyla ticaret vasıtasıyla 

başlamıştır. 

Amerika, İngiliz sömürüsüne son vererek bağımsızlığını kazandıktan 

sonra, kendi dış ticaretini yapmak için atılım içerisine girdi. Osmanlı bu 

gelişmeleri çok yakından takip etmese de Doğu Akdeniz ticareti (Levant) 

dolaylı da olsa Osmanlı’nın kontrolünde olduğundan, Amerika ile tanışmak 

zorunda kaldı. Böylece iki ülke arasında ticaret nedeniyle gayri resmi ikili 
 

1 J. C. Hurrewitz, “ Türk – Amerikan İlişkileri ve Atatürk”, Çağdaş Düşünce Işığında 

Atatürk, İstanbul, 1983, s. 488. 
2Uygur Kocabaşoğlu, Kendi Belgeleriyle Anadolu’daki Amerika 19. Yüzyılda Osmanlı 

İmparatorluğu’ndaki Amerikan Misyoner Okulları, İstanbul, 1989, s. 13. 
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ilişkiler kurulmaya başlandı. Bu ticari münasebet Amerika’nın Osmanlı 

ülkesinde geniş bir faaliyet sahası elde etmesi sonucunu doğurdu. 

A -Berberi ( Garp) Ocakları İle Kurulan İlk Temaslar 

Amerika, bağımsızlığını kazandıktan kısa bir süre sonra, Akdeniz 
bölgesinde ticaret yapan yurttaşlarını korumak ve onlara bir takım ayrıcalıklar 

sağlamak maksadıyla, Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki topraklarının 

yöneticileri ile yakın ilişki içine girmiştir3. Amerikan tacirleri zamanla 
kendileri için büyük bir hammadde ve pazar kaynağı olan Anadolu 

topraklarına yönelmiştir4. 

Amerika, Osmanlı idaresindeki Cezayir, Tunus, Trablus (Berberi 

Ocakları) ile “Dostluk ve Ticaret” antlaşmaları imzaladıktan sonra5, Amerikan 
gemileri Anadolu limanlarını da ziyaret etmeye başlamıştır. Amerika için 
“Levant” ( Doğu Akdeniz ) ticareti; Cezayir, Tunus ve Trablusgarb ile yaptığı 

antlaşmalar sonucu başlamış ve güvenliği sağlanan Batı Akdeniz’den geçen 
Amerikan ticaret gemileri 1797’de ilk defa İzmir’e demir atmıştır. 1810 
yılından itibaren ise İzmir- Amerika arasında düzenli deniz ticareti 

başlamıştır6. 

Amerika ile Türkiye arasında resmi münasebetler henüz kurulmamış 

olmasına rağmen İzmir Limanından yapılan Amerikan ticareti gittikçe gelişti 

 
3 Bu hususta daha geniş bilgi için bkz. Mine Erol, “ Amerika’nın Cezayir ile Olan İlişkileri 

( 1785–1816 ), İ. Ü. Tarih Dergisi, Sayı XXXII, İstanbul, 1979, s. 689 – 730.; Mine Erol, “ 

Amerika’nın Tunus İle Olan İlişkileri (1796–1815), A.Ü. D. T. C. F. Dergisi, Cilt XXX, Sayı 1 

– 2, Ankara, 1984, s. 115 – 128.; Thomas A. Bryson, American Diplomatic Relations With The 

Middle East, 1784 – 1975: A Survey, Metuchen, N. J., 1977, s. 1vd. 
4 Çağrı Erhan, “ 1830 Osmanlı – Amerikan Antlaşmasının Gizli Maddesi ve Sonuçları”, 

Belleten, Cilt LXII, Sayı 30, s. 457. 
5 Akdes Nimet Kurat, Türk – Amerikan Münasebetlerine Kısa Bir Bakış (1800–1959), 

Ankara, 1959,s. 8, Berberi ocakları ile yapılan antlaşmalar için bkz. Akdes Nimet Kurat, “ 

Berberi Ocakları ile Amerika Birleşik Devletleri Münasebetleri (1774–1916)”, A.Ü.D.T.C.F 

Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt. II, Sayı 2 – 3, Ankara, 1964, s. 175–214. 
6 Henry H. Howard; “ The Bicennetial in American Turkish Relations”, Middle East 

Journal, Sayı 30, 1976, s. 291 – 303.; Roger Trask, The United States Response to Turkish 

Nationalism and Reform 1914 – 1939, 

(Microfilms), Minneapolis, 1986, s. 5; Orhan Fuat Köprülü, “ Tarihte Türk–Amerikan 

Münasebetleri”, Belleten, Cilt LI, Sayı 200, Ankara, 1987, s. 928 – 929; Akdes Nimet Kurat,  “ 

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Arasındaki Münasebetlere Ait Arşiv Vesikaları”, 

A.Ü.D.T.C.F Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt V, Sayı 8 – 9, Ankara, 1967, s. 287 – 372. 

Amerikalıların ilk savaş gemisinin İstanbul’a dostça bir ziyaret için gelişi 1800 yılında 

olmuştur, bu ziyaret için bkz. R. Trask, a.g.e., s. 5.; Osman Özsoy, “ Türk–Amerikan 

İlişkilerinin İlk Dönemi ve Amerika’daki İlk Tanıtım Faaliyetleri”, Türk Dünyası 

Araştırmaları, Sayı 114, Haziran 98, İstanbul, 1998, s. 194. 
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ve İzmir’de küçük bir Amerikan Kolonisi oluştu7. 1810 yılından itibaren 

İzmir’le Amerika arasında düzenli seferler yapılmaya başlaması üzerine, 

ileriki yıllarda İzmir’de konsolosluk yapacak olan David Offley İzmir’e 

gönderildi. Onun önderliğinde 1811’de Amerikan iş adamları İzmir’de ilk 

ticaret odasını kurdu8. 

On dokuzuncu yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun sürekli 

gerilemesi Avrupa’nın büyük devletlerinin iştahını kabartmış, yıllardır 

hayalini kurdukları Osmanlı’yı vesayetleri altına alarak9 topraklarını paylaşma 
girişimine başlamışlardı. ABD de bu dönemde “ Şark Meselesi” ( Doğu 

Sorunu )10 olarak bilinen olaya dolaylı da olsa bulaştı. 

B - Resmi İlişkilere Başlamak İçin Atılan İlk Adımlar 

Osmanlı’nın gerileme döneminde sık sık yaşadığı isyan hareketlerinden 

biri olan Mora İsyanı, Osmanlı Devleti ile Amerika arasında gelişmeye 
başlayan ikili ilişkilerin ilk yıllarında meydana geldi. Avrupa Devletleri bu 
isyan hareketine destek vermekteydiler. Osmanlı, Avrupa karşısında yalnız 
kalmamak için dış destek arayışına girdi. Bu konuda Amerika’ya yanaşmaya 
başladı ve Amerikalılar ile 6 Temmuz 1826’da bir görüşme yapıldı. Bu 
görüşmeler sonucunda Türkiye ile Amerika arasında resmi ilişkilerin 

kurulması yönünde görüş birliğine varıldı11. İki taraf da çok istekli olmasına 

rağmen aşırı beklentiler yüzünden anlaşma sağlanamadı12. 

Amerika’nın Osmanlı ile ilgilenmesine ticaret, Osmanlı Devleti’nin 

Amerika ile münasebetlerini resmileştirmesine ise ihtiyaç duyduğu dış destek 

sebep olmuştu. Amerika’nın ticari menfaatleri için yaptığı girişimler sonucu 

ilişkiler başlamış, bundan sonra Osmanlı’nın Avrupa karşısında duyduğu 

destek ihtiyacı ile resmileşmiş ve bu ilişki daha çok Amerika’nın çıkarları 

doğrultusunda devam etmiştir. 

1820’li yıllarda Amerika için Türk - Amerikan ticareti öylesine önem 

kazanmıştı ki Amerikan Hükümeti, Yunanlılar karşısında Osmanlı’yı 

desteklermiş   gibi  algılanacak  şekilde  tarafsız  davranmış   ve  Avrupa’nın 
 

7  Akdes Nimet Kurat, Türk – Amerikan Münasebetlerine Kısa Bir Bakış (1800–1959), s. 
10; H. Howard, agm., s. 292. 

8 Oral Sander- Kurthan Fişek, ABD. Dış İşleri Belgeleriyle Türk–A BD. Silah Ticaretinin 

İlk Yüzyılı 1829 – 1929, İstanbul, 1977, s. 19.; Akdes Nimet Kurat, Türk – Amerikan 

Münasebetlerine Kısa Bir Bakış (1800–1959), s. 10. 
9 J. C. Hurrewitz, a.g.m., s. 483. 
10 Şark meselesi için bkz. Bayram Kodaman, Türk Milli Bütünlüğü İçerisinde Doğu 

Anadolu, (İkinci Tıpkı Basım), Ankara, 1986, s. 137 vd. 
11 Osman Özsoy, a.g.m., s. 194. 
12 R. Trask, a.g.e., s. 15.; O. Köprülü, a.g.m., s. 930 – 932. 
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işlerine karışmıyormuş gibi görünmeye çalışmıştı. Monroe Yönetimi, bu yeni 
kurulan ilişkiye zarar vermemek için, Türk - Amerikan ticareti uğruna 

Yunanistan’ın bağımsızlığını tanımayı dahi geciktirmişti13. Amerika’nın bu 
hareketi bir dereceye kadar ilerde uygulayacağı politikanın da bir göstergesi 
olmuştur. Çünkü Amerika halkının Mora İsyanında, isyancılara maddi yardım 

yapmasına14 karışmayarak Rumların sempatisini kazanırken, Amerikan 

çıkarları için de Osmanlı’yı destekler bir tavır içerisine girerek de iki taraflı 
oyun oynamayı tercih etmiştir. 

Navarin’de Osmanlı Donanması’nın İngiliz, Fransız ve Rus Donanmaları 

tarafından yakılması15 üzerine, Osmanlı Devleti Amerika ile ilişkilerini bir an 
önce resmileştirmek için karar aldı. Çünkü Navarin’de yakılan donanmasının 
yerine, üç tarafı denizlerle çevrili olan topraklarını korumak için dönemin 

teknolojilerine uygun yeni bir donanmaya ihtiyacı vardı16. Yeni bir donanma 

için, donanmasını yakanlardan çok, iyi bir teknolojiye sahip olan Amerika’dan 
yardım alma fikri daha mantıklı gelmişti. 

C- Resmi İlişkilerin Başlaması 

Yıllardan beri Osmanlı ile bir ilişki kurmak için Avrupa’ya heyetler 

göndererek girişimlerde bulunan Amerika’ya karşı ilgisiz kalan Osmanlı, bu 

sebepten dolayı da olsa ani bir kararla Amerika ile 7 Mayıs 1830’da dokuz 

açık bir gizli maddeden oluşan “ Ticaret ve Dostluk Antlaşması”nı 

imzalamıştı. 

Bu antlaşma, Amerikalılara kapitüler haklardan yararlanma imkânı 

vermekte ve bu ülkeyi “en ziyade müsaadeye mazhar ülke”17 konumuna 

getirmekteydi. Antlaşmayla devletler birbirlerinin ülkesinde konsolosluklar 

açmayı kabul ediyorlar, Amerikan ticaret gemilerinin Osmanlı limanlarından 

rahatça yararlanmaları sağlanıyor, Amerikan vatandaşlarının işledikleri 
 

 

 
 

 

 

 

 
s. 15. 

13 Uygur Kocabaşoğlu, Kendi Belgeleriyle Anadolu’daki Amerika, s. 9. 
14 Thomas A. Bryson, , a.g.e. , s. 10 -15. 
15 Akdes Nimet Kurat, Türk – Amerikan Münasebetlerine Kısa Bir Bakış ( 1800 –1959), 
 

16 Osman Özsoy, a.g.m., s. 194. 
17 Bu ifade ile yapılan antlaşma, diğer devletlere verilen birçok imtiyazı rahatça 

kullanabileceği şeklinde algılanmaktadır. Bu sebeple daha önce verilmiş olan birçok imtiyaz 

doğrudan Amerika’ya da verilmiş oluyordu. Amerikalılar tarafından da daha geniş bir anlamda 

yorumlanan bu madde uzun yıllar Osmanlı Devleti ile Amerika arasında sürtüşme konusu 

olacaktır. Amerika, her istediğini yapar bir tavır içerisine girecektir. 
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suçlar nedeniyle yargılanmaları konusu düzenleniyordu18. Ayıca Amerikan 

ticaret gemilerine Boğazlardan geçiş serbestisi tanınıyordu19. 

Aceleyle ve donanma hevesiyle düşünülmeden imzalanan bu antlaşmanın 

dördüncü maddesine göre, Amerikan uyruklu kişilerin yanında, azınlıkların da 

kapitülasyon ayrıcalıkları sınıflamasına girip girmeyecekleri ve böylece 

Osmanlı yasa ve vergilerinden muaf olup olmayacakları, Bâb–ı Ali ile ABD 

Hükümeti arasında yıllar boyu tartışma konusu olmuştur. 

ABD’ye göre yerli ya da yerleşmiş bütün yurttaşların eşit haklardan 

yararlanmaları bir ilke sorunuydu, Osmanlı için ise azınlıklar devletin 

varlığını tehdit ediyorlardı. Bu anlamdaki görüş ayrılıkları Amerika’nın her 

istediğini alma prensibiyle, uzun yazışmalara ve tartışmalara rağmen 

Amerika’nın bazen güç göstererek, bazen ikili oynayarak eldeki bazı kozları 

iyi kullanması, genellikle Amerika’nın isteği doğrultusunda gerçekleşmiştir. 

Amerika’nın iddiası, ABD'nin uluslararası statüsünün yükselmesi sebebiyle 

hemen hemen her anlaşmazlıkta kapitülasyon almış olan bir ülkenin işine 

yarayan şartların yerine getirilmesi anlayışının bir parçasıydı20. 

Osmanlı Devleti’nin Amerika’dan donanma temini ile ilgili gizli 

maddenin hatırı için imzalanmış olan 1830 Ticaret Antlaşması, gizli madde 

Amerikan Senatosu tarafından kabul edilmemesine rağmen yürürlüğe girdi21. 

Amerika, neredeyse antlaşmanın bütün maddelerini, tek taraflı olarak 

kullanmaya başladı. Anlaşılacağı üzere bu antlaşma, Amerika’ya verilmiş 

imtiyazdan başka bir şey değildi. 

1830 antlaşmasından sonra meydana gelen iki gelişme Osmanlı’yı 

rahatsız etmişti. Bu rahatsızlıklardan birincisi; antlaşmanın gizli maddesinin 

Amerikan Senatosu’ndan geçmemesi, ikincisi ise Amerika’nın İstanbul’da 

açtığı diplomatik temsilciliğin büyükelçilik düzeyinde değil de 

maslahatgüzarlık derecesinde olmasıydı. Amerika yıllardan beri Osmanlı 

Devleti ile ilişki kurmak için çaba sarf ederken, eline fırsat geçtiği andan 

itibaren de çok dikkatli hareket ediyor ve prensiplerinden taviz vermiyordu. 
 

 

18 Tevfik Çavdar, Osmanlıların Yarı Sömürge Oluşu, İstanbul, 1970, s. 97.; Enver Ziya 

Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt VII, 2. Baskı, Ankara, 1977, s. 251. Bu madde Amerikalılar için 

adeta dokunulmazlık diyeceğimiz bir ayrıcalık sağlıyordu. Bu husus Amerika ile Türkiye 

arasında yıllar boyunca sürtüşme konusu olacaktır. 
19 Antlaşmanın tam metni için bkz. Fahir Armaoğlu, Belgelerle Türk–Amerikan 

Münasebetleri, Ankara, 1991, s. 1–6. 
20 J. C. Hurrewitz, a.g.m, s. 494. 
21 Osmanlı Devleti antlaşmayı imzalarsa Amerika’nın savaş gemisi hediye edeceği 

yönünde dedikodular dahi vardı. Akdes Nimet Kurat, a.g.e., s. 15. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Üçüncü Uluslar Arası Orta Doğu 

Semineri, Elazığ, 02-04 Kasım 2006 75 

 
Gizli madde, “Türkiye hesabına Amerika veya Türkiye’de yapılacak 

savaş gemilerinin inşasında kullanılacak kerestelerin Amerika'dan 

sağlanması” konusundaydı. Ayrıca “yapılacak gemilerin fiyatı Amerikan 

donanması için yapılan gemilerin fiyatlarından fazla olmayacaktı.” Aslında 

gizli maddenin Amerikan senatosu ve Başkan tarafından onaylanmaması 

halinde bile antlaşma geçerli sayılacaktı. Çünkü gizli madde tamamen ayrı bir 

metin olarak düzenlenmişti. 

Gizli madde için yapılan görüşmelerde Senatodaki itirazların büyük 

bölümü İngiltere ile karşı karşıya gelmeme isteğinden kaynaklanmıştır. Çünkü 

İngiltere'nin yaktığı bir donanmayı yenilemeyi öngören bir antlaşma 

maddesini onaylamak bir anlamda ideolojik olarak da Amerika’nın işine 

gelmemiştir. Buna rağmen Amerikan yönetimi Osmanlı Devletine, gemi 

yapım ve yapım malzemesi satışına soğuk bakmadığını gösterme ihtiyacı 

duymuştur. Gizli maddeyi kabul etmeyerek İngiltere’ye karşı çıkmamış, aynı 

zamanda gemi yapımında usta olan iki kişiyi görevlendirerek adeta Osmanlıyı 

bir jest yapmıştır22. Bu kısmî olumsuzluklara rağmen ikili ilişkiler artarak 

devam etmiştir. 

Antlaşmanın açık maddeleri daha çok Amerika’nın faydalanacağı 

nitelikteydi. Osmanlı bu antlaşmanın gizli maddesini verdiği imtiyazların 

karşılığı olarak görüyordu. Açık bir şekilde söylenmese de gizli maddenin 

kabul edilmemesi sebebiyle Amerika’nın Osmanlı Devletinin gönlünü almak 

için gönderdiği ilk maslahatgüzar David Porter’ın asıl mesleği denizcilikti. 

Tasdik edilmeyen gizli maddenin şartlarını yerine getirmek için olsa gerek 

Osmanlı Devleti için Amerika’da yapılamayan gemilerin inşa işi ile ilgili 

bizzat alakadar oldu. 1839 yılına kadar Osmanlı Devleti için birçok buharlı 

gemi inşa etmeyi başardı23. Bu şekilde, Amerika antlaşmadan doğan 

sorumluluğunu bir dereceye kadar yerine getirmiş oldu. 

D- Osmanlı- Amerikan İlişkilerinin Gelişmesini Etkileyen Olaylar ve 

Osmanlı Devleti’nin Amerika’da Temsilcilik Açması 

Türk–Amerikan münasebetlerinin gelişmesi ve ticaretinin artması 

Amerikan tarihindeki bazı olaylarla da ilgilidir. Amerikanın kuzey kısmının 

yöneticileri hem Osmanlı’yı iç savaş sırasında tarafsız bırakmak, hem de 

ticaretini artırmak düşüncesiyle Osmanlı Devleti’nin isteklerine daha olumlu 

cevaplar vermeye başlamıştır. Zaten Amerika’nın o andaki durumu da bunu 

gerektiriyordu. Çünkü Amerika’nın güney eyaletleri bütün ihtiyaçlarını 

pamuk satarak karşılıyorlardı. İç savaş başlamadan önce güney eyaletleri 
 

22 Çağrı Erhan, a.g.m., s. 459.; J. C. Hurrewitz, a.g.m., s. 491. 
23 H. Howard, a.g.e., s. 294.; R. Trask, a.g.e., s. 6, 7. 
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pamuk üretimlerini en büyük bölümünü İngiltere'ye satıyordu. Bu sebeple 

Amerika’nın Kuzey eyaletleri, hem hammadde kaynağından hem de mallarını 

sürebileceği en yakın pazardan soyutlanmış durumdaydı. Amerikanın 

Kuzeyde sanayinin gelişebilmesi için, Güneyinde üretilen pamuğun düşük 

fiyatla Kuzeye aktarılması gerekiyordu, Kuzeyli sanayiciler bunun ancak silah 

zoruyla yapılabileceğinin bilincindeydiler. Bu nedenle de Amerikan savaş 

malzemesinin yapım merkezi Kuzey olmuştur24. 

Büyük bir silah sanayi kurulmuş olması sebebiyle iç savaş bittiğinde, 

silah yapımcıları açısından tek çözüm dış pazarlara açılmaktı. İşte  1870’lerde 

Amerikan silah yapımcılarını Osmanlı İmparatorluğu’na önce savaş artığı 

silahları, daha sonra modern silahları satmaya iten sebep budur. Osmanlı ise 

bu yıllarda sürekli toprak kaybediyor, savaşlarda yeniliyor ve  bu durumdan 

çıkış yolu olarak, askeri tedbirlere öncelik veriyordu. Bu nedenle Avrupa ve 

Amerika'dan silah alma yoluna başvurmuşlardı. 1862 yılındaki “Ticaret ve 

Seyrü Sefain” antlaşmasından25 sonra Amerika artık Osmanlı’ya silah da 

satıyordu. 

İki ülke arasındaki ilişkilerin belli bir düzeye gelmesi üzerine Amerika, 

1839 yılında maslahatgüzarına elçi unvanı verdi26. Osmanlı’nın Amerika'da 

diplomatik temsilcilik açması yıllar sonra 1866’da Girit isyanı üzerine 
Osmanlı Devleti’nin yeniden kendisini yalnız hissetmesi sonucu gerçekleşti. 
Bu arada 1861–1865 yılları arasındaki Amerikan iç savaşı sırasında 
Türkiye'nin kuzey yanlısı bir tavır sergilemesi ve savaşı kuzeyin kazanması 

iki taraf için de önemli ve olumlu bir gelişme olmuştur27. Türkiye 11 Nisan 

1867’de Eduard Blacque Bey’i Waşington elçiliğine atadı28 ve bu şekilde Girit 

isyanı sırasında Amerika’nın tarafsız kalması sağlanmaya çalışıldı. 

Gelişen Osmanlı– Amerikan münasebetleri yalnızca ticaretle sınırlı 

değildi. Navarin'de donanmasını kaybeden Osmanlı Devleti, daha 1830 

yılında gemi yapımcısı Henry Eckford ve yardımcısı Foster Rhodes ile 

anlaşarak donanması için gerekli gemileri inşa için İstanbul’da çalıştırıyor, 

1846'da Sultan Abdülmecid’in isteği ile Amerikan pamuğunun Osmanlı 

ülkesinde yetiştirilmesi için deneyler yapılıyor ve Lawrence Smith adlı bir 

madenciye dağlarda maden arattırılıyordu. Bu aşamada vurgulanması 
 

 

24 Oral Sander-Kurthan Fişek, age., s. 11. 
25 Antlaşmanın tam metni için bkz. Fahir Armaoğlu, a.g.e., s. 7 vd.. 
26  Osman Özsoy, a.g.m., s. 195. 
27  Osman Özsoy, a.g.m., s. 195. 
28 Mine Erol, Birinci Dünya Savaşı Arifesinde Amerika’nın Türkiye’ye Karşı Tutumu, 

Ankara, 1976, s. 47 vd. 
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gereken şey, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Amerikan varlığının gittikçe 

pekiştiğidir. 

E- Osmanlı- Amerikan İlişkisinde, Donanma ve Misyonerlerin Rolü 

Yalnızca ticari ilişkilerle sınırlı olmamak koşuluyla Osmanlı 

İmparatorluğu’nda giderek artan Amerikan varlığının oluşmasında 19. 

Yüzyılda araç olan iki kurumdan biri Amerikan Donanması, diğeri ise 

misyonerler olmuştur. 

Osmanlı - Amerikan ilişkilerinin başladığı ve gelişerek devam ettiği 19. 

ve 20. Yüzyılın ilk çeyreği misyonerliğin altın çağı olmuştur. Bu çağ aynı 

zamanda kapitalizmin emperyalizme dönüştüğü çağdır. Hıristiyan 

misyonerler dinden daha çok devletlerinin, dolayısıyla emperyalizme ve 

emperyalizmin en kötüsü olan kültür emperyalizmine hizmet etmişlerdir29. 

Amerika’nın büyük çıkar beklentileri ile Osmanlı topraklarına göz dikmesi ve 

bu topraklar için bir mücadeleye başlaması, kendi koyduğu ilkeleri çiğnemek 

olacaktı. Bu, Avrupa'nın da kendi işlerine karışmasına yol açabilirdi. Bunu 

engellemek düşüncesiyle Amerika, Ortadoğu’da beklentilerini sağlamak 

yolunda Protestan misyonerleri seferber etti. 

Osmanlı topraklarına ilk gelen (1820) Amerikalı misyonerler Plinny Fisk 

ve Levi Parsons’dur30. Adı geçen bu iki misyoner, ABD deki Protestan 
misyoner örgütlerinin en güçlüsü olan American Board of Commissioners for 

Foreign Mission (ABCFM) elemanlarıdır31. 

Yıllarca Hıristiyanların dinlerini değiştirdiği için diğer Hıristiyan mezhep 
ve cemaatler tarafından dışlanmaya çalışılan ve engellenmek için her türlü 

çareye başvurulan32 Amerikalı misyonerler, 1839 Tanzimat ve 1856 
 
 

29 Necmettin Hacıeminoğlu, “ Yabancı Okullar ve Kültür Emperyalizmi”, Milli Eğitim ve 

Din Hayatı, İstanbul, s. 49 – 103. 
30 Frank Stone, Academies for Anatolia, Boston, 1984, s. 27–28.; Henry Elisha Allen, The 

Turkish Transformation A Study in Social and Religious Development, s. 146.; A. Le Chatelier, 

La Conquete du Monde Musulman Missions Evangeliques Anglo – Saxones et Germeniques, 

Paris, 1912, s. 150. Ayrıca daha geniş bilgi için bkz. Joseph L. Grabill, Protestant Diplomacy 

and the Near East Missionary Influance on American Policy 1810 – 1927, Minneapolis, 1971, 

s. 4 – 6. 
31 ABCFM. İçin bkz. Henry Elisha Allen, a.g.e. , s. 146 vd.; David Brewer Eddy, What 

Next in Turkey, The American Board, Boston, 1913.; İlknur Polat, “ Osmanlı İmparatorluğu’nda 

Açılan Amerikan Okulları Üzerine Bir İnceleme”, Belleten, Cilt 7, Sayı 203, Ankara, 1990, s. 

629. 
32  Katolik ve Gregoryen Ermeni Patriklerinin ve diğer kişilerin tepkileri ile ilgili bkz., 

T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cevdet Hariciye Tas., Sıra No. 4959, Tarihi:4 Ca 1260.; 

T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Osm. Bel. Ermeniler Kat., Cilt 1–18, Tarih :10 Ekim 1843.; 
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Islahat Fermanı’nın getirdiği hürriyetlerden yararlanan Amerikalı Protestan 

misyonerler, çeşitli seviyelerde okullar açtılar. Bu okulların büyük kısmı 

ABCFM tarafından açılmıştır. Önceleri İzmir, İstanbul gibi kıyı şehirlerine 

gelen misyonerler sonraları iç bölgelere yayıldılar33. Amerikalı 

misyonerlerden halkın arasına karışarak onların kültürel, ekonomik 

durumlarını öğrenmeleri isteniyordu. Yapılan fizibilite çalışmaları sonrasında, 

faaliyet alanının genişliğinin görülmesi ve müesseselerin artmasıyla 

misyonerler, daha sistemli çalışabilmek için Osmanlı topraklarını Avrupa, 

Doğu Türkiye, Batı Türkiye ve Merkezi Türkiye olmak üzere dört çalışma 

bölgesine ayırdılar34. 

Amerikalı misyonerlerin Türkiye'ye ilk gelişlerinin Yunan 

ayaklanmasının çıktığı yıllara rastlaması iki açıdan önem arz etmektedir. 

Birincisi, Rumların Yunan ayaklanmasına ümit bağlayarak kurulacak 

otoriteye daha yakın ve olaylara daha ilgili olmaları sebebiyle misyonerler 

mecburi olarak Ermenilere yönelmişlerdi. İkinci olarak, Yunan isyanının 

Ermeniler için de böyle bir hareketin özendirilmesi faaliyetlerinin başarısında 

etkili olacağı fikrinin Amerikalılar tarafından düşünülmesidir35. 

ABCFM’nin açtığı modern eğitim kurumları, misyonlarını başarıyla 

gerçekleştirmiş ve bu eğitim kurumları ile Türkiye’nin her kısmındaki 

insanların yaşamları, düşünceleri, idealleri şekillendirilmeye çalışılmıştır. 

Buna karşılık misyonerler, sürekli siyasete karışmadıklarını ileri sürmüşlerdir. 

Oysa misyonerlik, Amerika’nın Ortadoğu’da, Osmanlı İmparatorluğu 

topraklarında kendine ekonomik, sosyal ve kültürel bir hayat alanı yaratma 

çabalarının bir aracı olmuştur. ABCFM’nin faaliyetlerini özetleyen 1880 

tarihli  Bartlett  Raporunda;  “misyoner faaliyetleri açısından 

 

T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Osm. Bel. Ermeniler Kat., Cilt1–19, 20 Mayıs 1844.; D. 

Eddy, a.g.e., s. 70. Ayrıca Bkz. Cyrus. Hamlin, My Life and Times, Boston, 1924, s. 211–222. 
33 Ayten Sezer, “ Osmanlı’dan Cumhuriyete Misyonerlerin Türkiye’de Eğitim ve Öğretim 

Faaliyetleri”, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Ekim 99, Osmanlı 

Devleti’nin 700. Yılı Özel Sayısı, Ankara, 1999, s. 173. 
34 Ayten Sezer, a.g.m., s. 174. Amerikalıların Osmanlı topraklarını ayırdıkları dört çalışma 

sahası şu bölümlerden oluşmaktaydı; 

Avrupa: Filibe, Selanik ve Manastır 

Batı Türkiye: İstanbul, İzmit, Bursa, Merzifon, Kayseri, Trabzon. Anadolu’daki 

faaliyetlerin Ermenileri kapsayacağı kesinleşince Batı Türkiye Misyonu, Ermeni Misyonu adını 

aldı. 

Merkezi Türkiye: Toroslar'ın güneyinden Fırat nehri vadisine kadar 
Doğu Türkiye: Harput, Erzurum, Van, Mardin, Bitlis'ten Rus ve İran sınırına kadar. 
35 Seçil Akgün, “Amerikalı Misyonerlerin Ermeni Meselesinde Rolü”, Türk Kültürü 

Araştırmaları, Yıl XXVII / 1- 2, Prof. Dr. İsmail Ercüment Kuran’a Armağan, Ankara, 1989, 

s. 4. 
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Türkiye, Asya’nın anahtarıdır” şeklinde ifade edilmiştir36. Protestan misyoner 

örgütleri, daha sistemli olarak çalışabilmek için dünyayı aralarında 

paylaşmaları sırasında Osmanlı İmparatorluğu, ABD’nin payına düşmüştür37. 

Amerika’nın Osmanlı Devleti ile ilişkilerinin geliştirilmesinin perde 

arkasındaki ikinci bir sebebi de böylece ortaya çıkmaktadır. Amerika, Osmanlı 

ülkesindeki her tür çıkarını elde etmek için ticaretin yanı sıra misyonerlik 

faaliyetlerini de kullanacaktır. Kısaca misyonerler, Amerikan menfaatlerini 

tesis etme aracı olarak kullanılmaktan öteye gidememişlerdir. Harput 

Amerikan Konsolosu, hazırlamış olduğu bir raporda Amerikan 

misyonerlerinin faaliyetlerini değerlendirirken; “Amerikan ticaretini başlatan, 

Van’da ve Bitlis’te yer belirleyen, Amerika fikir ve müesseselerini yaymada 

ciddi ve etkin bir şekilde çalışan koloniler, ayrı bir hak ve korumaya 

sahiptirler” şeklinde ki ifadeleriyle, misyonerlerin Amerikan nüfuzu için neler 

yaptığını açık bir dille belirtilmiştir38. 

Gerçekçi düşünülecek olursa, Amerika’nın başka bir çaresi de yoktur. 

Çeşitli Avrupa ülkelerinden Amerika’ya göçenlerin kurdukları kolonilerin 

birleşmesiyle oluşan ABD’nin ulusallıkla ilgili birleştirici bir beklentisi 

olamazdı. Hıristiyanlık, birliğin tek ortak olgusu olduğuna göre, Hıristiyanlık 

mezhepleri arasında tutuculuktan uzak, Amerika’da çoğunluğun oluşturduğu 

Protestan mezhebi çerçevesinde bir bütünlük sağlamak en akılcı çözümdü. Bu 

sebeple Protestanlığı önce Amerika'da, sonra tüm dünyada yayma çalışmaları 

gittikçe hızlandı. ABD’nin bu emperyalist politikayı izlemesinin nedeni 

düşünüldüğünde karşımıza 19. Yüzyılın başından beri devlet politikası olarak 

benimsediği Monroe Doktrini çıkar. Bu doktrinin temel amacı, Avrupa’yı 

Amerika’nın iç işlerinden uzak tutmayı sağlamak ve ayrıca eski dünyanın 

bütün işlerinden uzak kalmasına gayret göstermek şeklinde özetlenebilir 39. 

Fakat dünyanın sömürgeci devletlerce bölüşülmesine kayıtsız kalmasının 

Amerika’ya ileride getireceği zarar hissedilince çare arayışları başladı. 

Monroe Doktrinini çiğnememek için misyonerlerden yararlanmak yoluna 

gidildi. Çünkü bunlar resmi kurumlar olmayıp sivil toplum örgütleri olarak 

kabul ediliyorlardı. 
 

 
 

36 Uygur Kocabaşoğlu, a.g.e., s. 29. 
37 Uygur Kocabaşoğlu, a.g.e., s. 17. 
38 American National Archieves, T. 579, Rol. 1, No. 136, s. 27. 
39 Seçil Akgün, “Amerikalı Misyonerlerin Ermeni Meselesinde Rolü”, s. 2- 3. 
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Osmanlı Yönetiminin gerilemeyi durdurmak için başlattığı batılılaşma 

süreci içinde yapılan yenilikler ve Batının baskısıyla azınlıklara tanınan 

imtiyazlar (özellikle Islahat Fermanı) ve Amerika’ya tanınan kapitülasyonlar, 

misyonerlere çok rahat bir çalışma ortamı hazırlamıştı. Bu rahat ortam, 

Amerikalı misyonerlerin Ermenilerle kolaylıkla kaynaşabilmelerini sağladı. 

Osmanlı yönetimi Amerikalı misyonerlerin faaliyetlerini kısıtlamak bir yana, 

ilk yıllarda onlara türlü kolaylıklar bile sağlıyordu. Nedeni de öbür 

emperyalist Avrupa ülkelerinin yanında tarafsızlığına inandığı Amerika’nın 

güvencesine sığınmak olmalıydı. Türk– Amerikan ilişkileri, özellikle 1877–

78 Osmanlı–Rus savaşından sonra, Rusların Ermenilerin koruyuculuğunu 

üstlenmeleri sebebi ile daha da gelişti40. 

F- Emperyalist Devletlerin Ortadoğu’da Nüfuz tesis Etmek İçin 

Ermenilere Yüklediği Rol 

Misyonerlerin faaliyetlerinin özellikle Osmanlı tebaası üzerinde ayrılıkçı 

ruhu empoze eder bir rol oynadığı düşüncesinden hareketle tedbir alınma 

yoluna gidilmeye başlandı. Fakat alınmak istenen tedbirler çoğunlukla 

kapitülasyonlara ve dış devletlerin baskısına takıldı. Verilmiş olan bu 

imtiyazlarla misyonerler adeta devlet içinde devlet haline geldiler. 

Osmanlı İmparatorluğunun, ekonomik sıkıntı içinde oluşu, özellikle 

merkeze uzak bölgelerin uygarlıktan yoksun oluşu, ülkedeki eğitimin yetersiz 

ve denetimsiz oluşu, sağlık hizmetlerinin yok denecek kadar az oluşu ve 

kapitülasyonlar sebebiyle içişlerine müdahale, misyonerler için oldukça iyi bir 

zemin hazırlamış ve maddi güç, faaliyetleri için ayrı bir avantaj sağlamıştır. 

1840 yılında İngilizlere Protestanları himaye, 1844'te Hıristiyanların 
mezhep değiştirme, 1850’de Protestanlara kilise kurma hakkı verildi. 

1856’dan sonra kilise sayısı hızla arttı41. 1839 ve 1856 fermanlarının getirdiği 
hürriyeti kendi amaçları uğruna istismar eden Avrupa Devletleri, bu dönemde 
maddi olarak çok güçlenmişlerdi ve Osmanlı Devleti’nin her türlü zaafından 
istifade ederek kendilerine yakın cemaatleri (Protestan ve Katolikler vb.) 

kapitülâsyonlardan faydalandırarak taraflarına çekmeye çalışıyorlardı42. 
 

40 Seçil Akgün, “Amerikalı Misyonerlerin Ermeni Meselesinde Rolü”, s. 7. 
41 Nahid Dinçer, “ Yabancı Özel Okullar”, Milli Eğitim ve Din Hayatı, İstanbul, 1983, s. 

51.; C. Hamlin, a.g.e., s. 241–242. 
42 Yapılan propaganda ve elde edilen nüfuz sonucunda gayri Müslimlerden Katolikler 

adeta kendilerini Fransız, Protestanlar ise, Amerikalı veya İngiliz olarak kabul ediyorlar ve 

gerektiği zaman bu devletlerin vatandaşı gibi Osmanlı Devletini şikâyet ederek baskı kurmaya 
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Avrupalıların iç işlerine müdahale edebilmek için Osmanlı’ya kabul 

ettirmek istediği k haksız isteklere karşı olumsuz cevaplar alınca, birçok 

sürtüşme de doğmaya başladı. Bu politikalar sebebiyle çıkan sürtüşmeler 

ABD’de Osmanlı İmparatorluğu hakkında olumsuz düşünceler oluşmasına 

yol açtı43. Sultan Abdülaziz döneminde başlayan, misyonerleri Anadolu, 

Rumeli ve Arap ülkelerinde de kontrol altına alma siyaseti ve ayrıca Mısır’ın 

başında bulunan Hidiv İsmail Paşa’nın misyonerlerle mücadele etmesi, 

Avrupa ve Amerika’da büyük tepkiyle karşılandı. Bu ilk tepkiler sonucunda 

Beyrut'ta açılan misyoner okullarının kapanışı Batılıları adeta bir ittifak içine 

soktu44. 

1824’ten 1886’ya kadar İmparatorluktaki Amerikan eğitim kurumlarının 

sayısı 400’e yaklaştı. Bunlar çoğunlukla 1830-1840 yılları arasında 

kurulmuştu ve ruhsatsız olarak faaliyetlerini sürdürüyorlardı. 1869’da 

Osmanlı Devleti eğitimi düzene sokmak için “Maarif Nizamnamesi” adında 

bir yönetmelik çıkarttı. Bu nizamnamenin 129. Maddesine45 göre yabancı 

okulların ruhsatsız çalışması mümkün değildi ve ruhsat almaları gerekiyordu. 

Buna rağmen birçok okul ancak 1880-1890 yılları arasında ruhsat almışlardır. 

Bu yıla kadar devletin bu konuda ciddi bir müdahalesine de maruz 

kalmamışlardır46. 

Müslümanları Hıristiyan yapmak için Osmanlı topraklarına gelmiş olan 

Amerikalı misyonerler, Müslümanları Hıristiyanlaştırmanın devletin 

kanunları ve dinin kuralları gereği zor olduğunu görünce, adeta Hıristiyanları 

tekrar Hıristiyan yapmak yani mezheplerini değiştirerek kendilerine daha 

yakın bir hale getirmek şekline dönüşen bir rol üstlenmeye başlamışlardır. Bu 

sebeple başlıca uğraş alanları azınlıklar olmuştur47. 

çalışıyorlardı. Hatta Katolik veya Ortodoksların Protestanlara yaptığı herhangi bir haksızlıkta, 

İngiltere Osmanlı Devleti’ne ültimatom verebiliyordu. 
43  J. C. Hurrewitz, a.g. m., s. 495. 
44  Nahid Dinçer, a.g.m., s. 79- 80. 
45 1869 Tarihli Maarif-i Umumîye Nizamnamesi ve 129. madde için bkz.; T.C. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Y.E.E., Kısım No:31, Evrak No: 1899, Zarf No:158, Kar.-Kut. 

No:86 (Kâmil Paşanın Arızası), 11 Muharrem 311/ 12 Temmuz 309. Düstur, 1. Tertip, İkinci 

Cilt, s. 184–219.; Mehmet Cevat, Maarif-i Umumîye Nezareti Tarihçe-i Teşkilat ve İcraatı, 

İstanbul, 1338, s. 469–509.; Reşat Özalp, Milli Eğitimle İlgili Mevzuat (1857–1923), Birinci 

Basılış, İstanbul, 1982, s. 165–197.; Faik Reşit Unat, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine 

Tarihi Bir Bakış, Ankara, 1964, s. 92–118. 
46 İlber Ortaylı, “Osmanlı İmparatorluğunda Amerikan Okulları Üzerine Bazı Gözlemler”, 

Amme İdaresi Dergisi, Cilt 14, Sayı 3 Eylül 1981’den Ayrı Basım, Ankara,  1982, s. 88- 89. 
47 Amerikalı misyonerler Müslümanları Hıristiyan yapmak için gelmiş olmalarına rağmen, 

bunu çok az sayıda başarmışlardır. Genellikle Ermeniler üzerine yoğunlaştıkları için, bir bütün 

olarak Gregoryen olan Ermenileri daha önce Katolik Ermeniler şeklinde bölen 
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Osmanlı İmparatorluğu 19. Yüzyılda yapısal bir değişim içindeydi. 

İmparatorluğun her kesiminden insanın eğitim ihtiyacı artmıştı. Tanzimat bir 

anlamda bu değişimin ve bu değişimi yönlendirebilme özleminin sonucuydu. 

Tanzimat, eğitime çok önem veriyordu. 

Ayrıca bu yıllarda özellikle İngiltere’nin gayretleri ile Protestanların 

kendi kiliselerinin resmiyet kazanması, yani Osmanlı Devletinin Protestan 

Ermenileri bir cemaat olarak kabul etmesi, Ermenilerin, Amerikan misyoner 

okullarına olan talebini arttırdı. 1870’lere gelindiğinde ABCFM yönetimi 

yerli Hıristiyan unsurların da yönetiminde söz sahibi olacağı bir yüksek okul 

örgütlenme modeli geliştiriyordu48. 

İşte Anadolu'daki yüksek okullar bu modele uygun olarak kuruldular. En 

önemli Protestan kolejleri Beyrut ve İstanbul'da açıldı. Okullar, matbaa, 

hastane ve yardım kuruluşları ile hızlı bir Protestanlaştırma çalışması yanında 

azınlıkları etkileyerek onların Osmanlı’dan kopmaları da sağlanıyordu. 

İstanbul’daki Robert Kolejinin 1863–1903 tarihleri arasındaki mezunlarının 

çoğu Bulgar öğrencilerdi. Yine kolejin ilk Bulgar mezunlarından beşi, 

Bulgaristan'da başbakanlık görevinde bulunmuşlardır49. 

Sekiz misyonerin imzasını taşıyan 30 Ocak 1857 tarihli bir mektupta, 

Bulgaristan Protestanlaştırılmadan Osmanlı İmparatorluğu’nda yapılan işin 

tamamlanmış sayılamayacağı çünkü Ermenilerin en iyi ihtimalle imparatorluk    

ahalisinin    1/20’sinden    çok    olmadıklarını belirtiyorlardı. 
 

 

 

Fransız ve diğer batılı ülkelerin misyonerleri gibi, bir parça daha bölmüş Protestan Ermeni 

haline getirerek Ermeni toplumunun da huzurunu bozmuşlardır. Tanzimat ve Islahat 

Fermanındaki din ve eğitim serbestliğini kendilerince yorumlayan misyonerler, bu hakları din 

değiştirme şeklinde kullanma yoluna gitmişler ve kendilerine ilk tepki de cemaatlerini böldüğü 

için Ermeni patrik ve yöneticilerinden gelmiştir. Protestanlığa ilgi duyan veya dönen Ermeniler 

patriklik tarafından aforoz, sürgün veya diğer birçok cezaya çarptırılmışlardır. Ermeni toplumu 

arasında bu bölünmeye millet olarak da tepki gösterilmiş, din değiştirenler ölüm dâhil her türlü 

cezaya çarptırılmışlardır. Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Erdal Açıkses, Amerikalıların 

Harput’taki Misyonerlik Faaliyetleri, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2003, s. 199 vd.; Özellikle 

konu için yazılmış bir eser: Davut Kılıç, Osmanlı Ermenileri Arasında Dini ve Siyasi 

Mücadeleler, Ankara, 2006; Bu hususta yazılmış özel bir makale olarak bkz. Ahmet Yaramış, 

“Ermeni Cemaatleri Arasında Yaşanan Mezhep Kavgası ve Bunda Amerikan Misyonerlerinin 

Rolü (1831-1855)”, Arayışlar, Yıl 8, Sayı 16, İstanbul, 2006, s. 161 vd. 
48 Uygur Kocabaşoğlu, “ Osmanlı İmparatorluğunda XIX. Yüzyılda Amerikan Yüksek 

Okulları”, Bahri Savcı’ya Armağan, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları 7, (Ayrı Basım), 

Ankara, 1988, s. 309- 310. 
49 Ayten Sezer, a.g.m., s. 174 
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Bulgaristan'ın kurtarılması davasını ilk başlatan misyoner Robert Kolejin 

kurucusu Cyrus Hamlin olmuştur50. 

Robert Kolejin Bulgarlar için üstlendiği görevi, Araplar için Beyrut’ta 

Amerikan koleji üstlendi. 1886'da Beyrut'ta açılmış olan Protestan koleji, 

bölgenin Osmanlılardan koparılmasında rol oynadı51. 

Ayrıca Amerikalı misyoner Jones King, Yunan Kilisesine hayatiyet 

kazandırmak için yıllarca çalıştı52. Osmanlı tebaası olan Bulgarlar ve 

Ermeniler arasında 1810 yılına kadar bağımsızlık arzusu yoktu. Osmanlı 

İmparatorluğu’ndaki azınlıklar önce misyoner okulları aracılığıyla Avrupa 

devletlerinin etkisi altında kalmışlar, sonra karşılıklı çıkar ilişkisi ve 

dayanışma içinde tam bir himayeye girmişler, o devletlerin siyasi görüşleri 

doğrultusunda hareket ederek Osmanlı İmparatorluğu aleyhinde siyasi 

çalışmalarda bulunmuşlardır53. Yüzyıllardır Osmanlı egemenliğinde kalmış 

bu toplumlar, Fransız İhtilali’nden sonra dünyayı saran bu akımın etkisi ile 

artık gerileme dönemine girmiş imparatorluk yönetimine karşı ayaklanmaya 

başlamışlardı. 

Milliyetçilik fikri, Avrupa Ulusları arasında gelişirken onlar  bu akımı bir 
silah olarak kullanmaya başladılar. Ermeniler, Türklerin anavatanı üzerinde 
ve yaygın biçimde yaşıyorlardı. Ermeni ayaklanması da bu topraklardan ödün 

ister biçimde gelişecek ve Osmanlı’yı yıkması kesin olacaktı54. Misyonerler 
çalışmalarında öylesine başarılı oldular ki, 1848 yılına gelindiğinde Osmanlı 

Devleti, mezhep değiştirerek belli bir sayıya ulaşan Protestanları ayrı bir 

cemaat olarak tanımak zorunda kaldı55. Açılan okullar Ermeniler arasında 

Türk düşmanlığı oluşturmaya yetti56. 
 

 
 

50 Osmanlı yetkililerine sonraki yıllarda bizzat kendileri tarafından da itiraf edilmiştir. 

T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrade-i Hususi 1318, No: 634 -32, Tarih: 10. Ş. 1318 , (Yıldız 

Sarayı Hümayunu Başkitabet Dairesi No: 7003).; Ayrıca bkz. Uygur Kocabaşoğlu, a.g.e., s. 

123-125. 
51 Osman Özsoy, a.g.m., s. 195- 196. 
52 Nahid Dinçer, a.g.m., s. 62, 75. 
53 İlknur Polat, “Atatürk ve Milli Eğitim”, Atatürk Yolu, A. Ü. Türk İnkılâp Tarihi 

Enstitüsü Dergisi, Mayıs, 1989, Yıl 2, Sayı 3, Ankara, 1989, s. 439. 
54 Seçil Akgün, “Amerikalı Misyonerlerin Ermeni Meselesinde Rolü”, s. 6. 
55 Bu konuda en büyük gayreti gösteren şüphesiz İngilizler olmuştu. Özellikle İngiliz elçisi 

Lord Stratfort Canning’in bu konudaki çabaları kayda değer. Bu konu hakkında daha geniş bilgi 

için bkz. Stanley Lane Poole, Lord Stratford Cannıg’in Türkiye Anıları, ( Çeviren: Can Yücel 

), İkinci basım, Ankara, 1988. 
56 Hasan, Babacan; “1895 Maraş Ermeni Olaylarında Yabancı Misyonun Etkileri”, 

Ermeni Sorunu Üzerine Makaleler, Afyonkarahisar, 2007, s. 3 vd. 
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Geçmiş olaylar, çok kısa süre içinde Avrupa Türkiye’sinde çok ciddi 

siyasal değişikliklerin olabileceğini gösteriyordu. O kadar ki; 1876–1878 

yılları arasında terör ve karışıklık nedeniyle misyonerlerin faaliyet 

göstermeleri bile güçleşti. Misyoner okulları zaptiyelerce korundu ve 

Amerikalı misyonerler Türk subaylarına sığındılar. Bu denetim altına alma 

politikası ve tepkilere rağmen misyoner faaliyetleri 1890'larda Selanik ve 

Manastır’ı da kapsayan genişçe bir alana yayılmıştı57. 

Osmanlı Devleti, 1869’dan itibaren her türlü yabancı okulu, bu arada 
Amerikan misyoner okullarını da daha yakından izlemeye başlamıştı. 
Dolayısıyla Amerikan okulları, Türk – Amerikan ilişkilerinde sürekli 
sürtüşme konusu olmuştur. Özellikle 1890'lı yılların ortalarından itibaren baş 
gösteren Ermeni olaylarının merkez üssü misyoner okulları olmuş ve birçoğu 

da zarar görmüştür58. Amerika tazminat talebinde bulunup adeta Osmanlı’yı 

tehdit ettiği için de bu okullar, Türk–Amerikan sürtüşmesinin temelini 

oluşturmaya başlamıştır59. 

Sadece Ermenilerle yetinmeyen Amerikalılar, Rumları da 

teşkilatlandırmaya devam ettiler. Bu çeşit faaliyetlere örnek, Merzifon 

Amerikan Koleji binasında Rum–Pontus teşkilatının kurulmasıdır. Merzifon 

Pontus teşkilatından birinin bir Yunanlıya yazdığı mektupta teşkilatın 

faaliyete geçmek üzere olduğu, Yunanistan'dan imdat bekledikleri ve 
 

57 Osmanlı Devleti’ndeki okulların listesi ve Osmanlı Yetkililerinin düşünceleri için bkz. 

Atilla Çetin, “II. Abdülhamit’e Sunulmuş Beyrut Vilayetindeki Yabancı Okullara Dair Bir 

Rapor”, Türk Kültürü Dergisi, Sayı 253, Ankara, 1985, s. 316 – 324.; Atilla çetin, “ Maarif 

Nazırı Ahmet Zühtü Paşanın Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Yabancı Okullar Hakkında 

Raporu”, Güney – Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, Sayı 10–11, İstanbul, 1983, s. 189– 

219.; Yahya Akyüz, “Abdülhamit Devrinde Protestan Okulları ile ilgili Orijinal İki Belge”, A. 

Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 – 4, Ankara, 1970, s. 121–128,; T.C. Başbakanlık 

Osmanlı Arşivi, Y.E.E., Kısım No: A , Evrak No: 21/ III, Zarf No:21, Kar.-Kut. No: 131. 
58 H. Barnum, "The New Euphrates Colleges, The Missionary Herald, Vol., 99, No. 1, 

January 1903. 
59 T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Y.E.E., Kısım No: 36, Evrak No: 140/106, Zarf No: 

140, Kar.-Kut. No: XXIV, Defter Sahife No: 130, No: 67. Belgede: Osmanlı Devleti’nde olduğu 

gibi Küba, Madagaskar ve Çin'de de bu tür olayların çıkışında Amerikalı misyonerlerin etkili 

olduğu düşüncesiyle halk tarafından tepki gösterildiği bildirilmektedir. Osmanlı Devleti’nin o 

yıllardaki New York Şehbenderi Âli Şefik Bey özet olarak; "Sefaretlerin bu konulardaki 

talepleri Bâb-ı Âli tarafından reddedildiği takdirde, Amerikalıların maksatlarına ulaşmak için 

iki ihtimal mevcut dur. Bunlardan birincisi cebre başvurmak, ikincisi ise iktisadi olacaktır. 

Osmanlı Devletinin önemli gümrüklerinden (limanlarından) olan İzmir'in ele geçirilmesi ile 

(zarar-ziyan) tazminat şeklinde tahsil edilebilecektir. Fakat bu konunun Avrupa devletleri 

tarafından kabul göremeyeceği fikri de yaygındır. Amerikan gazeteleri, halkın fikirleri ve 

Amerika Cumhur reisinin kongrede yapmış olduğu konuşmalarla doludur. Amerikan 

Donanması’nın şark sularına sevki için hükümet nezdinde araştırma yapılması hususu bile 

gündemdedir" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Üçüncü Uluslar Arası Orta Doğu 

Semineri, Elazığ, 02-04 Kasım 2006 85 

 
kullandıkları binanın Merzifon Amerikan Koleji binası olduğu 

belirtilmiştir60. 

Aynı şekilde Anadolu’da kurulmuş olan Harput’taki Fırat Koleji ve onun 

etrafa dağılmış olan şubeleriyle (Harput ve çevresinde Amerikalıların seksen 

üç tane okulları mevcuttur )61 Antep’te kurulmuş olan Merkezi Türkiye Koleji 
Ermenilerin Osmanlıya karşı ayaklanmalarında büyük rol oynamış ve adeta 

Ermeni ihtilalcilerin buralardan yetişen kişilerden oluştuğu gözlenmiştir62. 

19. Yüzyılda Türk – Ermeni ilişkilerinde başlayan zıtlaşmanın türlü dış 

etkenlerin ürünü olduğu tarihî bir gerçektir. Bu dış etkenlerin başında Osmanlı 
İmparatorluğu’nun zayıflamasından yararlanan emperyalist batılı devletlerin 

sömürgeci emellerle Osmanlı topraklarına göz dikmeleri gelir63. 

American Board ve diğer misyoner teşkilatlarının bu derece etkin ve 

yoğun çalışmaları sonucunda 1880'lerden itibaren ABD’ye Ortadoğu ve 

Anadolu'da ekonomik, sosyal ve kültürel bir hayat sahası oluşturmada aracı 

rol oynadığı gözden kaçmayacak bir gerçektir64. Bu gerçeği hissetmiş olan 

Batılı devletler, her yönüyle misyonerlerine sahip çıkmayı da ihmal 

etmemişlerdir. Bu cümleden olmak üzere, misyonerler bu hususu kendi 

faydalarına oldukça iyi kullanmışlardır. Misyonerler birçok şikâyette 

bulunarak devletlerinin kendilerine daha fazla yardımcı olmalarını 

istemişlerdir. Kendileriyle ilgili olaylarda Osmanlı yönetimine baskı 

yapılması için her türlü imkândan yararlanmış ve misyonerler kendilerine bu 

desteği sağlamak için yalan propagandalara başvurmuşlardır. Bundan 

etkilenen yöneticiler de genellikle yönetime gelmeden yıllar önce yapılan bu 

propagandalardan etkilenerek bir Türk Düşmanı olarak yetişmişlerdir.  Bunun 

en iyi örneklerinden biri (!) 1901 yılında başkan seçilen Theodore Roosevelt, 

daha 1898 yılında şunları söylemiştir; “Dünyada herkesten önce ezmek 

istediğim iki güç İspanya ve Türkiye’dir”65. 
 

60 İlknur Polat, “Atatürk ve Milli Eğitim”, Atatürk Yolu, A. Ü. Türk İnkılâp Tarihi 
Enstitüsü Dergisi, Mayıs, 1989, Yıl 2, Sayı 3, Ankara, 1989, s. 439-440.; Pontus Meselesi için 
bkz. Yılmaz Kurt, Pontus Meselesi, Ankara, 1995, Merzifon’daki kolejin Ermeni olaylarındaki 

rolü için bkz. Erdal AÇIKSES, “Merzifon Amerikan Misyonunun Kuruluş ve Faaliyetleri 

Hakkında Kısa Bir Değerlendirme”, XIII. Türk Tarih Kongresi (Ankara, 4-8 Ekim 
1999), Ankara, 1999, s. 875-884., 

61 Harput’taki Amerikalı Misyonerlerin faaliyetleri ile ilgili bkz. Erdal Açıkses, 
Amerikalıların Harput’taki Misyonerlik Faaliyetleri, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2003 

62 Hasan Babacan, a.g.m., s. 6. 
63 Seçil Akgün, “Amerikalı Misyonerlerin Ermeni Meselesinde Rolü”, s. 1. 
64Ayten Sezer, a.g.m., s. 175-176. 
65 Uygur Kocabaşoğlu, a.g.e., s. 22. 
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G- Misyonerlerden Sonra Açılan Konsolosluklar Marifeti ile 

Amerika’ya Göçün ve Aleyhte Propagandanın Artışı 

ABD Amerikan misyonerlerinin yoğunlaştığı yörelerde Konsolosluklar 

kurarak, bu konsolosluklar eliyle, misyonerlerinin faaliyetlerine destek olmak 

için teşebbüslerde bulunmuş ve Osmanlı Devleti ile sıkı bir pazarlığa girmiştir. 

ABD Konsoloslukları, kuruldukları bütün bölgelerde yoğun siyasi 

faaliyetlerin içine girmişlerdir. Osmanlı Hükümeti bu faaliyetlerden dolayı 

rahatsızlık duymuş ve konsoloslukların sayısının artmasını istememiştir. Buna 

rağmen daha önce vermiş olduğu imtiyazlar sebebiyle özellikle Doğu 

Anadolu’da konsolosluklar açılmasına engel olamamıştır66. 

Konsolosluklar, ABD vatandaşlığına geçiş, vatandaşların haklarının 

korunması, Ermenilerin ABD’ye göçlerini kolaylaştırmak konusunda 

ellerinden gelen bütün gayreti göstermişlerdir. Doğu Anadolu’daki Amerikan 

Konsoloslukları, Amerika'ya göç için yapılacak birçok işin halledilmesinde 

her türlü kolaylığı sağlamıştır. 1869’dan sonraki ABD vatandaşlığına 

geçişlere, Osmanlı Yönetimi kolayca izin vermemekteydi. Vatandaşlığa 

geçmiş bulunanlar da bunu Osmanlı Hükümeti’nden saklıyorlardı. Fakat 

kontrol altına almak ve koruyucu rol üstlenmek adına, konsolosluklar bu 

gizlice tabiiyet değiştirme olayını gerçekleştiriyorlardı67. Bu sebeple 

bölgedeki Amerikan nüfuzunu pekiştirmek ve Amerikan idealini yaymak için 

Misyonerler, Ermeniler ve onların koruyuculuğunu yapan konsolosluklar, 

Amerika’nın Ortadoğu politikasında kullandığı önemli unsurlar olmuşlardır68 

Amerikan Konsolosluğunda birçok misyoner görev almış, konsolos vekili 

veya yardımcılığını genellikle misyonerler üstlenmiştir. Yardımcı eleman 

olarak da genellikle Ermeni veya Rumlar tercih edilmiştir69. 

Yetişmiş birçok Ermeni genci de Amerika’ya gönderilerek orada daha 

ileri eğitim görmeleri de sağlanıyordu. Bu gençlerin pek çoğu Amerika'da 

Amerikan vatandaşlığına geçerek İmparatorluğa geri geliyor, Osmanlı 

topraklarında Amerikan vatandaşı olmanın dokunulmazlığı içinde, kendi 

halklarına özgürlük propagandası yapıyor, gördüklerini anlatarak devletten 

reformlar istemeye yöneltiyorlardı. Çok geçmeden Osmanlı 

 

66 Doğu Anadolu’daki konsoloslukların açılış ve faaliyetleri hakkında daha geniş bilgi için 

bkz. Erdal Açıkses, Amerikalıların Harput’taki Misyonerlik Faaliyetleri, s. 181-198 
67 American National Archives, T. 568, Rol. 1, C. 1, No. 44, 13 Mart 1901. 
68 Seçil Akgün, “Amerikalı Misyonerlerin Ermeni Meselesinde Rolü”, s. 3-4.;  bu konuda 

ayrıca bkz Abdulkadir Yuvalı., “Ermeni İsyanlarında Misyonerlerin Rolü”, Yakın Tarihimizde 

Kars ve Doğu Anadolu Sempozyumu, Kars, 1991 
69 Erdal Açıkses, Amerikalıların Harput’taki Misyonerlik Faaliyetleri, s. 194. 
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imparatorluğunda artık bilinçlenmiş bir Ermeni toplumu olduğunu gösteren en 
büyük kanıt ise, 1863 yılında hazırlanan ve imparatorluk tarafından onaylanan 

Ermeni anayasası oldu70. Bu gelişmelerden sadece devlet yöneticileri değil, 
Ermeni Gregoryen yöneticileri de rahatsız olmuş ve bunu birçok defa dile 

getirmişlerdir71. 

Amerikalı misyoner ve konsoloslukların faaliyetlerinin sadece 

Ermenilere yönelik bir olay olduğunu söylemek mümkün değildir 

Müslümanlar üzerinde de etkili olmuş hem ayrılıkçılık şuuru, hem de 

Amerikan değerlerine özenti oluşturulmuştur. 1875’ten itibaren Osmanlı 

topraklarından Kuzey Amerika’ya başlayan kitleler halindeki Müslüman 

göçünün en önemli nedenleri arasında Osmanlı Devleti’ndeki Amerikan 

okullarının faaliyetleri gelmektedir. Bu okulların öğrencileri genellikle 

varlıklı ailelerin çocuklarıydı. Okullardan mezun olduktan sonra yüksek 

öğrenim için aileleri ile beraber Amerika’ya gidiyorlardı72. Amerika’ya giden 

bu ilk kafilenin asıl amacının bol para kazanıp, iyi bir gelecek elde etmek 

olduğu bilinmektedir. 

Her memleketin misyoner müesseseleri, aynı zamanda Osmanlı 
Devletindeki Hıristiyan gençlere kendi milletlerinin ve devletlerinin 

nüfuzlarını tesis ederken73, bunu daha iyi yürütebilmek düşüncesiyle, onlara 
 

70 Seçil Akgün, “Amerikalı Misyonerlerin Ermeni Meselesinde Rolü”, s. 9-10. 
71 Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bu konuyu açık bir şekilde dile getiren birçok belge 

mevcuttur. Bkz. T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrade-i Hususi, 1315, No:333–123, Tarih:3. 

R. 1315 (Yıldız Sarayı Humarını Başkitabet Dairesi, No. 3659), 20 Ağustos 313. Belgede konu 

şu şekilde izah edilmiştir; "Anadolu vilâyat-ı şahânesinde ba’zı etfâl ve eytâmın hadisât-ı 

mündef’iadan mekteblerde vuku bulan hasarât ve intizamsızlıksan dolayı eme-i terbiyeleri 

noksan bezir olacağı Ermeni Patriği Efkar (?) tarafından bil- beyân merakim ve istifam-ı 

seciyeye bil- vâsıta arz-ı teminat idilmiş olum bundan evvel igtişaşât zuhur iden mahalleri dûr 

ve teftiş ile hadisât-ı mündefiadan dolayı vilâyet dâhilinde harab olmuş veyahud ve zaten 

noksan bulunmuş olan mekteblerden etfâl-i müslimeye mahsus olanların yine etfâl-i müslime ve 

etfâl-i gayr-i müslimeye mahsus olanların yine etfâl-i gayr-i müslimeye aid olmak üzere tamiren 

ve tecdiden tesis ve inşasıyla herhalde etfâl-i müslime ve gayr-i müslimenin zübde-i terbiyesini 

istikmal itmek ve ecnebi mekteblerine Teb’a –i Devlet-i Âliyye’den olan etfâlin duhulünü men’ 

idecek bir tedbir ittihaz...” Ayrıca bu teklife ilaveten; "Bu etfâlin hakikkaten yetim ve bî-kes 

olanlardan ahzına pek ziyâde dikkat ve’l-hâsıl  ecnebiler tarafından edilen iânelerden ahâlice 

istifna husûlünü tekeffül idecek esbâb-ı bi’t- tahkik merkeze bildirmek ve en mühimi olarak 

ecnebi nüfuzunun Memâlik-i Şahânede tesiriyeti imhâ ve herkesin kendi mezhebinde kalması 

maddesini temin ile mezhebleri Protestan ve sâir gibi mezhebe tebdîl idenlerin onu alınmak 

vezâifi ile memur ve mükellef ve bir hey’et teşkil edilmesi...” 
72 Osman Özsoy, “ Türk–Amerikan İlişkilerinin İlk Dönemi ve Amerika’daki İlk Tanıtım 

Faaliyetleri”, s. 196-197. 
73 Misyonerler, Hıristiyan olmakla birlikte adeta birbirleriyle de devletlerinin nüfuzunu 

tesis için bir mücadele içerisine girmişlerdir. Hatta İtalyanlar ve Fransızlar Katolik olmalarına 
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mali ve ticari müesseselerinde iş bulmaya gayret gösteriyorlardı. Bu sayede 

hem kendilerine yakın gurubun güvenini kazanacak, hem de o Hıristiyan 

gurubun sosyal yönden üstün bir duruma gelmesini sağlayacaktı. Bu durum 

Hıristiyanlarda da bir beklenti yarattı ve daha iyi bir sosyal hayat için bilhassa 

Amerika’ya giderek iş imkânı aramaya başladılar. Bu yaklaşım, zaman 

içerisinde Osmanlıya karşı yürütülen politikanın da bir parçası oldu. Özellikle 

Ermeniler ve Bulgarlar bu suretle az zamanda ihtilalci bir unsur haline 

geldiler74. 

Bu arada, Osmanlı topraklarından Amerika'ya göçen Rum ve Ermenilerin 

Türkler aleyhine çalışmaları, Amerikan kamuoyunda Türk düşmanlığı 
oluşturmaya başladı. Yine Ermeni–Amerikan ilişkilerine ait bir örnek; 
Amerikalı bir profesör olan Mr. Earle’nin “American Missions in the Near 

East” adlı eserinde şöyle ifade bulmuştur75: 

“Amerikan misyoner okullarında Ermeniler dillerini ve tarihsel 

geleneklerini yeniden üstün tutmayı öğrendiler. Batının siyasal, toplumsal ve 

ekonomik ilerleme ideallerini tanıdılar.” İfadeleri Ermenilerin Osmanlıya 

karşı yaptıkları hareketlerde Amerikalıların rolleri açık bir şekilde 

görülmektedir. 

Ermenilerin Doğu Anadolu’dan ABD’ye göçünde, konsoloslukların tam 

yerleşmelerinden (1901) sonra büyük bir artış oldu. Konsoloslar raporlarında 

bu büyük çaplı göçün sebebini, Ermenilerin sürekli baskı ve zulme uğramaları 

olarak göstermişlerdir. Doğu Türkiye misyonunun merkezi olan Harput’taki 

Amerikan Konsolosu Thomas H. Norton, raporunda göç olayına şöyle bir 

yorum getirmiştir; “İnsanlar zengin olmak, tehlikelerden uzak kalmak ve 

çocukları için iyi bir ortam elde etmek istemektedirler ve ancak bu büyük çaplı 

göç sayesinde dünyanın dikkatini çekme fırsatı yakalamaktadırlar”76. Fakat 

bilinmektedir ki, aynı konsolosun çalışma bölgesinden birçok Müslüman da 

Amerika’ya göç etmiştir. Eğer sadece baskıdan dolayı gayri Müslimler göç 

etseydi, Müslümanların Amerika’ya gitmesi düşünülemezdi. Bu sebeple, göçü 

kolaylaştırmak ve Amerika’da 
 

 

 
 

rağmen kıyasıya bir mücadele içine girmişlerdir. Bu hususta bkz. Nuri Bekir, “ Şarkta Fransız 

Mektepleri”, Terbiye Mecmuası, Sayı 2, s. 64.; C. Hamlin, a.g.e., s. 187–188. 
74 Kenan Okan, Türkiye’deki Yabancı Okullar Üzerine Bir İnceleme, Basılmamış Bir 

İnceleme, Milli Kütüphane, No. 1971, AD. 4339, Ankara, 1971, s. 3. 
75 Seçil Akgün, “Amerikalı Misyonerlerin Ermeni Meselesinde Rolü, s. 9-11. 
76 American National Archives, T. 579, Rol. 1, No. 29, 22 Ocak 1901. 
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taraftar bulmak düşüncesiyle yapılan propaganda Amerikan kamuoyunu 

aldatmaktan başka bir şey değildi77. 

Amerika’ya göçte, Amerikan okullarının etkisi olduğunun en güzel kanıtı 

şüphesiz en fazla göçün olduğu Harput’ta açılmış olan misyon merkezidir. 

1878’de bu misyon merkezinde açılan kolej ( Fırat Koleji )78, Ermenilerin iyi 
bir eğitim almasını sağlamış ve şuurlu öncüler yetiştirmiştir. Bu yetiştirilen 
öğrenciler ABD’ye götürülmüş ve çoğu Amerikan vatandaşlığına geçirilerek 
sonra Osmanlı topraklarına geri getirilmiştir. Bu geri gelen öğrenciler de, 

Amerika–Ermeni ittifakının idealleri için çalışmışlardır79. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun büyük sarsıntılar içine düştüğü 19. Yüzyıl 

sonunda, artık türlü etkilerle bütünüyle değişik kavramlara sahip olmuş 

Ermenilerin devlete karşı ayaklanmaları başlamıştı. Huzursuzlukların çok 

arttığı sırada Türkiye’nin doğusundaki Amerikan kolonisinin zarar görmemesi 

için çeşitli tedbirler alınmış, Müslüman halkın onlara karşı düşmanca tavır 

içinde olduğu ifade edilmiş, bu nedenle konsolosluk kadrosunun 

silahlandırılması için girişimlerde bulunulmuştur80. Türkler, Amerikalıların 

Ermeni yanlısı bu tutumlarından sonra Amerikalı misyonerleri Ermeni 

meselesinde taraflı davranmakla suçlanmışlardır. 

H- Amerikanın Kuvvet Göstererek Elde Ettiği Nüfuzu Koruma ve 

Hedefe Ulaşma Gayreti 

Sonraki yıllarda misyoner – Ermeni yakınlaşması bir kat daha artarken 

Amerika 1896'daki Türk – Ermeni olaylarından sonra Türk sularına, sözde 

Amerikan yatırımlarını korumak, gerçekte ise Ermenilerin yanında olduğunu 

göstermek üzere iki savaş gemisini göndererek tarafgirliğini kesin biçimde 

göstermiştir81. Amerika, devlete başkaldırmış bir unsurun yanında yer almak 

suretiyle, kendi de Osmanlı’ya karşı bir konuma geçmiştir. Amerika’da bu 
 

77 Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Erdal Açıkses, “ Amerika’dan Harput’a Harput’tan 

Amerika’ya Göç”, Dünü ve Bugünüyle Harput, Cilt 1, Ankara, 1999, s. 169 – 185. 

Müslümanların Amerika’ya göçünde, misyonerlerin yardımının sebebi Anadolu’da 

yapamadıkları Hıristiyanlaştırma emellerini Amerika’da gerçekleştirebilmektir. 
78 İlk açılışında “Ermeni Koleji” olarak isimlendirilmiş, devletin müdahalesiyle ismi 

“Fırat Koleji” olarak değiştirilmiştir. 
79 Osmanlı ve Amerikan makamları toplu göçü serbest bırakmadıkları halde 1890 –  1900 

yılları arasında yaklaşık 12.000 kadar Ermeni Amerika’ya göç etmişti. Amerika’nın Ermenilere 

yönelik çalışmaları ile ilgili daha geniş bilgi için bkz. Bilal Şimşir, “ Ermeni Propagandasının 

Amerika Boyutu Üzerine”, Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu ile İlişkileri 

Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Erzurum, 1984, s. 79–124. 
80 American National Archives, T. 579, Rol. 1, No. 66, 17 Eylül 1901. 
81 Bilal Şimşir, “ Ermeni Propagandasının Amerika Boyutu Üzerine”, s. 108. 
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misyonerlerin yayın organlarında ve yine onların yazılarıyla beslenen, basında 

sürekli abartılarak yer verilen Türk – Ermeni olaylarına ilişkin haber ve 

makalelerle bir Hıristiyan ulusun, Müslüman İmparatorlukta ezilmekte olduğu 

fikri işlenmiştir. Bulundukları bölgelerde Amerikan çıkarlarını korumak 

misyonunu üstlenmiş olan konsolosluklar, Ermeni ayaklanmasını sanki bir 

“kutsal savaş”82 gibi desteklemişlerdir. 

Konsoloslar, Amerika’ya gönderdikleri raporlarda Ermeni İhtilalci 

liderlerinin mektuplarına yer vererek Amerika’nın direk müdahalesini 

istemişlerdir. Yine konsolosluk raporlarında, Vilayet–i Sitte ( Altı Vilayet ) 

Ermeni vilayetleri olarak anılmış ve bu şehirlerin Hıristiyan valilerce 

yönetilmesi fikri ortaya atılmıştır. Bu isteğin özellikle Bitlis, Sivas, Erzurum, 

Mamuratül-Aziz ve Diyarbakır için, şartları nedeniyle doğal bir hal aldığı 

savunulmuştur83. 

Azınlıkları kışkırtmak ve ayaklandırmak yoluyla konsolosluklar, 

sömürge kazanma yarışında da önemli yere sahip olmuşlardır. Bu veriler 

ışığında genel bir değerlendirme yapan değerli bir hocamız; “Ermeni 

sorununun, Ermenilerin başlangıçtan beri Hıristiyan oldukları gözetilerek, 

bir din sorunu olmadığı, yüzyıllardır Doğu Anadolu’da, Trabzon ve Bağdat, 

Samsun – Batum ticaretini ellerinde tuttukları ve Türklerden çok daha rahat 

yaşadıkları açısından bakılınca da ekonomik bir sorun olmadığı ancak İngiliz, 

Rusya, Fransa ve ABD gibi dünyanın güçlü, emperyalist ülkelerinin kendi 

politikalarını izleyebilmek için ortaya attıkları bir siyasal sorun olduğu 

sonucuna erişilmektedir”84 şeklinde güzel bir açıklama getirmiştir. O dönemde 

atılan düşmanlık tohumları, halen Amerika’da Türkiye’ye karşı olan tavrın 

temelini oluşturmaktadır. 

Osmanlı Devleti’ni Amerika’da tanıtma konusunda hükümet, orada 

yaşayan vatandaşlarından yararlanma yoluna gitmiş, ancak az sayıdaki 

Osmanlı vatandaşları seslerini duyuramamışlardır. Göçün kolaylaşması, 

misyonerlere daha fazla para aktarılması için yapılan propagandalar, bu 

faaliyetleri her zaman engellemiştir. Hatta haklı savunma yapan Osmanlı 

elçisi, Ermeni Lobisi ve basını tarafından Amerika Hükümetine yapılan baskı 

sonucu Amerika’dan sürülmüştür85. 
 

 

 

82 American National Archives, T. 579, Rol. 1, No. 133, 5 Eylül 1904. 
83 American National Archives, T. 579, Rol. 1, No. 136, s. 15, 13 Ekim 1904. 
84 Seçil Akgün, “Amerikalı Misyonerlerin Ermeni Meselesinde Rolü”, s. 11- 12. 
85 Mine Erol, Birinci Dünya Savaşı Arifesinde Amerika’nın Türkiye’ye Karşı Tutumu, s. 

36. 
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İ- II. Meşrutiyetin İlanı Sonrasında Oluşan Bulanık Dönemde  Kalıcı 

Projelerin Gerçekleştirilmesi İçin Atılan İlk Adımlar 

1908’de Türkiye’de meşrutiyet rejiminin gelmesi, Amerikalılar 

tarafından takdirle karşılandı. İstanbul’daki Elçilik 1906’da “büyükelçiliğe” 

yükseltildi ve Amerikalı misyonerler daha rahat hareket etmeye başladılar. 

Misyonerler bu faaliyetleri sırasında her türlü imkândan faydalanıyorlardı. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda Protestan misyoner faaliyetleriyle ilgili büyük 

boyutlarda bir basım – yayın faaliyetinde bulundukları da bilinmektedir. Hatta 

ilk geldikleri yıllarda Rumlar ve Ermeniler Türkçe konuştuğu için, Rumca 

harfli Türkçe ve Ermenice harfli Türkçe kitaplar yayınlayarak Rum ve 

Ermenilere, dillerini öğretmişlerdir. Yani açık bir ifadeyle, Ermenice ve 

Rumca’yı azınlıklar arasında geliştiren, Ermenilere Ermenice, Rumlara 

Rumcayı öğreten Amerikalı misyonerler olmuştur denilebilir. Bu yayın 

faaliyetleri için başta Malta’da kurulan ilk matbaadan sonra İzmir ve 

İstanbul’da olmak üzere hemen hemen bütün misyon merkezlerinde birer 

matbaa kurmuşlardır 86. 

II. Abdülhamit döneminde kapatılmış olan misyoner matbaaları da tekrar 

açılmış ve faaliyetlerine devam etmiştir. Meşrutiyetin ilanıyla daha serbest bir 

rejimin kurulması iktisadi faaliyetin artmasına da zemin hazırlamıştır. Bu defa 

bazı Amerikalı sermayedarlar, Anadolu’da petrol kuyuları işletmek ve 

demiryolu inşaatı imtiyazını almak için harekete geçtiler. Bunun başında 

bulunan Amiral Chester, 1909 da Türkiye’ye geldi ve incelemeler yaparak 

proje hazırladı. Bu proje “Chester Projesi” olarak anıldı ve yıllarca tartışıldı. 

İlginç bir rastlantı (!) Amiral Chester; Amerikan okullarının zarar görmesi 

sebebiyle Amerika tarafından istenen tazminatı almak üzere İstanbul’a gelen 

savaş gemisinin de amiraliydi87. Bir amiral kısa zaman önce sadece bir 

tazminat tahsili için geldikten sonra uluslar arası çok büyük bir projeye nasıl 

talip olduğu da düşündürücüdür. 

Aslında bu projenin, Amerika’nın hayalindeki Ortadoğu Projesinin ilk 

taslağı olduğunu söylemek de mümkündür. Çünkü bu proje ile Karadeniz ve 

Akdeniz’de birer liman ve bu limanları birbirine bağlayan demiryolu ve bu 

demiryolunun uygun bir bölgesinden doğuya, petrol bölgelerine ve sonrasında 

Basra körfezine kadar uzanan bir hat, bu hattın geçtiği yerlerdeki yeraltı ve 

yerüstü zenginliklerinin tamamının işletilmesi söz konusuydu88. 
 

86 Bu konuda daha geniş bir bilgi için bkz. Uygur Kocabaşoğlu, “ Osmanlı 

İmparatorluğunda XIX. Yüzyılda Amerikan matbaaları ve yayımcılığı”, s. 267–285. 
87 87 Tevfik Çavdar, Milli Mücadele’nin Ekonomik Kökenleri, Ankara, 1981, s. 107. 
88 Chester Projesi ile ilgili daha geniş bilgi için bkz. Bilmez Bülent Can, Demiryolundan 

Petrole Chester Projesi, İstanbul, 2000. 
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Emperyalist devletlerin (Ermenilerin azınlık olarak bulundukları) 

kurulmasını düşündükleri Büyük Ermenistan da Chaster Projesi coğrafyasını 

kapsıyordu. Proje ile, Petrol dahil elde edilecek bütün ürünlerin taşınması ve 

bölgenin birçok stratejik noktaları da kontrol edilmiş olacaktı. Açıkça 

söylemek gerekirse; Avrupa’dan izin çıkmadığı ve bazı garantiler alınamadığı 

ve arkasından da Birinci Dünya Savaşı çıktığı için, proje imtiyazlar alınmış 

olmasına rağmen gerçekleştirilememiştir89. 

İttihat ve Terakki yönetimi, Amerika ile olan ilişkilerinde daha çok 

Amerika’yı kendi taraflarına çekebilecek bir politika izlemeye çalışmışlardır. 

I. Dünya Savaşı başladıktan sonra kapitülasyonları kaldırırken, 

Amerikalıların müesseselerine zarar vermeyeceklerini gösterebilmek 

düşüncesiyle teminat vermiştir. Hatta Enver Paşa, bu teminatının bir 

göstergesi olarak da, Kapitülasyonların kaldırıldığı 1 Ekim 1914 tarihinde, 

elçi Margenthau ile beraber Robert Koleji'ne giderek kendi kardeşi, Şeyhül 

İslâm'ın iki oğlu ve Şehremini'nin oğlu için (yaşları küçük olduklarından 

dolayı) özel olarak kurulan sınıfın açılış törenine katılmıştır90. 

J- Birinci Dünya Savaşı ve Tehcir olayında Amerikanın Tutumu 

Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonra da Amerikalılara dokunulmamış, 

bütün faaliyetleri devam etmiştir. Fakat Amerikalı misyonerler eski 

alışkanlıklarını devam ettirerek, düşmanla işbirliği yapan Ermenilerle 

ilgilenmeye ve onlara yardımcı olmaya ve korumaya çalışmışlardır. Hatta 

sefalete düşen Türk çocuklarını da himayeleri altına alarak Hıristiyan yapmayı 

dahi başarmışlardır91. 

Aynı zamanda misyonerler Urfa örneğinde olduğu gibi isyan çıkaran 
Ermenilerle işbirliği içine girmişler, daha da ileri giderek Amerikan 
yetimhanesini karargâh haline getirerek silahlanmışlardır. Binadan, teslim ol 

çağrısına ateşle karşılık verilmiştir92. 

Amerikalı misyonerler, kovuluncaya kadar bulundukları bölgelerden 
ayrılmayıp çalışmaya devam etmişlerdir. Ermenilerin yaptığı terör ve 

düşmanla işbirliğinin tehcire sebep olduğunu93 bir türlü kabul etmek 

89 Akdes Nimet Kurat, a.g.e., s. 38, 39. 
90 Mine Erol, Birinci Dünya Savaşı Arifesinde Amerika'nın Türkiye'ye Karşı Tutumu, s. 

53. 
91 Erol Kırşehirlioğlu, Türkiye’de Misyoner Faaliyetleri, İstanbul, 1963, s. 76. 
92Konuyla   ilgili   geniş   bilgi   için   bkz,   Ergünöz   Akçora,,    "Ermenilerin  Urfa'da 

Çıkardıkları İsyan Ve Talat Paşanın Raporu "XI. Türk Tarih Kongresi 5-9 Eylül, Ankara 
, 1990 , s. 1-21 

93 Hasan, Babacan; “Ermeni Tehcirini Hazırlayan Faktörler”, Ermeni Sorunu Üzerine 

Makaleler, Afyonkarahisar, 2007, s. 35 vd. 
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istememişler, adeta onlarla beraber Osmanlıya karşı savaşan bu misyonerler 

tehcire94 de karşı çıkmışlardır. Yalan yanlış raporlar düzenleyerek dünya 

kamuoyunu etkilemeye çalışmışlardır. Önce Ermenilerden Amerikan 

vatandaşlığına geçmiş olanları ve ailelerini, sonra Protestanları, daha sonra da 

diğerlerini tehcirden kurtarmak için çaba sarf etmişlerdir. 

Düzenli bir şekilde göç ettirilen Ermenilere, soykırım yapılıyormuş gibi 

göstermiş, bu hale gelişteki sorumluluklarını hafifletmeye çalışmışlardır. 

Kendilerinin tehcir sırasında Anadolu’da bulunmaları sebebiyle tehciri takip 

edebilme imkânları vardı. Savaş boyunca Amerikan müessese ve 

konsoloslukları da faaliyetlerine devam ediyorlardı. Fakat bütün gelişmeleri, 

kendileri görmemiş gibi “duydum, anlattılar” ifadeleriyle sahte rapor tanzim 

etmeyi sürdürdüler. Amerikan Harput konsolosluk görevlisi yıllar sonra 

yazdığı bir makalede, tehcir edilenlerle ilgili hatıralarında; Erzurum’dan 

Elazığ’a kadar tehcir kafilesiyle gelenleri gördüklerini ve ilgilendiğini 

belirttikten sonra, “Duyduğuma göre bunlar Elazığ’dan çıktıktan sonra 

öldürülmüşler” şeklinde bir yorum yapmıştır95. 

Hatta aynı konsoloslar Ermenilerin kıymetli mallarını, altınlarını, bono ve 

sigorta poliçelerini kendilerine teslim ettiklerini de söylemektedirler. Şimdi bu 

konsolosluk görevlisinin sahte raporlarıyla, Ermeni meselesi ve tehcirini 

sorgularken acaba akıllarına hiç gelmez mi ki, kasa dolusu altın, para ve 

kıymetli kâğıdı nerelere harcadın veya gönderdin diye sorulabileceği96. 

Misyoner ve konsoloslar savaş boyunca yetimhane, okul, hastane ve diğer 

müesseselerinde faaliyetlerine devam ettiler ve adeta bir casus gibi şifrelerle 

yazışarak bilgi aktarmaya da gayret gösterdiler97. 

Amerika’nın Almanya’ya savaş ilan etmesiyle Osmanlı-Amerikan 

ilişkileri gerilmiş, birbirlerine savaş ilan etmemiş olsalar da Türk–Amerikan 

ilişkileri 1917 baharında kesilmiştir. Osmanlı, Almanya'nın müttefikiydi. Bu 

nedenle, bu devletle normal ilişkilerini sürdüremezdi. İki devlet arasında 

 

94 Tehcir için bkz., Azmi Süslü, Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı, Ankara, 1990, s. 91. 
95 Asbarez Daily, Special Issue Dedicated to The 84 th Anniversary of The Armenian 

Genocide, Report of Leslie A. Davis, New York, Friday – Saturday, April 23–24, 1999, , p. 23– 

24. 
96 Asbarez Daily, Special Issue Dedicated to The 84 th Anniversary of The Armenian 

Genocide, Report of Leslie A. Davis, New York, Friday – Saturday, April 23–24, 1999, , p. 24–

25. 
97 Asbarez Daily, Special Issue Dedicated to The 84 th Anniversary of The Armenian 

Genocide, Report of Leslie A. Davis, New York, Friday – Saturday, April 23–24, 1999, , p. 27–

28. 
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savaş hali doğmamış, ancak ilişkiler gerilmişti. Savaş sırasında Amerika’yı 

karşı tarafa almamak için olsa gerek, Amerikalı misyonerlerin müesseselerine 

dokunulmamıştır. Fakat misyonerlerin bir kısmı savaş sebebiyle, bir kısmı da 

yetkililerin isteği ile müesseselere sahip çıkacak bir kaç nöbetçi bırakarak 

ayrılmışlardır98. 

Savaş boyunca sadece ordunun ihtiyaç duyduğu, özellikle hastanelerin bir 

bölümüne ve okullardan da bina ihtiyacına göre misyonerlerin binalarına el 

konuldu. Amerikalı misyonerler askerler arasında da Hıristiyanlık 

propagandası yapmayı ihmal etmeyerek faaliyetlerine devam ettiler99. Bir 

müddet sonra Amerika’nın savaşa girmesinden rahatsızlık duyan misyonerler 

birer birer Anadolu’yu terk ettiler. 

Osmanlı Devleti, savaşta yenilgiyi kabul edip, 1918 Mondros 

Mütarekesi’ni imzalaması üzerine, Amerikalılar tekrar Türkiye’ye temsilci 

göndermeye karar verdi. Türkiye’de görevlendirilen ilk Amerikan temsilcisi 

Lewis Heck adlı bir diplomat oldu. Bu ilk diplomat Aralık 1918’de göreve 

başladı ve Türkiye'nin iç durumu hakkında raporlar hazırlayarak merkezine 

bilgi aktardı. Anadolu’dan alınan bilgilerin yetersiz kaldığını, Amerikan 

Konsoloslarının görevlerinin başına dönmeleri gerektiğini ifade etti. Hiç 

olmazsa İzmir, Sivas, Adana, Halep gibi yerlerde Amerikan Konsoloslukları 

açılmasını öneriyordu. Yine Aralık 1918’de, Amerika’nın Doğu Akdeniz 

donanması komutanı Tuğamiral Mark Lambert Bristol İstanbul'a yollandı100. 

Mondros Mütarekesi’nin imzalanması ile geri dönen misyonerler, bir 

müddet daha faaliyetlerine devam ettiler fakat umdukları ilgiyi bulamadılar. 

Çünkü yerli halktan tepki görüyorlardı. Özellikle bu dönemde yardım 

heyetleri daha ağırlık kazandı. Çünkü Anadolu adeta perişan bir durumdaydı. 

Bölge Amerikalı misyonerler için iyi bir çalışma sahası olabilirdi. Yardım adı 

altında Ermenilere ulaşmayı da umuyorlardı. İşgal bölgelerinde daha rahat 

hareket edebiliyorlardı. Amerika’dan gelen milyon dolarlık malzemeler 
 

 

 
 

98 Jaseph L. Grabill, a.g.e., s. 61 vd.; Barbara J. Merguerıan, "An American In Kharpert", 

The Armanian Review, Vol. 24, No: 2, Boston, 1983, s. 29. 
99 Daha geniş bilgi için bkz., Harriet H. Atkinson, "Mrs. Harriet H. Atkinson's Eyewitness 

Account of the Massacres at Harpoot" The Armenian Review, Vol. 29, No: 1–113, Boston, 1976. 
100 Bilal Şimşir, “ Türk – Amerikan İlişkilerinin Yeniden Kurulması ve Ahmet Muhtar 

Bey’in Waşington Büyükelçiliği ( 1920 – 1927 )”, Belleten, Cilt XLI, Ankara, 1977, s. 278. 

1919–1927 yılları arasında Türkiye’de Amerika'yı yarı resmi olarak yalnız Amiral Bristol 

temsil etmiştir denilebilir. 
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dağıtılıyordu. Dağıtılan malzemeler arasında röntgen makineleri dahi 

vardı101. 

Aslında işgal güçleriyle de işbirliği yapan bu misyonerler Kuvay–i 

Milliye’nin iyi niyetinden de faydalanarak, faaliyetlerini yürütüyorlardı. Hatta 
Atatürk, Amerikan yardım heyetlerine iyi davranılması ve yardımcı olunması 

için talimat dahi vermişti102. Hatta Amerika Şark-ı Karib Muavenet Heyeti, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile temasa geçmiş, Ankara’da bir temsilcilik 

açılmıştı103. Misyonerlerin en çok başımızı ağrıttıkları yerlerden biri olan 
Merzifon’da, şartlara uymak kaydıyla, Ermeni ve Rum çocukların 

barınabilmesi gayesiyle yetimhane açılması için meclis kararı alınmıştı104. Bu 
yardım heyetlerine Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından insancıl 

duygularla binalar tahsis edilmiştir105. Bu kadar ince düşünceye rağmen 
Amerika, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile direkt olarak temas etmeye pek 
yanaşmamış, hatta halen daha Ermenileri kullanarak, kendi kontrolleri altında 
kukla bir Ermenistan yaratmak için çabalarına devam etmiştir. 

Türk – Amerikan ilişkilerinde bir döneme damgasını vuran bir diğer olay 

ise, Wilson Prensipleri olarak adlandırdığımız Başkan Woodrow Wilson’un 

1918 yılı başında açıkladığı 14 ilkeden, Türklerle ilgili 12. maddesinin 

siyasete getirdiği anlayıştır. Aslında bu madde “Misak – Milli” nin uluslararası 

alanda meşruluğu için önemli bir belgedir. Bu ilke şunları ifade ediyordu; “ 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Türk olan bölümlerinin güvenceli egemenliği 

sağlanmalı”. Aslında Wilson kendi koyduğu kurallara Türklerin lehine olduğu 

için kendi dahi uymakta güçlük çekiyordu. 

Başkan Wilson, kendi koyduğu ilkelere muhalefet ederek Anadolu’da bir 

Ermenistan yurdu kurulmasına ve üstelik İngiltere’nin ısrarı üzerine de 

Yunanistan’ın Batı Anadolu’yu istilasına rıza göstermişti106. Amerika 

Cumhurbaşkanı Wilson, her millete karşı barışçı bir siyaset takip etmeyi ve 

her devletle iyi geçinmeyi amaç edinmekle beraber, Amerika’dan çıkarı olan 

devletler,  yaptıkları  propagandalar  ile  Başkan  Wilson’u  barışçı siyasetten 
 

101 A. Rawlinson, Adventures in the Near East, 1918–1922, London, 1923, s. 265–266.; 

J. Grabill, a.g.e., s. 166. 
102 Salahi R. Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I, Ankara, 1987, s. 162–163. 
103 T. C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030 – 18 – 01 / 04 – 40 – 1, Tarih; 01. 12. 

1921, Sayı 1241. 
104 T. C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030 – 18 – 01 / 05 – 15 – 17, Tarih;08. 05. 

1922, Sayı 1581. 
105 T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030 – 18 – 01/ 04 – 49 – 11, Tarih; 20. 02. 

1922, Sayı, 1415. 
106 Seçil Akgün, General Harbord’un Anadolu Gezisi ve ( Ermeni Meselesine Dair ) 

Raporu Kurtuluş Savaşı Başlangıcında, İstanbul, 1981, s. 67-68. 
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saptırmağa muvaffak oldular. Hatta Wilson yapılan propagandaların o kadar 

tesiri altında kalmıştı ki, Türklere karşı olan olumsuz tutumunu Paris Barış 

Konferansı’nda da sürdürdü107. 

Amerika mütareke döneminde yine ikili oynamaya devam ediyordu. Her 

ne kadar müttefikleri kadar kötü düşünmese de kendi politikası ve diğer Batılı 

devletlerin amaçlarını öğrenerek, milli mücadele ve liderleriyle ilgili fikir 

oluşmasını bekliyordu. Aynı zamanda Ermeni meselesi ile ilgili sonuçları da 

görmek istiyordu108. Yıllar boyunca yanlış yönlendirilen ve hazırlanan sahte 

rapor ve propagandalar sayesinde Amerika’da oluşan düşünce, Doğu 

Anadolu’da bir Ermeni çoğunluğun mevcudiyetiydi. Bu sebeple Mondros’tan 

hemen sonra Wilson bunun için harekete geçti. 

General James G. Harbord (Harbord, Avrupa'daki Amerikan 
kuvvetlerinin kurmay başkanıdır) “Ermenistan mandası” konusunda inceleme 
gezisi yapmak için Görevlendirildi. Harbord kırk kişiden fazla heyetiyle 

Anadolu ve Kafkasya ‘da inceleme gezisi yaptı109. 

Amerika tarafından hazırlanan muhtıraya göre, Doğu Anadolu’nun 

Ermenilere, verilmesi öngörülüyordu. Ekonomik sıkıntı çekmesinler diye de 

petrolün bulunduğu ve Türk ve Araplarla meskûn Mezopotamya'nın 

Ermenilerin ekonomik çıkarlarına tahsis edilmesi düşünülmekteydi. İşte bu 

muhtıra, Chester Projesi’nin amaçlarını anlatırken çizilen tabloyla birebir 

çakışmaktaydı. Ermenilerin ekonomik refahı meselesi Amerikan çıkarlarıyla 

örtüşüyor olmalıydı. 

Bu muhtıranın gönderilmesinden sonra Amerikan Misyonu, Harbord ile 

görüşerek tavsiyelerini almıştır110. Harbord’un raporunda asıl zorluğun 

Ermenilere verilecek bölgede, azınlıkta olan Ermenilerin güvenliğini 

sağlamaktı. Ermenistan’ın kurulmasından çok yaşatılması zordu. Bu sırada 

İngiltere, Kafkaslardan kuvvetlerini çekmeye başladı. Bu, Ermenistan 

sorununun tek başına Amerika'nın sırtına yüklenmesi demekti. İngiltere’nin 

kurnazca oyunu, Kafkaslardan çekilmesi ile  kendisinin cesaret  edemediğini 
 

 

 

107  Mine Erol, Birinci Dünya  Savaşı Arifesinde Amerika’nın  Türkiye’ye Karşı  Tutumu, 

s. 68, 71. 
108 İsmail Soysal, “ Türk – Amerikan Siyasal İlişkilerinin Ana Çizgileri”, Belleten, Cilt 

XLI, Sayı 162, Ankara, 1977, s. 258-259. 
109 Seçil Akgün, General Harbord’un Anadolu Gezisi ve ( Ermeni Meselesine Dair ) 

Raporu Kurtuluş Savaşı Başlangıcında, s. 53–63. 
110 General Harbord’un tavsiyeleri için bkz. Seçil Akgün, General Harbord’un Anadolu 

Gezisi ve ( Ermeni Meselesine Dair ) Raporu Kurtuluş Savaşı Başlangıcında, s. 133–155. 
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Amerika’nın üstüne yıkmasıydı. Harbord, bunun çok zor bir iş olduğunu da 

raporunda bahsetmişti111. 

Amerika yıllardan beri uyguladığı oyunu, Ankara ile ikili ilişkilere 

başlarken de uygulamıştır. Ankara ile resmi temasa geçmek yerine, 

İstanbul’daki temsilcisi Amiral Bristol kanalıyla gayri resmi sıfatla Samsun’a 

gönderdiği temsilci aracılığı ile ilişki kurmaya çalışmıştır. Ermeni meselesi 

her ne kadar Amerikanın siyasi bir meselesi gibi görünse de, ekonomik bir 

yönü de vardı. Fakat garantisi yoktu. Fakat Anadolu’daki ekonomik çıkarlar 

şüphesiz daha önemliydi. Ermeniler için bu ekonomik çıkarlardan vazgeçmek 

doğru muydu? Bu sebeple Amerikan yönetimi gayri resmi veya yarı resmi 

temaslarla, İstanbul’la birlikte Ankara’yı da ihmal etmek istemiyordu. 

Fakat bu sefer umduğunu bulamamıştı. Çünkü Ankara, milli bir dış 

politika ve milli bir meclisin aldığı kararla kapitülasyonların kalktığını, 
Sevr’in bir geçerliliğinin olmadığını ve resmi bir antlaşma şartıyla temas 

kurulmasını istiyordu112. 

Amerika geç kaldıkça ticaretinde düşüş gözleniyordu ve bu arada 

Amerika’dan ticaret yapmak üzere birçok sermayedar akın akın Anadolu’ya 

gelmeye başlamıştı113. Amiral Bristol’un ikili oyunları ve Amerika’nın iç 

politik dengeleri ve kongresinin Ermenilerle ilgili düşünceleri Amerika’nın 

beklemesine sebep oluyordu. Bu arada adeta Amerika’nın hayallerine su 

serpecek Chester Projesi yeniden gündeme gelmişti. Bu antlaşma TBMM 

tarafından da onaylandı. TBMM’nin bu antlaşmayı imzalanmasında Lozan’da 

taraftar bulmak ve bu topraklarla ilgili sözleşme yapmanın sadece kendilerine 

ait olduğunu ve daha önce verilen kapitülasyonların geçerli olmadığını da 

göstermek istiyordu114. Sakarya Zaferinden sonra, Amerika artık Ankara 

Hükümeti’ne uzak kalamayacağını anladı. 

Amerika’da Türk düşmanlığı kampanyasını yürütenler, Kurtuluş 

Savaşı’nda Türk – Amerikan ilişkilerinin kurulmasını engelleyen başlıca 
 

 

111 Fahir Armaoğlu, “Harbord Misyonu Nasıl Ortaya Çıktı”, Belleten, Cilt LXI, Sayı 232, 

Ankara, 1997, s. 701–706, Seçil Akgün, General Harbord’un Anadolu Gezisi ve ( Ermeni 

Meselesine Dair ) Raporu Kurtuluş Savaşı Başlangıcında, s. 63–90. 
112 Bilal Şimşir, “Harbord Misyonu Nasıl Ortaya Çıktı”, s. 280.; T. C. Başbakanlık 

Cumhuriyet Arşivi, 030–18 – 01 / 02 – 38 – 19, Tarih: 18. 01. 1921, S. 533. 
113T. C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 18. 04. 37. 13 / 04. 37 – 13, 09. 05. 1920.; T. C. 

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030. 18. . 01 / 04. 39 20, Tarih, 04. 12. 1921, S. 1240. 
114 Joseph Grew, Atatürk ve İnönü ( Bir Amerikan Elçisinin Hatıraları) , (Çeviren 

Muzaffer Aşkın), İstanbul, 1966, s. 53 vd. 
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etken olmuşlar ve aynı zamanda Türkiye ile Amerika arasında Lozan'da 

imzalanan antlaşmaya karşı da savaş açmışlardı115. 

Lozan Konferansı’nın ikinci döneminde İsmet Paşa, bir Türk–Amerikan 

antlaşması için ikili görüşmelere başlanmasını istedi ancak, Amerika bu 

konuda ağır davrandı. Lozan Barış Antlaşması imzalandıktan iki hafta sonra 

Türk–Amerikan ikili antlaşmaları imzalandı. Lozan’a giden heyetler arasında, 

Lozan Antlaşması ile ilgili olmayan, sadece iki devleti ilgilendiren iki 

antlaşma imzalandı; birincisi dostluk ve ticaret antlaşması, ikincisi suçluların 

iadesi idi. 

Bu antlaşmanın birinci maddesi Türkiye ile ABD arasında diplomatik 

ilişkilerin kurulmasını öngörüyordu. İkinci madde tüm kapitülasyonların 

kaldırıldığını belirtiyordu. Üçüncü ve sekizinci maddeler Türk - Amerikan 

yurttaşlarının karşılıklı yerleşme, oturma vb. durumlarını düzenliyordu. 

Dokuzuncu madde ile taraflar birbirine en çok gözetilen ülke statüsünü 

tanıyorlardı. Türkiye’deki Amerikan okulları, yardım kurumları, hastaneleri, 

misyonerleri Türk kanunları çerçevesinde çalışmalarını 

sürdürebileceklerdi116. 

Antlaşma imzalanır imzalanmaz Amerika'daki Türk düşmanları, 

antlaşmanın aleyhinde kampanya başlattılar. Mütareke yıllarında “Ermenistan 

Bağımsızlığı İçin Amerikan Komitesi” adıyla faaliyet göstermiş olan örgüt bu 

kez “Lozan Antlaşmasına Karşıt Amerikan Komitesi” adını aldı117. 

Amerika'da Türk düşmanlığı kampanyasının bayraktarlığını yapanlardan 

biri de Amerika'nın eski İstanbul Büyükelçisi Henry Morganthau idi118. Lozan 

Barış Konferansı sırasında Türklere karşı silah kullanılmasını savunuyor ve 

10 Ocak 1923 günü The New York Times'da şunları yazıyordu; 

“ 400 yıldır Türkleri Avrupa'dan kovmak için çaba harcayan Avrupalılar 

için Lozan, çok acı bir ders olmuştur. Türklerin Avrupa'dan 
 

115 Bilal Şimşir, “ Türk – Amerikan İlişkilerinin Yeniden Kurulması ve Ahmet Muhtar 

Bey’in Waşington Büyükelçiliği (1920–1927)”, s. 277.; J. C. Hurrewitz, a.g.m., s. 409–508. 
116 Antlaşmanın Türkçe Metni için bkz. Erdal Açıkses, Lozan’da Türkiye İle Amerika 

Birleşik Devletleri Arasında İmzalanan 6 Ağustos 1923 Tarihli Antlaşma, Atatürk Yolu, A. Ü. 

Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi, Yıl 11, Sayı 21, s. 1–31.; Mine Erol, Birinci Dünya 

Savaşı Arifesinde Amerika’nın Türkiye’ye Karşı Tutumu, s. 54. 
117 Bilal Şimşir, “ Türk – Amerikan İlişkilerinin Yeniden Kurulması ve Ahmet Muhtar 

Beyin Vaşington Büyükelçiliği (1920–1927)”, s. 291 – 301. 
118 Mine Erol, Birinci Dünya Savaşı Arifesinde Amerika’nın Türkiye’ye Karşı Tutumu, 

s. 16, 21, 25. 
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kovulmaları şöyle dursun Avrupalıların Türkiye'den kovulacağı 

anlaşılmaktadır. Türkiye'de bugüne dek meydana gelen katliamlar bilinçli 

olarak yapılmıştır. Türklerin amacı, toprakları üzerinde yaşayan azınlıkları 

ortadan kaldırmaktır”119
 

Bu kampanyanın Amerikan Senatosu’ndaki ateşli sözcüsü olan William 
H. King’de 2 Şubat 1922’de yaptığı konuşmada Sevr'in zorla uygulanmasını 

istiyor ve “Dini, siyasi ve insani hakların korunmasından yana olan tüm 

örgütlerimizle Mustafa Kemal denen haydudun vahşet ve zulmüne karşı 

çıkmalıyız”120 diyordu. 

Amerika’nın Lozan’da imzalanmış olduğu antlaşma yürürlüğe girmese de 

TBMM yeni bir antlaşma yapılıncaya kadar bu antlaşmanın kurallarına 

uymayı Amerika’yı mecbur bırakmak istiyordu. Resmi ilişkilere iç politika 

kaygısı, propagandalar sebebiyle cesaret edemeyen Amerika milli bir politika 

uygulayan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne de ikili oynuyordu. 

Fakat bu sefer umduğu tavizi bulamamıştı. Hatta Amerika’nın 

kapitülasyonların kaldırılması sebebiyle uyması gereken kurallara uymayınca 

hemen tepki gösteriliyor yeni bir antlaşma yapılıncaya kadar da Lozan’da 

imzalanan antlaşmaya atıf yapılarak Amerikan yetkililerine bildiriliyordu. 

Bununla ilgili güzel bir örnek de izinsiz olarak boğazları geçerek tophane 

önlerine demirleyen Iskarpiyon adlı Amerikan Yatı’nın izinsiz gelmesi ikaz 

edilerek, Lozan ‘da imzalanan antlaşmayla kapitülasyonların kaldırıldığını 

kabul edildiği ve bu sebeple izin alması gerektiğinin bildirilmesi 

gösterilebilir121. 

Türk – Amerikan ilişkilerinin başlamasını engellemek için kampanyayı 

yürütenler, başta kapitülâsyonların kaldırılmasına ve Ermenilere istediklerinin 

verilmemesine karşı çıkıyorlardı. Bunlara karşılık Londra'daki Türk Teavün 

Cemiyeti bir broşür yayınladı. Burada şunlar ifade edildi; “Antlaşmanın 

onaylanması Türkiye ile Amerika arasında normal ilişkilerin kurulmasının en 

kısa yoluydu. Yeni Türk demokrasisi ile antlaşması bulunmayan tek ülke 

Amerika'dır. Bu durum Türkiye’deki Amerikan çıkarlarına ters düşmektedir. 

Kapitülâsyonlar yalnız Türkiye'ye zarar vermemiş ırklar arasında da 

çatışmalara yol açmıştır”122. Amerika 
 

119 Osman Ulugay, Amerikan Basınında Türk Kurtuluş Savaşı, (New York Times, 10 

Ocak 1923’den Naklen), İstanbul, 1974, s. 240. 
120 Osman Ulugay, a.g.e., ( New York Times, 3 Şubat 1922’den Naklen ), s. 153. 
121 T. C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030 – 18 – 01 / 013 – 31 – 16, Tarih 24. 01. 

1925, Sayı 1963. 
122 Bilal Şimşir, “ Türk–Amerikan İlişkilerinin Yeniden Kurulması ve Ahmet Muhtar 

Beyin Waşington Büyükelçiliği (1920–1927)”, s. 283 – 303. Burada dikkati çeken 
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TBMM’ye karşı da kendi iç politikası gereği ikili oyununu devam ettirdi. 

Amerikan Kabinesi düşman lobilerin ve basının etkisine boyun eğerek 

Lozan’da imzalanan antlaşmayı 18 Ocak 1927’de 3’te 2 oy çokluğu 

sağlanamadığı için veto etti. 

Amerika menfaatlerinin zedeleneceğini bildiği için aynı gün Dışişleri 

Bakanı İstanbul’daki Amerikan Yüksek Komiseri Amiral Bristol’u arayarak 

Ankara’ya göndermiş ve Antlaşmanın reddedilmesinin Amerika’nın Türkiye 

ile dostluk ilişkilerinin kurulmaması istenmediği anlamına gelmemesini ve 

Ankara ile nota teatisi suretiyle münasebet kurulmak istediğini belirtmiştir. 

Türk yetkililer, nota teatilerine ikinci bir antlaşma yapılıncaya kadar 

Lozan’daki antlaşmayı koymak şartıyla ( Modus Vivendi) 
hazırlanabileceğinde ısrar ederek resmiyet kazandırmaya özen göstermiş ve 

karşılıklı notalar hazırlanmıştır123. 

17 Şubat 1927 günü imzalanan notalarla 10 yıllık aradan sonra Türk – 

Amerikan ilişkileri yeniden düzenlendi124. Lozan’da Osmanlı Devleti ile 

antlaşma imzalayan Joseph Grew, Türkiye’ye elçi olarak atandı125. Türkiye ise 

Waşington büyükelçiliğine İstanbul mebusu Ahmet Muhtar Bey’i tayin etti126. 

1 Ekim 1929 yılında da Türkiye ile Amerika arasında “ Ticaret ve Seyrü Sefain 

Antlaşması” imzalandı127. Amerikanın çok büyük umutlarla beklediği Chaster 
Projesi de, kapitülasyonları kaldırıp milli bir politika izleyen bir Türkiye’nin 
kurulmuş olması ve petrol bölgeleri ile Mezopotamya ve Basra bölgesi’nin 
İngiltere’nin kontrolüne verilmesi sebebiyle başka bir bahara kaldı. 

Cumhuriyet Türkiye’sinde faaliyetlerine devam etmek isteyen 

misyonerler Osmanlı dönemindeki rahatlığı bulamadılar. Yeni kurulmuş 

 

noktalardan biri de 19. yüzyıldan beri sürekli olarak Türk aleyhtarlığı yapmış olan 

misyonerlerin bu kez Lozan'dan yana tavır koymalarıdır. Çünkü onlar bu antlaşma 

onaylanmazsa Türkiye'den ayaklarının büsbütün kesileceğinden endişe etmekteydiler. 

Amerikalı tüccarları ise başlıca iki kaygısı vardı; 

1) Normal ilişkiler kurulamadığı için Amerika'nın Türkiye ile ticaret hacmi hızla 

düşüyor, Türkiye pazarı önemli ölçüde başkalarına kaptırılıyordu. 

2) Bu gerginlik sürerse Türkiye, Amerikan ticaretine karşı kısıtlayıcı önlemler alabilirdi. 
123 Fahir Armaoğlu, a.g.e, s. 110 vd. 
124 Bilal Şimşir, “Türk–Amerikan İlişkilerinin Yeniden Kurulması ve Ahmet Muhtar 

Beyin Vaşington Büyükelçiliği (1920–1927)”, s. 310–327.; Fahir Armaoğlu, a.g.e., s. 110. 
125 Grew’in hatıraları için bkz. Joseph Grew, Atatürk ve İnönü (Bir Amerikan Elçisinin 

Hatıraları), (Çev. Muzaffer Aşkın), İstanbul, 1966. 
126 T. C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030 – 18 – 01 / 024 – 33 – 2, Tarih 22. 05. 

1927, Sayı 5219. 
127 Fahir Armaoğlu, a.g.e, s. 113. 
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olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milli ve laik özellikler taşıyordu. Lozan 
antlaşması ile kapitülasyonlar kaldırıldı. Tevhid–i Tedrisat Kanunu ile 

yabancı okullar disiplin altına alındı128. Lozan Antlaşmasıyla kapitülasyonlar 
kaldırılınca da misyonerler, eskisi kadar rahat hareket edemedikleri için birçok 
okullarını kapattılar. Bu okulların geçmişte verdiği zararlar sebebiyle olsa 
gerek, Anadolu’daki binalarının satın alınması için TBMM tarafından bir 

kararname dahi çıkarıldı129. 

Sonuç ve Günümüz İçin Bir Değerlendirme 

Sonuç olarak işin tarihçesine baktığımızda, Amerikanın başlangıçtan beri 

bölge için uyguladığı ikiyüzlü politika günümüze kadar süregelmiştir. 

Bölgede nüfuz tesis etmek için hep birilerini kullanmış ve ekonomik gaileler 

yüzünden yaptığı bu girişimleri her dönemde hümanist, edebi söylemlerle 

gizlemeye çalışmıştır. 

Türkiye ile ABD arasında başlayan ilişki, ilk yıllardan itibaren 

Amerika’nın ikili oyunlarıyla yürümüştür. Amerika ile Osmanlı Devleti 

arasında yapılan ilk antlaşmaya gizli madde koyulup, Osmanlı Devleti 

ABD’yi Avrupa’ya karşı denge unsuru olarak yanına almak isterken, ABD 

hem Avrupa’yı hem de Osmanlı Devleti’ni idare etmiştir. Antlaşmanın gereği 

olarak Osmanlı yönetimi Amerikan Büyükelçiliği açılmasını beklerken 

maslahatgüzarlıkla yetinmiştir. 

Amerika, silah satışlarını artırmak gayesiyle maslahatgüzarlığını büyük 

elçiliğe yükseltmiş, hem de bu şekilde Osmanlı’yı taltif ettiğini düşünmüştür. 

Misyonerlerini göndererek nüfuz kurduğu bölgelerde ticaretini artırmış, 

Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışan, azınlıkları kışkırtmak yoluyla 

bölücülük yapan misyonerleri kovmak için alınan tedbirlere engeller 

çıkarmıştır. 

Amerikan menfaatlerini sağlamak ve korumak için, vatandaşlarının sayısı 

bir elin parmağını geçmeyecek kadar az olan bölgelerde, misyonerleri ve 

kurdukları konsoloslukları sayesinde tesis ettiği nüfuz ile Osmanlı Devleti’nin 

Doğu Bölgesi’nde hürriyet adına, bugün Irakta uyguladığı gibi adeta 

mandaterlik yapmaya çalışmıştır. 
 

 

128 Ayten Sezer, “ Osmanlı’dan Cumhuriyete Misyonerlerin Türkiye’de Eğitim ve 

Öğretim Faaliyetleri”, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Ekim 99, Osmanlı 

Devleti’nin 700. Yılı Özel Sayısı, Ankara, 1999, s. 178. 
129 T. C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030 – 18 – 01 / 59 – 87 – 5, Tarih 18. 11. 1935, 

Sayı 3529 ve ekleri (Gaziantep, Mardin, Maraş’taki Amerikan Okullarının pazarlık usulüyle 

satın alınması ile ilgilidir.) 
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Ermenileri vatandaşlığına geçirerek, Osmanlı Devleti kanunlarını hiçe 

saymış, kendi prensip ve düşüncelerini Osmanlı Anayasası’na sokarak 

nüfuzunu pekiştirmeye ve bugün birçok Ortadoğu devletinde yaptığı gibi, 

önce karışıklık çıkarmış ve sonrada hakemlik yapmaya çalışmıştır. Bugün de 

sözünü dinlemeyene yaptığı gibi, Osmanlı’nın aldığı her tedbire, savaş gemisi 

göndermek suretiyle, tehdit dolu cevaplar vermiştir. 

Daha ileri giderek Ermenileri Amerika’da teşkilatlandırıp, vatandaşlığına 

geçirmiş tekrar Anadolu’ya belli bölgelerde yönetici olmak için geri 

göndermiştir. Bugün de nüfuz tesis edeceği birçok ülke yöneticisinin çift 

pasaportlu olduğu düşünülürse, bu konuda da bayağı başarılı olmuş denebilir. 

Bu faaliyetleri kendisinin yapmadığını, misyoner örgütlerinin de bağımsız 

kuruluşlar olmaları dolayısıyla devletin müdahale edemeyeceğini söylemiştir. 

Bu bahane ile misyonerlerin bölücü faaliyetlerine devam etmelerini 

sağlamıştır. Bugün de aynı şekilde sivil toplum örgütleri adı altında, kaynağı 

belli olmayan paralarla yaptığı hümanist görünümlü faaliyetler, tarihten bize 

tanıdık gelmektedir. 

Misyoner müesseselerinde Ermeni, Pontus–Rum, Bulgar, Arap ve diğer 

ayrılıkçı çete reisleri yetiştirilmiş ve buraları adeta onların karargâhı haline 

getirilmiştir. Misyonerler tarafından kullanılan ve ihtilalci unsurların 

karargâhı olan binalar aranmak istendiği vakit de kapitülasyonlar ve 

Amerika’nın güçlü nüfuzu sayesinde buna engel olunmuştur. Bugün himaye 

edilen terör örgütü mensuplarının bulunduğu bölgelerin kontrolü için Amerika 

ile işbirliği yapılma şartı gibi. 

Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, ülkesinde Türkler aleyhine 

yürütülen her kampanyaya müsaade etmiş, bu kampanyalara karşı devletini 

müdafaa eden Osmanlı elçisi Ahmet Rüstem Bey’i de sınır dışı etmiştir130. 

Bunları yaparken de ticaretinde bir aksama olmaması, tüccarlarının imtiyaz 

alması için elçilerini seferber etmiştir. Aynı şekilde Avrupa ve yakında da işi 

bittiği vakit Amerika da da kabul edileceği gibi, Ermenileri biz öldürmedik 

onlar bizi öldürdü diyeni susturarak geçmiş yıllarda elçilerimize yaptıklarını 

aynı şekilde, daha kötüsü bütün Türk Milletine yapacaklar. 

 
130 Ahmet Rüstem Bey’i bu tür baskılar yıldırmamış ve hayatının sonuna kadar Türk 

Milleti ve Devleti için doğru bildiğini söylemeye devam etmiş ve bu konuda 3 tane de eser 

kaleme almıştır. Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Ahmet Rüstem; Cihan Harbi ve Türk- 

Ermeni Meselesi (La Guerre Mondıale et La Qustıon Turco– Armênıenne, Çev. Cengiz Aydın, 

Bilge Kültür Sanat Yayınevi, İstanbul, 2001. Mine Erol, Osmanlı İmparatorluğu’nun Amerika 

Büyük Elçisi A. Rüstem Bey, Bilgi Basımevi, Ankara, 1973;Bilal Şimşir, “Amerika’da Ermeni 

Propagandası ve Büyükelçi Ahmet Rüstem Bey”, Ermeni Araştırmaları Dergisi, Cilt I, Sayı: 2, 

Ankara, 2001. 
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Chester Projesi benzeri imtiyazlarla, ileride mandaterlik kurmayı 

düşündüğü bir bölgenin adeta alt yapısını hazırlayacağı ve yeraltı ve yerüstü 

zenginlikleri elde edecek imtiyazların alınması için de vatandaşlarına her türlü 

desteği verdiği gibi, özelleştirme adı altında bugün de Amerikan şirketlerinin 

tercih edilmesi için baskı yapılacaktır. Bu istekleri çerçevesinde yine 

nüfuzunun öncüleri olarak gördüğü, aslında bütün Ermenileri temsil etmeyen 

Hınçak ve Taşnak çeteleri ve onun taraftarı Ermenileri kullanarak Osmanlı’ya 

baskı yapmaya çalıştığı gibi, bugünde kesinlikle Kürt vatandaşlarımızı temsil 

etmeyen, Emperyalist devletlerin maşası PKK terör örgütü ve yandaşları için 

insancıl bazı haklar istenmeye başlanacaktır. 

Osmanlı Devleti’nin müttefiki olan Almanya’ya savaş ilan ederken, 

Osmanlı’ya savaş ilan etmeyerek gelecekteki menfaatleri için ikili oynamıştır. 

Wilson Prensipleri adı altında Ermeni yurdu kurmak gayesiyle Anadolu’ya 

heyetler göndermiş fakat sonuçlar Türklerin lehine olduğu için Wilson, kendi 

koyduğu prensipleri dahi görmezden gelmiştir. 

Menfaatleri uğruna, diğer devletlerin Türkiye ile antlaşma yapmaları 

üzerine Lozan’da geç kalmamak düşüncesiyle Türkiye ile antlaşma yapmış, 

antlaşmanın tasdikini uzun süre sürüncemede bırakarak, Türk düşmanı 

lobilere hoş görünmeye çalışmıştır. Fakat menfaatlerinden vazgeçemediği için 

Türkiye ile gayrı resmi olarak ilişkilerini devam ettirmeye çalışmıştır. 

Bu şekilde yıllar boyunca alışkanlık edindiği ikili oynamayı devam ettiren 

Amerika, milli bir dış politika ile karşılaşınca bu defa da kendi kongresine ikili 

oynamıştır. Kongrede reddedilen, Lozan’daki antlaşmanın yerine aynı gün 

yeni bir antlaşma imzalamak için hemen Türkiye’deki yetkilisine haber 

göndermiştir. 

Fakat Atatürk’ün dirayetli, barışçıl, karşılıklı menfaat ve saygıya dayalı 

devletlerarası ilişki anlayışı sebebiyle resmi ilişki kurulmadan, verilen 

sözlerde durulmadan bu faaliyetlerini yürütemeyeceğini öğrenmiştir. 

Şüphesiz bu, Amerika’nın ikili oyun alışkanlığına devam etmeyeceği 

anlamına da gelmemeli. Çünkü yine de bu tarihlerde bile geçmişte oynadığı 

ikili oyunları oynamak için devam ediyor. 

Soğuk savaş döneminde ihtiyaç duyduğu müttefiki olarak Türkiye ile iyi 

geçinme ve kendi yanında olmasını sağlama politikası sırasında dahi, Kıbrıs 

Meselesi ile yine ikili oyunlarına devam etmiştir. Rumların yaptığı katliamları 

görmezden gelerek, Kıbrıs Barış Harekatını bir işkal gibi görmüş ve 

Türkiye’ye ambargo uygulamış ve Yunanistan ile Türkiye arasında 

arabuluculuk yapacağı yerde adeta taraf olmuştur. 
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Bugün de Amerika’daki Rum ve Ermeni lobilerinin faaliyetlerini adeta 

bir koz olarak kullanmaya devam etmektedir. Kıbrıs’ı her zaman bir pazarlık 

konusu olarak elinde bulundurmakta ve Stratejik konumu sebebiyle Ortadoğu 

Projesinde güçlü bir ülke olan Türkiye’ye buranın kontrolünü vermeyi 

sakıncalı bulduğu için Rumlara ve dolayısıyla Yunanistan’ın kontrolüne 

vermeyi daha uygun görüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 

kurulmasına Yunanistan ve diğer Avrupa devletleri gibi karşı çıkıyor. 

Yıllardır hayalini kurduğu Ermeni yurdu ve bu yurdun masrafları için 

petrol ve Mezopotamya’nın zenginliğinin buralara tahsis edilmesi olayı bugün 

bölgede işine yarayacak bir Ermeni nüfus olmadığı için, bölgede ayrılıkçı 

fikirlere en uygun olan bir iki peşmerge gurubu alet etmeye çalışmaktadır. 

Geçmişte Ermeni Meselesi adı altında yürütülen propaganda da Ermenileri 

temsil etmeyen Hınçak ve Taşnak çeteleri ve onun taraftarları ile bölgede terör 

estiren ve hak isteyen Amerikalı Misyoner ve konsolosların faaliyetleri 

kamuoyunu işgal etmişti. Bugün de, bütün Kürtleri temsil etmeyen bir iki 

aşiret gücü olan peşmergeleri kullanarak bölgede kurdurmak istediği, adına 

Kürdistan dedikleri haritalarına bakıldığında geçmişteki Ermenistan haritaları 

ile tıpa tıp benzerlik olduğu da görülecektir. 

Her dönemde alışkanlık yaptığı gibi bugün de, Amerika Hükümeti 

Ermeni lobisini hazırda tutarak, sözde Ermeni soykırımı tasarısını kongrede 

bir dosyada saklayarak, arada sırada gündeme getirerek ve Kıbrıs’ı pazarlık 

konusu yaparak taviz koparmaya çalışıyor. 

Soğuk savaş yıllarında stratejik müttefikimiz olan Amerika, bugün 
Ortadoğu’da stratejik rakibimiz olmuştur. Bunu iyi bilip iyi okumak 
gerekmektedir. 

Amerika’nın bu oyunlarını boşa çıkarmak için, her halükarda  Atatürk’ün 

milli dış politikasından taviz verilmemeli ve Atatürk döneminde olduğu gibi 

birebir, eşit şartlarda karşılıklı menfaatlere dayalı bir dış politika izlenmelidir. 

İki yüz yıllık Türk–ABD ilişkilerinde Türkiye’nin somut bir kazancı 

olmamıştır. Daima Türkiye veren ve oyalanan taraf olmuştur ve olmaya da 

devam etmektedir. 
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KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE VE ORTA DOĞU 

TURİZMİNE ETKİLERİ 

Handan ARSLAN


ÖZET 

Küreselleşme, malların, hizmetlerin, paranın, teknolojinin, fikirlerin, bilginin, 

kültürün ve insanların hızlı ve sürekli biçimde sınır ötesine akışı olarak tanımlanabilir. 

Bu tanımlamadan yola çıkarak denilebilir ki, insanların ilk çağdan beri turizm 

faaliyetine katılmaları bu kavramı daha da yaşlı kılmaktadır. Günümüzde turizmin 

yarattığı ekonomik, sosyal, kültürel ve politik etkiler, ülke ekonomilerinde ve 

özellikle uluslar arası ekonomik ve politik ilişkilerde önemli sonuçlar doğurmaktadır. 

Bu durum, yalnız uluslar arası turizm hareketinden büyük pay alan gelişmiş ülkelerde 

değil, aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerde de turizme verilen önemi 

arttırmaktadır. Dünya Turizm Örgütü (WTO) verilerine göre dünya turizmi 

hareketlerinde önümüzdeki 20 yıl içerisinde büyük gelişmeler olacaktır.  2000 yılında 

667 milyonu bulan, beklenen turist sayısı 2010 yılında 1 milyon, 2020 yılında ise 1.6 

milyon kişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Aynı dönemde, dünya turizm 

gelirlerinin ise 2 trilyon ABD dolarına ulaşacağı ve bu artışlardan en büyük payın 

Doğu Akdeniz ve Ortadoğu ülkelerince elde edileceği ileri sürülmektedir. Dünya 

genelinde olduğu gibi Türkiye'ye yönelik uluslar arası turizm hareketlerinde de yıllık 

% 5.5 ile 10 arasında bir büyümenin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu 

beklentiler gerçekleştiği taktirde “küresel turizm” terimi, “küreselleşme”den daha 

fazla gündemi işkal edecektir. 

Bu çalışmada, bir küreselleşme aracı olan turizmin önemi Türkiye ve Ortadoğu 

ülkeleri açısından değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Küresel Turizm, Ortadoğu 

 
ABSTRACT 

The Effects of Globalisation to Turkey and Middle East Tourism 

Globalisation can be defined as a flow of services, money, technology, idea, 

knowledge, culture and people fastly and continual to ward the further side of border 

thanks to this defination it can be said that participation of people  to  tourism activity 

has made this defination more seful since the first era. In our daily life economical, 

social, cultural, political effects which tourism causes, create important results about 

the economy of country and political relation especially about the international 

economical and political relation. That situation increases the impotance of tourism 

not only in the developed countries that get a big share of 
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international tourism activity, but also in the devoloping countries. According to 

datum of wto (world tourism organisation) relevant to world tourism activity in 20 

years will be big developments. It is estimated that the number of tourists that reached 

to 667 million in 2000, is being waited to reach 1 million in 2010, 1.6 millions in 2020 

years . It’s set forth that in the same period the world tourism in comes will  reach to 

2 trillions usa dollar and east  mediterraean  sea and middle  east will get the biggest 

share of this. It can be estimated that with the international tourism activity oriented 

to wards Turkey will  realizea  growing  yearbook %5.5 and 10 %. If these 

expectations realize, the term of “global tourism” will keep agenda busy much more 

than “globalisation”. 

In this study the importance of tourism that is a means of globalisation, will be 

evaluated Turkey and middle east contry angle. 

Key Words: Turkey, Global Tourisim, Middle East. 

 

GİRİŞ 

Küreselleşme kavramı genel anlamda, dünya çapında toplumlar, 

kültürler, bireyler ve kurumlar arasındaki karmaşık güç ve  iletişim ilişkilerini 

oluşturan sürecin hızlandırılmasını ifade etmektedir. Bu sürecin en önemli 

özelliği, zaman ve mekân kısıtlamalarını ortadan kaldırarak, gerçek anlamda 

iletişim alanında mesafeleri aşarken geçen süreyi kısaltmasıdır. Küreselleşme 

dünyanın küçülmesini ve insanların birbirlerine yaklaşmalarını sağlamış ve bu 

süreç dünyanın her köşesine ulaşmıştır. Zaman ve işgücü tasarrufu sağlayan 

üretim teknikleri, mesafeleri aşmaya yarayan teknolojiler (modern ulaştırma 

araçları ve telekomünikasyon teknolojisi), yeni fikirlerin, teknolojilerin ve 

kurumların dünyanın her köşesine anında ve çok hızlı yayılmasını 

sağlamaktadır (Bornman, 2001: 93). 

Küreselleşme, adını son yıllarda sıkça duymaya başladığımız, etkilerini 

ise ekonomiden teknolojiye, sağlıktan terörizme kadar hayatın her safhasında 

etkin biçimde hissettiğimiz bir değişim sürecidir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra 

kurulmaya çalışılan ve özellikle 1980 sonrası daha yaygın bir biçimde egemen 

olan yenidünya düzenidir. Bu yeni düzenin temel amacı ise ülkelerin ve 

insanların daha yakın bir ilişki içinde yaşayabilmelerini sağlamaktır. Bu da 

mal, bilgi, hizmet, sermaye ve insanların dünyadaki dolaşımlarını arttırmak 

için kurulu engellerin kaldırılmasıyla sağlanabilir. 

Başka bir ifadeyle küreselleşme; malların, hizmetlerin, paranın, 

teknolojinin, fikirlerin, bilginin, kültürün ve insanların hızlı ve sürekli biçimde 

sınır ötesine akışı olarak tanımlanabilir. Bu tanımlamadan yola 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Üçüncü Uluslar Arası Orta Doğu 

Semineri, Elazığ, 02-04 Kasım 2006 113 

 
çıkarak denilebilir ki, insanların ilk çağdan beri turizm faaliyetine 

katılmaları bu kavramı daha da eskiye götürmektedir. 

Turizm faaliyetlerinin ilk olarak ne zaman başladığını tam olarak tespit 

etmek oldukça güçtür. İnsanların yer değiştirmeleri önceleri kısa mesafelerle 

başlamış, kat edilen gelişmelerle birlikte insanlar daha sonra uzak mesafelere 

yönelmiştir. Bütün bu hareketleri ilk aşamada turizm aktivitesi olarak kabul 

etmek, doğru olamaz. Fakat yer değiştirme hareketleri insanlar tarafından 

daha ilk çağlardan itibaren bir turizm faaliyeti olarak değerlendirilmeye 

başlanmıştır. Örneğin, bir araştırmacı tarafından yer değiştirme aktivitesinin 

öncüsü olarak Aşağı Mezopotamya toplumları kabul edilmektedir. Bunlar 

tekerleği, yazıyı icat etmiş olmaları nedeniyle (başta Sümerler), yer 

değiştirmenin, yani turizm amaçlı seyahatin öncüsü sayılırlar. Bu da, yaklaşık 

günümüzden 5000–6000 yıl öncesine dayanmaktadır. Öte yandan tarihin bu 

devirlerindeki bazı seyahatleri, doğrudan doğruya bir turizm hareketi saymak 

mümkündür. Çünkü günümüzden 5000 yıl kadar önce, Aşağı Mısır’daki 

Menfis çevresinde bulunan piramitler, insanlar tarafından ziyaret ediliyordu 

(Doğanay, 2001:18). 

Küreselleşmenin en fazla hissedilir olduğu sahalar; teknoloji, ekonomi, 

siyaset, kültür ve terördür. Küreselleşme sürecinin etkilerinin hissedildiği 

önemli alanlardan biri de turizmdir. Hatta küreselleşmenin gerçek anlamda 

turizm sektörüyle birlikte ortaya çıktığını da söyleyebiliriz. Bunun yanında 

hızlı bir gelişim süreci izleyen turizmin küreselleşmeyi besleyen sonuçlar 

doğurduğunu söyleyebiliriz. Farklı kültürlerin birbirleriyle tanışmasını 

sağlamanın yanında ülkeye gelen turistlerin ihtiyaç ve taleplerini karşılamak 

gayesiyle turist çeken birçok ülkede de köklü değişiklikler meydana 

gelmektedir. 

KÜRESELLEŞMENİN TURİZME OLAN ETKİLERİ 

Dünya ölçeğinde küreselleşmenin turizme olan etkilerini altı ana başlık 

altında toplamak mümkündür: 

1) Serbestleşen dünya ekonomileri, ülkeler arasında artan siyasi ve 

kültürel ilişkiler ve gelişen ulaşım ve iletişim insanların diğer ülkelere olan 

ilgisini arttırmaktadır. 

2) Sinemalarda gösterilen bir filmin geçtiği mekâna duyulan merak, spor 

turnuvaları, festivaller, konferanslar ve bunların benzeri pek çok faaliyet ve 

dürtü insanları farklı coğrafyalara çekmektedir. Küresel dünyadaki daha hızlı 

ve ucuz ulaşım yolları, cep telefonu, internet gibi iletişim metotları dünyanın 

en uzak ve ücra köşelerini dâhi ulaşılabilir kılmaktadır. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

114 Handan ARSLAN, Küreselleşmenin Türkiye ve Orta Doğu Turizmine Etkileri 

 

 
3) Günümüzde pek çok ülke, turistlere ülkeye girişlerinde kolaylıklar 

sunmakta hatta vize almayarak turizmi teşvik etmektedir. 

4) Dünya ticaretinin büyüklüğünün ve gelişmekte olan ülkelere giren 

yabancı sermaye miktarının, artmasıyla birlikte dünya ekonomilerinde ve 

dolayısıyla kişi başına düşen gerçek gelirlerde de bir artış olmuştur. Fertlerin 

refahındaki bu yükseliş dünya turizminin de gelişmesinde ve büyümesinde rol 

oynamaktadır. 

5) Küreselleşmenin turizme olan diğer bir etkisi ise ülkeler arasında 

doğurduğu gelir eşitsizliğinden kaynaklanmaktadır. Dünyanın son elli yıllık 

seyrinde ülkeler arasındaki farklılaşma, yani zenginin daha zengin, fakirin 

daha fakir oluşu, zengin ülkelerden fakir ülkelere doğru bir akışın doğmasına 

neden olmaktadır. Özellikle Amerika, Avrupa ve Japonya’da yaşayan 

insanların gelir düzeyinin diğer ülkelere kıyasla çok yüksek olması bu ülke 

vatandaşlarına çok ucuz sayılabilecek turizm imkanları sunmaktadır. Hatta bu 

dengesizlik öyle boyutlara varmaktadır ki zengin ülkelerdeki işsizlik maaşıyla 

dahi üçüncü dünya ülkelerinde yüksek kalitede bir tatil mümkün 

olabilmektedir. Dünya ülkeleri arasındaki bu uçurumun artmasının 

beraberinde zengin ülkelerden fakir ülkelere doğru bir turizm akışını da 

getirmesi şaşırtıcı değildir. 

6) Küreselleşmenin dünya kültürlerini daha bilinir kılmanın yanında 

kendi kültürünü de egemen kılma seyrinde olduğunu görmekteyiz. Örneğin 

dünyanın çok farklı yerlerinde aynı şekilde giyinen, aynı yemekleri yiyen, 

aynı müzikleri dinleyen, aynı televizyon kanallarını seyreden çok büyük bir 

kitle oluşmaktadır. Oluşan bu ortak kültür sayesinde insanların farklı ülkelere 

seyahat etmedeki bazı endişeleri de kırılmış olmaktadır. Bu etkisiyle 

küreselleşmenin birinci maddede bahsettiğimiz farklı kültürleri tanıma 

isteğine bağlı olarak turizmi destekleyici etkisiyle ters düşen bir yapıya sahip 

olduğu düşünülebilir; fakat günümüzdeki durum bu çelişkinin ortaya 

çıkmasını beklemek için çok erkendir. Çünkü aynı tip insanların oluştuğunu 

söylediğimiz ülkelerde dâhi yerel kültür ve alışkanlıklar hâlâ muhafaza 

edilmekte ve yaşanmaktadır. Dolayısıyla küreselleşme günümüzde hem farklı 

kültürleri bir arada görme hem de alışık olunan yaşam tarzını devam ettirme 

imkânını sunmaktadır (http://iibf.ogu.edu.tr/contest/2.pdf). 

TÜRKİYE VE ORTADOĞU TURİZMİ 

Küreselleşmenin turizm üzerindeki etkilerini farklı iki yönüyle, avantajlar 

ve dezavantajlar olarak ele almak gerekmektedir. 

http://iibf.ogu.edu.tr/contest/2.pdf)
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Pozitif bir analiz yapılacak olursa, 2. Dünya Savaşı sonuyla birlikte çeşitli 

etmenlerin etkisiyle filizlenmeye başlayan küreselleşmenin turizme olumlu 

etkide bulunduğu söylenebilir. Hatta küreselleşmenin tüm boyutlarıyla en çok 

etkili olduğu sektörün turizm sektörü olduğu iddiasında dahi bulunulabilir. 

Küreselleşme hareketlerinin turizme olumlu yansımalarını, turist sayısının 

artışı ve turizmdeki gelir artışı ile izlemek mümkündür. 

1980’de dünyada her 100 kişiden 6’sı turizme katılırken, bu sayı 2000’de 

11’e yükselmiştir. Ancak turizm bölgeleri açısından değerlendirildiğinde 

Avrupa’nın dünya ortalamasından daha fazla katılıma sahip olduğunu 

(1980’de 20, 2000’de 24) görmekteyiz. Ön görülere güre 2020’de dünyada 

her 100 kişinin 21’i turizme katılacak, Avrupa’da ise bu değer 81’i bulacaktır. 

Turist sayılarının artışı ve tahminler gösteriyor ki; küresel turizm 

faaliyetlerinde Avrupa hep ilk sırada yer alacaktır (Grafik:1). 

Grafik 1: Kişi Başına Turizme Katılım Sayısı (Her 100 kişiden) 
 

Kaynak: WTO (2005) 

Uluslararası turizm hareketlerindeki artış uluslararası kuruluşların orta ve 

uzun vadeli öngörülerine de yansımış bulunmaktadır. 1980 yılında yabancı 

ülkelere turistik amaçla seyahat eden kişi sayısı 260 milyon iken, 2004 yılında 

bu rakam 760 milyon kişiye ulaşmıştır. Dünya genelinde meydana gelen terör 

eylemleri, doğal afetler ve salgın hastalıklar nedeniyle uluslararası turist 

hareketlerinde yaşanan daralmaya rağmen, turizm sektörünün dünya 

ekonomisindeki mevcut yerini gelecekte de koruyacağı öngörülmektedir. 

Eşsiz bir turizm potansiyeli olan ülkemizde ise, turizm gelirlerinin ekonomiye 

katkısı tartışılmazdır. Bununla birlikte ülkemiz, 
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turizmi yalnızca ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan bir unsur olarak 

görmemekte, aynı zamanda çağdaş dünyanın anlayışına paralel olarak 

küreselleşmenin en önemli araçlarından biri olarak ele almaktadır. 

Dünya Turizm Örgütü’nün (WTO) verilerine göre, dünyada en yüksek 

turizm harcaması yapan ülkelerinin büyük bölümü Avrupa ve Kuzey 

Amerika’nın sanayileşmiş ülkeleridir. Diğer ülke grubu ise son yıllarda 

oldukça önemli mesafe kat edip dünya sıralamasında ilk onda kendine yer 

bulan Doğu Asya- Pasifik bölgesi ülkelerinden Çin ve Hong Kong’dur (Tablo: 

1). Ancak Avrupa ve Kuzey Amerika, birlikte dünya turizminin yaklaşık % 

80’ini çekmesine rağmen, pazar payları gelişmekte olan ve sanayileşmiş diğer 

ülkelerin artan payları nedeniyle düşme eğilimi göstermektedir. 

Tablo 1: Uluslararası Turizmde En Çok Turist Çeken İlk On Ülke (2005) 

 
 

Sıra  
Ülke 

Turist Sayısı 

(Milyon) 

Oran 

(%) 

1 Fransa 75,1 9,8 

2 İspanya 53,6 7,0 

3 ABD 46,1 6,0 

4 Çin 41,8 5,5 

5 İtalya 37,1 4,9 

6 İngiltere 27,7 3,6 

7 Hong Kong 21,8 2,9 

8 Meksika 20,6 2,7 

9 Almanya 20,1 2,6 

10 Avusturya 19,4 2,5 

 

Kaynak: WTO, 2005 

Türkiye'nin turizm alanındaki yükselen grafiği, Dünya Turizm 

Örgütü'nün rakamları ile de teyid edilmiş bulunmaktadır. 2004 yılında 

Türkiye, turizm alanında gösterdiği büyüme ile Avrupa'da en hızlı büyüyen 

pazar olmuş, uluslararası turizm geliri açısından ise dünya genelinde 8'inci 

sıraya yükselmiştir (Tablo:2). 
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Tablo 2: Uluslararası Turizmde En Çok Gelir Elde Eden İlk On Ülke (2005) 

 

 
Ülke 

Turizm Geliri 

(Milyar$) 

Oran 

(%) 

ABD 74,5 12,0 

İspanya 45,2 7,3 

Fransa 40,8 6,6 

İtalya 35,7 5,7 

Almanya 27,7 4,5 

İngiltere 27,3 4,4 

Çin 25,7 4,1 

Türkiye 15,9 2,6 

Avusturya 15,4 2,5 

Avustralya 13,0 2,1 

Kaynak: WTO, 2004 

Türkiye, dünyanın ilk medeniyet alanlarından doğu (Çin, Hindistan) ile 

batı (Akdeniz, Avrupa) arasında yer almakta ve bu iki farklı bölgeyi gerek 

alış-veriş gerekse seyahat aracılığıyla birbirine bağlayan bir geçiş noktası 

konumunda bulunmaktadır. Tarihin ilk çağlarından beri üslendiği bu önemi 

günümüzde de arttırarak devam ettiren ülkemiz, söz konusu bölgeler arasında 

teknoloji, sanayi ürünleri ve kültür alış-verişini tüm hızıyla sürdürmektedir. 

2004 yılında Türkiye 17,5 milyon yabancı turiste ev sahipliği yapmış 

olup, 12 milyar ABD doları turizm geliri elde etmiştir. 2005 yılında Türkiye'ye 

gelen turist sayısı 21 milyonu aşmıştır (Tablo:3). 

Dünya turizm hareketlerine katılımda birinci sırada yer alan Avrupa’da 

en çok tercih edilen ülkeler içinde Türkiye onuncu sıradadır. İlk sıralarda 

yoğunluklu olarak Akdeniz ülkelerinin olması Türkiye’nin turizm alanındaki 

rakiplerini rahatlıkla mücadele edebileceği bir bölgeye toplamıştır. Çünkü 

Türkiye de önemli bir Akdeniz turizm ülkesidir (Tablo: 4). 
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Tablo 3:Türkiye’deTurist Sayısı ve Turizm Gelirinin Yıllara Dağılımı (1991- 

2005). 
 

 
Yıllar 

 
Turist Sayısı 

Yıllık Değişim 

(%) 

Turizm Geliri 

(Milyon $) 

Yıllık Değişim 

(%) 
1991 5.517.897 2,4 2.654 -17,7 
1992 7.076.096 28,2 3.639 37,1 

1993 6.500.638 -8,1 3.959 8,8 
1994 6.670.618 2,6 4.321 9,1 

1995 7.726.886 15,8 4.957 14,7 
1996 8.614.085 11,5 5.650 14,0 
1997 9.689.004 12,5 7.002 23,9 
1998 9.752.697 0,7 7.177 2,5 

1999 7.487.285 -23,2 5.203 -33,4 

2000 10.428.153 39,3 7.636 46,8 
2001 11.618.969 11,4 8.090 5,9 

2002 13.256.028 14,1 8.473 4,7 
2003 14.029.558 5,8 9.676 14,2 

2004 17.517.610 24,9 12.124 25,3 

2005 21.122.798 20,6 13.929 14,9 

Kaynak:WTO, 2006 

Küreselleşme ayağında Türkiye turizmini tehdit eden önemli faktörler 

bulunmaktadır. Dış basında, ülkemizde ortaya çıkabilen münferit terör 

eylemleri ile demokrasi, insan hakları vb. konulara ilişkin olarak yer alan 

olumsuz yayınlar ve bunların neden olduğu imaj sorunları bu tehditlerin 

başında gelmektedir. 

Tablo 4: Avrupa’da En Çok Tercih Edilen Yirmi Ülke 
 

 
Ülkeler 

Gelen Turist 

(Milyon) 

Turizm Geliri 

(Milyon Euro) 

1. Fransa 75.048 32.742 

2. İspanya 51.803 36.925 

3. İtalya 39.604 27.601 

4. İngiltere 24.715 20.113 

5. Avusturya 19.078 12.436 

6. Almanya 18.392 4.655 

7. Macaristan 15.706 3.041 
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8. Yunanistan 13.946 9.460 

9. Polonya 13.980 3.597 

10. Türkiye 13.341 11.672 

11. Portekiz 11.707 6.132 

12. Hollanda 9.181 8.176 

13. Rusya 8.015 3.980 

14. Hırvatistan 7.409 5.636 

15. Belçika 6.690 7.187 

16. İsviçre 6.530 8.243 

17. İrlanda 6.369 3.426 

18. Çek Cumhuriyeti 5.076 3.144 

19. Bulgaristan 4.048 1.466 

20. Romanya 3.739 0.397 

Kaynak: Eurostat (2003) 

Ülkemizin coğrafi konum nedeniyle yakın çevrede (Ortadoğu, Balkanlar, 

BDT Ülkeleri) yaşanan savaşlardan ve siyasi istikrarsızlıklardan olumsuz 

yönde etkilenmesi, son yıllarda Türk turizmini doğrudan etkileyen dış destekli 

terörist faaliyetlerin ortaya çıkması da olumsuzlukları beraberinde 

getirmektedir. Ayrıca bunlara; Türk ekonomisinin kronikleşmiş yüksek 

enflasyon sorunu, yatay ve dikey entegrasyonlarla dev boyutlara ulaşan 

uluslararası tur kartellerinin rasyonel çalışma yöntemleri, modern teknik 

donanım ve ölçek ekonomileri gibi avantajları kullanarak piyasaya egemen 

olmaları ve hem dış talep, hem de işletmelerin kar marjları üzerindeki 

baskılarını arttırmaları eklenebilir. Yabancı tur kartellerinin Türkiye’deki 

acenta ve otelleri satın alarak döviz kayıplarına neden olmaları, AB’nin Birlik 

içi turizm hareketlerini özendirici politikaları, AB üyesi rakip ülkelerin 

birliğin bilgi ve finans desteklerinden yararlanarak rekabet güçlerini hızla 

arttırmaları ise son dönemlerde meydana gelen tehdit grubunu 

oluşturmaktadır. 

Türkiye turizmi küreselleşmenin dezavantajlarını da büyük oranda 

hissetmektedir. Farklı alanlarda meydana gelen değişim-gelişim hareketleri 

turizmden beklenilen sonuçları olumsuz hale getirebilmektedir. Bu 
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olumsuzluklar turizm alanında ülkenizi tehdit eden faktörler olarak ifade 

edilebilir. 

—Ekonomik Tehditler 

1995 yılı GATS (General Agreement on Trade in Services – Hizmet 

Ticareti Genel Anlaşması) anlaşmaları uyarınca uluslararası firmalara 

turizmin de dahil olduğu çeşitli hizmet sektörleri için, yatırım yaptıkları 

ülkeden kazandıkları parayı istedikleri ülkeye taşıyabilme ve yapmış oldukları 

bir turizm yatırımında işgücü de dahil olmak üzere istedikleri tip ve çeşitte 

girdiyi kullanabilme hakkı tanınmıştır. Bu kararlar küreselleşmenin 

“kuralsızlaştırma” ayağıyla yakından ilişkilidir. 

Daha açık bir ifadeyle, bu anlaşmalara göre Antalya’da bir otel açan 

örneğin bir Alman firması otelin aşçısını Kore’den, müdürünü de İspanya’dan 

getirebilmekte ve ayrıca sene sonu karını da Almanya’daki banka hesabına 

istediği gibi transfer edebilmektedir. Bu unsurlar turizmin, yatırımın yapıldığı 

ülkeye, örneğin Türkiye’ye, getirdiği kazançların azalmasına sebebiyet 

verebilmektedir. 

Bir diğer nokta da turizm gelişimini sürdürülebilir olup olmamasıyla 

ilgilidir. Doğası gereği, turizm çok büyük iniş ve çıkışlar yaşayabilen bir 

sektördür. Özellikle küreselleşme sürecinde, terörün ve bazı hastalıkların da 

küreselleşmesi sonucu turizm yatırımları söz konusu tehditlere açık hale 

gelmişlerdir. 

—İskân ve Arazi Tehditleri 

Ülkemize gelen turistlerin, belirli alanlarda mülkiyet edinmeleri ve yaşam 

sahası olarak ülkemizi tercih etmeleri en önemli tehdit unsurlarından biri 

olarak düşünülmektedir. 

Türkiye’yi gelen turistlerin milliyetlerine göre tercih ettikleri turizm 

alanlarının aynı olduğu gözlenmektedir. Alman turistlerin Antalya’yı, İngiliz 

turistlerin Muğla’yı seçmeleri, bu alanlarda mülkiyet edinme tercihlerini de 

beraberinde getirmiştir (Tablo:5). 

—Sosyal-İşgücü Tehditleri 

Turizmin bir ülkede belli bir gelir düzeyinin altında bulunan insanlar için 

ne anlama geldiği de yine bu konudaki tartışmalı olgulardan birini 

oluşturmaktadır. Çeşitli araştırmacılara göre turizm sonucu oluşan döviz 

gelirleri ülkelerde enflasyona neden olmakta ve bu dar gelirli insanların 

ekonomik durumlarını daha da kötü hale getirmektedir. Döviz girdisi sonucu 

oluşan fiyat artışına ülkemizden de güney yörelerimizdeki (özellikle yaz 
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aylarında) inanılmaz derecede yüksek olan fiyat seviyesini örnek olarak 

verebiliriz. Sektörde çalışanların dalgalanmalardan etkilenmesi de önemli 

işgücü tehditlerindendir. 

Tablo 5: Türkiye'ye Gelen Ziyaretçilerin Milliyetlerine Göre En Çok 

Konakladıkları İller. 
 

Oran % Antalya Muğla İstanbul Aydın İzmir 

ALMANYA 61,1 21,1 5,4 3,4 3,1 

 
İstanbul Antalya Kapadokya Nevşehir İzmir 

ABD 36,1 13,3 9,2 8,9 6,7 

 
Muğla Antalya Aydın İstanbul İzmir 

İNGİLTERE 54,8 13,7 12,3 9,6 5,1 

 
Antalya İstanbul Muğla Ankara Aydın 

BDT 59,3 24,3 4,6 3,7 3 

 
İstanbul Aydın Muğla Antalya İzmir 

FRANSA 19,2 17,3 13,3 13,2 11,9 

 
İstanbul Antalya Kapadokya Nevşehir İzmir 

İTALYA 28,7 22,8 9,7 9,5 9,3 

 
Antalya Muğla İstanbul İzmir Ankara 

AVUSTURYA 69,4 23,8 4,1 0,9 0,3 

 
İstanbul Aydın Antalya İzmir Bursa 

BULGARİSTAN 50,9 14,3 9 4,2 3,2 

 
İstanbul Antalya Aydın Muğla Ankara 

ROMANYA 29 18,3 13,4 8,9 7,9 

 
İstanbul Nevşehir Kapadokya Çanakkale İzmir 

JAPONYA 26,8 17,2 17 10,2 7,9 

 
Antalya Muğla İzmir İstanbul Aydın 

İSKANDİNAV 31,6 29,5 21,7 11 1,6 

Kaynak: DİE (TÜİK), (2005) 

Ortadoğu açısından değerlendirme yaparken uluslar arası turizm 

hareketlerinin bölgelere dağılımına bakıldığında, Avrupa kıtasının % 57,2’lik 

oranla ilk sırada olduğu görülmektedir. Amerika (%17,1) ve Doğu 
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Asya –Pasifik (% 16,3) bölgeleri Avrupa’yı takip eder. Dördüncü sırayı ise 

Ortadoğu (% 4,2) takip etmektedir. Ancak ilk sıralardaki bölgeler ile 

aralarındaki fark çok dikkat çekicidir (Tablo:6). WTO’nun 2004 verilerinde 

de aynı durum izlenebilmektedir (Harita: 1). 

Tablo 6: Bölgelere Göre Uluslararası Turizm Hareketlerinin Pazar Payları 

(1950–2003 )(%). 
 

Bölgeler 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2003 

Avrupa 66.6 72.7 70.8 68.8 62.4 56.6 57.2 

Amerika 29.6 24.1 23.0 18.8 20.5 18.3 17.1 

Doğu Asya-Pasifik 0.7 1.0 3.0 7.0 11.5 17.2 16.3 

Ortadoğu 0.8 0.9 1.2 2.0 1.6 3.1 4.2 

Afrika 2.1 1.1 1.5 2.5 3.3 4.1 4.2 

Güney Asya 0.2 0.3 0.6 0.8 0.7 0.7 1.0 

Kaynak: WTO (2003) 

Harita 1: WTO’nun Turizm Bölge Ayrımı ve Bölgelerin Turist Alımları- 

Oranı(2004) 

Kaynak: WTO (2004) 

1950 yılından günümüze kadar dünya turizminin önüne çıkan en önemli 

engel, güvenlik olmuştur. Güvenlik engellerinin kaynaklandığı bölge ise, 

kaynayan kazan Ortadoğu olmuştur. Ekonomik krizler ise ikinci plandadır. 

1958’de Süveyş Kanalı’nın Mısır tarafından millileştirilmesi, 1967 ve 1973 
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Arap- İsrail savaşları, 1974 yılında petrol krizi, 1980’de başlayıp on yıl süren 

Irak-İran savaşı ve 1982’de petrol fiyatlarının artışı Ortadoğu kaynaklı 

olmuştur. Bu tür hareketlenmeler dünya ve bölge turizmini olumsuz yönde 

etkilemiştir. 

1991 yılında Körfez savaşı, Ortadoğu ve çevresinde turizm hareketlerini 

durdurma noktasına getirmiştir. 1992’de bölge ölçeğinde yaşanan durgunluk 

turizmde küresel anlamda iyileşmeleri beraberinde getirmiştir (Özgüç N., 

1998: 222). 

11 Eylül 2001 yılında ABD’ye yapılan saldırı, küresel turizm 

hareketlerinde olumsuz bir dönüm noktası olmuştur. Saldırıyı takip eden 

dönemde Amerika Birleşik Devletleri, Irak’ın bu eylemi gerçekleştirdiğini 

düşünerek ülkeye savaş ilan etmiştir. 

2001 yılında yaşanan 11 Eylül olaylarının ardından geçen süre içinde 

dünya turizminin durumunu değerlendiren Dünya Turizm Örgütü (WTO), 

özellikle havayolu ulaşımına bu olayın yol açtığı büyük yıkımın henüz 

onarılamadığı belirtilmektedir. Açıklamaya göre, dünyadaki turizm 

hareketlerinde canlanma görüldüğü, ancak bunun turizm gelirlerini aynı 

oranda artırmadığı belirtilmiştir (Tablo:7.). 

Tablo:7. 1996-2001 Yılları Arasında Gerçekleşen Uluslararası Turizm 

Hareketleri. 
 

Yıllar Turist sayısı (milyon) Artış (milyon) Yıllık gelişme (%) 

1996 586 34 6.2 
1997 610 24 4.1 

1998 629 19 3.1 

1999 652 23 3.7 
2000 697 45 6.9 

2001 692 -5 -0.6 

Kaynak: WTO (2002) 

Dünya Turizm Örgütü WTO, turizm sektörünün 2002 yılını, beklenenden 

daha iyi bir performansla kapattığını açıklamıştır. 2002 yılının geçici 

sonuçlarını değerlendiren WTO, turist sayısının 700 milyonu aşmasını önemli 

bir başarı olarak belirtmiş, 2001’i izleyen zor süreçte 2002 yılının da birçok 

olumsuzlukla geçtiğini söyleyerek, buna rağmen turist sayısında ortalama % 

3,1 oranında bir artış yakalandığını, bu düzeyin ise toparlanmanın önemli bir 

işareti olarak yorumlanabileceğini vurgulamıştır. Örgüt, seyahat eden turist 

sayısında meydana gelen 22 milyonluk artışın “Yeni Bin Yılın” dönümü olan 

2000 yılının da ötesine geçtiğini ve bu göstergenin sektörün hala yaşadığının 

ve ayakta kaldığının bir göstergesi 
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olduğunu vurgulamıştır. 2002 sonuçlarını değerlendiren WTO, dünya turizm 

hareketlerinde önemli değişikler meydana geldiğini de açıklamıştır. 

Avrupa’nın hala ilk sırada olduğunu belirten WTO uzmanları, Asya ve 

Pasifiklerin yeniden tırmanışa geçerek ABD’nin önünde ikinci sıraya 

oturduğunu, Afrika ve doğu bölgelerine giden turist sayısında da önemli 

artışlar olduğunu kaydetmişlerdir. Uzmanlar, Ortadoğu bölgesindeki 

gelişmelerin de dikkat çekici olduğunu vurgulamaktadırlar (Arslan, Karakaş, 

2003: 116). 

Ortadoğu ülkeleri 2002 yılını genelde kazançlı kapatmıştır. 24 milyon 

turist çeken bölge 2001’e göre % 10,6’lık bir gelişme göstermiştir. Bölgede 

en hızlı yükselişi % 30 ile Dubai, % 13 ile Lübnan gerçekleştirirken, Mısır % 

9,4, Ürdün de % 6,1 oranında gelişmiştir (Tablo: 8). 

Tablo 8: Ortadoğu Ülkeleri (1992-2002) (x 1000 Kişi). 
 

Ülkeler/ 

Yıl 

 
1992 

 
1993 

 
1994 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

İran 150 119 231 361 351 331,6 304,9 351,9 380,8 327 432,2 

Israıl 49 100 303 301 254 263,4 238,2 201,4 312,3 299,9 271 

Bahreyn 1,8 3,2 5,2 4 3,9 3,5 3,5 1,9 0.4 2,3 4,6 

Mısır 11 12 17 21 19 20,9 18,7 26,6 31,7 22,2 21,6 

Irak 12 12 16 14 13 17,5 18,2 17,5 20,7 16,7 16,6 

Ürdün 22 26 28 24 23 22,7 21,2 18,0 22,2 26,9 33,1 

Kuveyt 7,2 6,1 7,7 7,7 8,5 7,7 8,0 3,7 1,3 5,3 7 

Lübnan 14 19 21 28 23 24,5 25,2 14,4 16,6 22,3 31,3 

S. Arabs. 19 21 27 24 21 22,8 22,7 13,8 15,5 20,6 25,7 

Suriye 123 120 111 119 91 99,4 98,6 102,4 122,3 109,5 126,3 

BAE 3,1 3,8 4,3 3,9 4,4 4,3 5,1 2,0 1,8 2,3 5 

Yemen 1,5 1,5 1,5 1,2 1,4 1,4 1,3 1,2 0,7 1,8 1,4 

Umman 0,6 0,6 0,5 0,2 0,4 0,5 0,6 0,3 0,1 0,5 1,2 

K.K.T.C 55 66 71 96 91 96,1 96,8 89,2 103,2 90,9 94,2 

Katar 0,6 0,6 0,9 0,8 0,6 0,6 0,5 0,2 0,1 0,6 0,8 

Toplam 469,8 510,8 845,1 
 

1005,8 905,2 916,9 863,5 844,5 
 

1029,7 948,8 1072 

Kaynak: DİE. Turizm Yıllıkları, 1982-2002. 

 

SONUÇ 

Yeryüzü kaynaklarına kişisel erişim, güzelliklerin keşfi ve keyfi, bütün 

dünya vatandaşlarına eşit olarak açık bir haktır. Ulusal ve uluslararası turizm 
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etkinliklerine giderek artan ölçülerde katılım, boş zaman etkinliklerinin 

yeryüzündeki artışının en güzel ifadelerinden biri olarak kabul edilmeli ve 

bunun önündeki engeller kaldırılmalıdır. 

Küreselleşmenin, hem etkilendiği hem de etkilediği faktörler itibariyle 

turizm sektörünü geliştirdiği ve önemini arttırdığı söylenebilir. Küreselleşme, 

gerek olumlu gerekse olumsuz diğer etkileri bir kenara bırakılmak kaydıyla, 

turizm sektörü açısından artıları daha ağır basan bir süreç olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Ancak turizmdeki bu gelişmenin tek başına oluşan bir sonuç olarak 

görülmemesi ve küreselleşmenin tüm etkileriyle birlikte bir bütün içinde 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bütün içinde turizmin sadece Türk 

ekonomisinin câri açığının kapatılmasına yardımcı olan veya sürdürülebilir 

kalkınmaya temel oluşturması düşünülen faydalı bir sektör olarak 

algılanmaması gerekir. Ülke ekonomilerinin sadece turizm sektörleri ile sınırlı 

olmadığı gerçeği unutulmamalıdır. 

Çağımızda sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda meydana gelen 

değişmeler (küreselleşme), özellikle sanayileşmiş ülkelerde, turizm talebini 

önemli ölçüde arttırmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak, ülkelerin potansiyel 

turistleri çekme gayretleri yoğunlaşmakta, benzer turizm ürünlerini 

pazarlayan ülkeler arasında kıyasıya bir rekabet gözlenmektedir. 

Türkiye, 1980 sonrası başka alanlarda olduğu gibi turizm sektöründe de 

önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Günümüzde turizm, Türkiye 

ekonomisinde en gözde sektörlerden biri haline gelirken, bu gelişmenin 

sosyal, kültürel ve toplumsal etkileri önemli boyutlara ulaşmıştır. 

Türkiye, konumu itibariyle taşıdığı stratejik önemini ülke ekonomisi 

açısından değişik platformlara taşıyabilecek girişimlerde bulunmalı ve 

geleceğe yönelik avantajları değerlendirmelidir. 

Türkiye, Ortadoğu’da meydana gelen huzursuzlukları ekonomik 

yapısında fazlaca hissetmekte ve bu durum özellikle turizm sektöründe büyük 

gelir kayıplarına neden olmaktadır. Bu nedenle Türkiye’ye iki önemli görev 

düşmektedir. Birincisi, bölgeyi huzura kavuşturacak girişimlerle kendi iç 

huzurunu da sağlamak; ikincisi ise ülke ekonomisinde önemli bir gelir kaynağı 

olan turizm ekonomisinde güven ortamı sağlayarak, Ortadoğu pazarını da 

kazanmaktır. 

Ortadoğu bugün dünya turizminde küreselleşmeden etkilenmek yerine 

turizm alanında, etkileyen rolüyle daha çok adından söz ettirmektedir. 
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Küresel dünyada çok büyük bir hızla değerler, kurallar ve şartların 

değiştiğini ve bunun daha dinamik ve belirsiz bir dünyaya neden olduğunu 

söyleyebiliriz. 

Küreselleşme, gerek olumlu gerekse olumsuz etkileri bir kenara 

bırakılmak kaydıyla, turizm sektörü açısından artıları daha ağır basan bir süreç 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak turizmdeki bu gelişmenin tek başına 

oluşan bir sonuç olarak görülmemesi ve küreselleşmenin tüm etkileriyle 

birlikte bir bütün içinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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 ميدقلا شرقلا يف ةملعولا

 قسمعيد مرعي  .د .أ

 قدمش عةامج – خاريتلا

 
ÖZET 

Eski Doğu’da Küreselleşme 

‘Îd Mer‘î 

(Şam Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü/SURIYE) 

Eski Doğu’da pekçok imparatorlukların ve bunların şubelerinin kurulduğu, bu 

imparatorlukarın geniş bölgelere yayıldıkları bilinmektedir. Eski Doğu’da küresel- 

leşme, eski dünyanın geniş bölgelerini işgal ile tebarüz etmiştir. 

M.Ö. 2350-2284 hüküm süren Akkad kralı Sargon bu alanda en eski kraldır. Bir 

kitabesinde: “Harra kralı korkarak Tutul (bugün Rakka yakınlarında bir bölge) ilah 

Dacan önünde eğildi ve yukarı ülkeyi ona verdi (Dacan). Mari Yarmuti ve İbla ve Erz 

bölgesine ve Gümüş dağına kadar” demektedir. Erz bölgesinden Amanos dağları, 

Gümüş dağından ise Toros dağları kastedilmektedir. Bu isimlendirmenin sebebi, bu 

bölgelerin ağaç, pirinç ve gümüş bakımından zengin olmalarıdır. Naram Sin (M.Ö. 

2260-2223) doğu’da Cebeliye, Arap Körfezi ve Suriye’yi aldı. Naram Sin kendisini 

“Dördüncü alemin savaşçı kralı” olarak ilan etti. Kendisine Tanrı ünvanı verdi, ismini 

“Akkad İlahı” olarak yazdırdı. 

Orta Asur çağında (M.Ö.1490-1074) Asurlular geniş bölgeleri işgal ettiler. Bu 

dönemde kral I. Tukulti Ninurta (M.Ö. 1244-1208) ülkesinin sınırlarını genişletti. 

Onun lakabı buna uygun olarak “Kuvvetli Kral, Asur Kralı, Karduniyas (Babil) Kralı, 

Sümer ve Akkad Kralı, Dilmun ve Miluha Kralı, Yukarı ve Aşağı Denizlerin Kralı” 

idi. I. Ticilat Bilisar zamanında Asur devletinin sınırları Akdeniz’de Sayda’ya ulaştı. 

Yakın dönem Asur çağında II. Asur Nasirbal (M.Ö. 884-859) döneminde 

imparatorluğun sınırları batıda Akdeniz’e, doğuda Urmiye Gölü’ne uzanıyordu. Sur’a 

kadar bütün kuzey Suriye ve Karkamış Asurluların hakimiyetindeydi. II. Asur 

Nasirbal’in oğlu II. Salmanasar (M.Ö. 858-824), babası gibi büyük bir savaşçı idi. 

Onun zamanında Kilikya da alındı. Asur kralı III. Ticilat Bilisar (M.Ö. 745-727) 

pekçok sefere çıktı. Hükümdarlığının birinci yılında güneyde Babil ülkesinde Keldani 

kabileleri üzerine sefer yaptı, onları kendisine bağladı ve Zağros dağlarına dayandı. 

Suriye’ye sefer yaptı. M.Ö. 743 yılında Urartu Kralı III. Sardur üzerine yürüdü ve 

onları da kendisine bağladı. M.Ö. 739-738 yıllarında Suriye bölgesini işgal etti, Sur 

kralını vergiye bağladı ve 732 yılında Şam’ı işgal etti. Gazze’ye kadar olan Filistin 

topraklarını da aldı. Bu işgalden dolayı Şam’dan 8.000 kişi başka bölgelere göç etti. 

Asurilerin işgal ettikleri bölgelerin halkının göç ettirilmesinin 
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sebebi, onların servetleriyle güçlenerek kendilerine karşı ayaklanmalarını önlemek, 

mahalli geleneklerinden ve vatan şuurundan uzaklaştırmaktı. 

Eski Doğu’da küreselleşmenin başka bir örneği Mısır’dır. Eski Doğu’da büyük 

bir güç olan Mısır, çevresini ve bu arada özellikle Suriye’yi işgal etti. I. Tuhutmus 

zamanında Mısır’ın sınırları, güneyde Nil üzerindeki Dördüncü Şelale’ye, kuzeyde 

Fırat’a (Hurri ve Mitanni ülkelerine) kadar uzanıyordu. I. Tuhutmus’un bir 

kitabesindeki ifadesiyle: “Mısır’ın sınırları güneşin doğduğu yerdir”. III. Tuhutmus, 

saltanatının otuzüçüncü yılında Kuzey Suriye’ye saldırarak Halep yakınlarındaki 

Hurri-Mitanni kuvvetlerini yendi ve Fırat kıyısındaki Karkamış’a kadar olan yerleri 

topraklarına ilhak etti. Babil, Asur ve Hatti, Mısır’a vergi vermeye mecbur edildi. 

Bütün bu ülkelerin zenginlikleri Mısır’a aktı. 

M.Ö. 1402-1364 yıllarında Mısır, dünyanın en kuvvetli ve en zengin ülkesiydi. 

Doğu ve Batı’nın bütün ticaret yolları Mısır’ın hakimiyetine girdi. IV. Amanhutub 

(Ahnatum) zamanında (M.Ö. 1364-1347) bir çeşit dinî küreselleşme meydana geldi. 

Mısır’ın hakim olduğu bütün ülkelerde, Mısır’ın tek ilahı olan Atun’a tapınılmaya 

başlandı. Yani Mısır’ın dini bütün uyruklarının da dini haline geldi. 

Eski Doğu’da geniş bir imparatorluk kuran başka bir devlet de Pers-Ahamenis 

imparatorluğudur. I. Kurus (Hüsrev) M.Ö. 555 yılında Medya ve Pers’i birleştirerek 

bu imparatorluğu kurmuştu. II. Kurus (Hüsrev) ülkesinin sınırlarıyla yetinmeyerek 

sınırlarını, Batı’da Ege Denizi’ne ve Suriye’ye kadar genişletti. Bu arada Anadolu’da 

Lidya’yı aldı, 546’da Sardis’i işgal etti ve yağmaladı. Daha sonra Babil’i işgal etti, 

artık Mısır’a kadar onu durduracak hiçbir güç kalmamıştı. M.Ö. 539’da Suriye’yi işgal 

etti. 529 yılında ani ölümü üzerine yerine oğlu Kambiz geçti. Kambiz 525’te Mısır’ı 

işgal etti. Böylece Pers-Ahamenis-imparatorluğunun sınırları doğuda Sind 

Vadisi’nden batıda Anadolu’ya kadar uzanıyordu. Pers hakimiyetinden sadece 

Yunanlılar hariçti. Bu zamana kadar eski dünya böyle bir imparatorluk görmemişti. 

Kambiz, Kuzey Afrika’da bir Finike toprağı olan Kartaca’ya sefer yaptıysa da bunda 

pek başarılı olamadı. Oradan dönerek Sudan’da Nubya’ya sefer yaptı. 

Kambiz’den sonra Greklerin Darius dedikleri Dara kral oldu ki ona “Büyük Kral” 

derler. M.Ö. 521-485 yılları arasında hüküm sürdü. 490 yılında Yunanlılarla yaptığı 

Maraton savaşını kaybetti. Dara, impatarolukta birliği sağlamak için bazı ıslahatlar 

yaptı. Halkın seyahatini kolaylaştırdı, iktisadî hayatı canlandırdı, yollar açtı, her 

tarafta geçerli olacak bir para bastırdı. Nil ile Kızıldeniz arasında kanallar açtı, ticareti 

teşvik etti. Hint ve Güney İtalya ile ticareti geliştirdi. Nil kanalları üzerine Mısır ve 

Fars yazıları ile kitabeler kazdırdı. 

Son olarak Doğu’da Anadolu’da kurulan Hititleri zikredebiliriz. En meşhur 

kralları I. Murşili idi. Murşili, Halep’e kadar olan bütün Kuzey Suriye’yi aldı. M.Ö. 

1595’te Babil üzerine yürüdü ve bütün hazinelerini aldı. Asıl Hitit imparatorluğunu 

kuran meşhur Şubbiluliyuma (M.Ö.1380-1346)’dır. Bunun zamanında Hititlerin 

nüfuzu, Suriye ve Mısır’a kadar uzanıyordu. Mısır’ın Suriye’deki nüfuzu Kadeş’e 
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(bugünkü Hama yakınlarında) kadar idi. Hititler pekçok savaş arabası ve güçlü bir 

ordu ile Şam civarına kadar geldiler. Mısırlılar onları Suriye’den çıkaramadılar. 

Bütün eski Doğu imparatorluklarının, ülkelerinin sınırlarını genişletmek, onların 

zenginlik ve servetlerini elde etmek için başka ülkeleri işgal ettikleri görülmektedir. 

Bunun tahakkuku için hiçbir insanî ve ahlakî değeri dikkate almamışlardır. 

Dün ile bugün arasında, küresel büyük güçlerin kendi siyasetlerini 

gerçekleştirmek için yaptıkları arasında ne kadar da benzerlik vardır. 

 
 

 تلمشو ةددعتم ّ  ابوعش تمض يتلا ىربكلا تايورطاربملاا نم ديدعلا مايق ميدقلا قرشلا فرع

 ةينمز  تراتفلو  هاتمكح  يتال  بلشعوا  رئمصاب  تايورطرابلماا  كتل  تمكتح  دقو  .  ةعواس  طقانم

 .ةتفاوتم

 ،ميلقدا مالعلا نم ةواسع قطانم لىع رةطيالس يف ةبغالر نم هينتع امب ةمللعوا ةفكر رزبتو
ّ  لخ يتلا ةبوتكملا صوصنلا نم ريثكلا يف ،ىرخلأا بوعشلا تاريخ للاغتساو  كلت ماكحو كولم اهفّ 

ّ   ع يتلاو ،تايورطاربملاا  ّ  امئاد كلذ ازوعو. زوهجنأ امبو وهققح امب زازتعلااو رخفلا نع اهيف اروبّ 

 .لماعأ نم هب امواق ام لبك مهل تحوأ يتلا ةيهلاإل إلرادةا إلى

 ةيورطاربملاا سسؤمف. دمقلأا تايورطاربملاا نع ،ينمز لسلست بسحو ،ثيدحلاب ّ  لاأو دأبنلو

 :لالقوب هتاباتك دىحإ يف تخرفي (م .ق )0532-0022 (نوغصار) يكاداأل نياروكش ةيكاداأل

ّ   خ كلملا نيكوراش"   ناجاد هللإا مامأ ( ةقرلا نم ربقلاب ّ  ايلاح ةعيبلا لت ) لوتوت يف ّ  اعشاخ رّ 
 لابوج األرز ةباغ ىتح ،لابإو يترمويو يمار (:يهو) اهايإ (ناداج) اهطعأ ايلعلا ألرضا .وصلى

  .1"ةالفض

 ةيسمتلا ذهه يف ببوالس .سوروط لابج ةلفضا لابوبج ،سانوماأل لابج األرز ةبغاب ودصقمال

 . ةالفضبو زرلأا شجارأب طقانملا ذهه ىنغ هو

 لوصحالو رة،ولمجاا قطانملا لىع رةطيالس نياروكش تلامح نم ألساسيا فلهدا ناك عبطبال

 .ةفلتالمخ تتجانملاو حجارلأاو ادنعملاو بشااألخ ةصبخاو ،هانم األولية لموادا ىعل

  طقانملا ىعل  تلابحم  قام  ذإ  ،هنفس  الشيء  نياروكش  ديحف  (م.  ق  )0022–0005  نيس  نارام  لوفع 

 لىعو ،يبعرلا جيخللا طقانم عضب لىعو ن،يدفلراا الدب نم قرشلا لىإ ةعقلواا ةيلبالج

 :لوقيف كلذ نع ثتحديو . ةيسور

 هلإ ) لاجرين. لابإو( بلح )نامأر كولملا نم كلم أي عضخّ  ي مل رشبلا قلخ ذنم لزلأا ذنم" 

 هداهأو ،لابإو نماأر اهطعأو يوالق نيس ارامنل قيطرلا حتف (نييومرسلا دنع فليالس المعالو نالطاعو
 هتكلمم لعج يلذا ناجاد الحسبو (.طوستملا البحر ) لىعاأل حربالو ،األرز لابوج سانوماأل لابج
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 ىتوح تاالفر ةفض نم (تدةمملا ةنطقملا) كلذ لبقو ،لابإو نمارأ يوالق نيس نارام ضعخأ ،يرةبك

 .2"لابإو انمأر ةقطنم يف )شوميولأ ةنيمد

ّ  قلو ّ  لأو ،"عبرلأا ملاعلا تاهج كلم "هسفن نيس ماران بّ   ةيهوللأا ةملاع عضوب رمأ ثيح هسفن هّ 

ّ   سو ،ةيكلملا تاباتكلا يف همسا مامأ ّ   أ هلإ" هسفن ىمّ    "داكّ 

 ةرطيالس في ةبغالر نع يرةثك ةلثأم دنج (م . ق )0242–0202 طيوسال ريواآلش العصر لىإ لقتنن مادنعو

 هتكلمم عيوستب يقوم (م. ق )0022–0022 لألوا اتنورين يتكولوت كلملا ذاهف .عوستالو

ّ   عي هسفن ىلع هقلطأ يذلا هبقل دجنو. ةريثك ةديعبو رةواجم طقانم لمشتل  ،ريبعت قدصأ كلذ نع رب ّ 
ّ   أو رموس كلم ،(لباب )شاينودراك كلم ،ورشآ كلم ،ويقلا كلملا ":وهف  ،اخوليمو نومليد كلم د،اكّ 

 (.يبعرلا جيوالخل طوستملا بحرلا3" )ىنألدا حربالو علىاأل حربلا كمل

 تلاتيج لصوو  .  هدهع  يف  ىطسولا  ةيشورلآا  ةكلمملا  هاتوصل  يتلا  وددالح  ىلإ  بلقااأل  ذهه  ريتش

 يروآش كمل اهلصي لم طقانم" ىلإ ةيسكرعلا هتلابحم (م .ق )0000–0200 لألوا يصرليب

 .رهيبتع بسح ذلكو ،"هلبق

 نم مئاعد تطعقو نانبل لابج لىإ تسر ،يتادس ىربكلا ةهلاآل أددو ونآ رمأ ىلع ءّ   انب": لوقيو
 ،ورموأ  ىلإ  ريالمس  تعباتو  .  يمع  هاتأخذو  ،يتادس  ىربكلا  ةهلاآل  أددو  نوآ  دبعمل  زاألر  بخش

 . هالمكأب وأمور تحتفو

 لحمرا ةثلاث . رووأم يف روادأ نم نسف لىع تروس . داروأو دايصو ليبج نم ةيجز تيتلق

 وبنج  لزكلا  لت  )  مورايص  ىتح  رالبح  طسو  يف  ةعقلواا  داروأ  نم  (كم  52  وحن)  ةفعمضا

 .جاحنب شيء لك تزأنج ورموأ يف (سوطرط

 قيطر يف . البحر اليعأ يف البحر نصاح ءمرلا هييسم يذلا (ناتيحلا نم نوع) وريناخ تلتق

 .اهلمكاب (شيمككر) نييثحلا الدب (تعضخأ) يتعود

 بشخ نم مئاعدو بئراضو ةيوجز نئاهر ميقدت نييثالح الدب كمل بوشيت ينإ لىع تضفرو

  ةنس يف نيتمر ن،ييثالح الدب ىتح نييمااآلر ولمااألخ فلخ تالفرا تربع ةرم نروشعو ينماث .األرز

 (طساألو تاالفر  لىع  ةمنطق  )  وخوس  يف  ةناع  نمو  رووأم  يف  تدمر  نمو  نانبل  وحسف  نم  .ةاحدو

 تذوأخ ،ةميهزلا مهب تألحق (لباب) شااينودراك يف (يمادالر نم بلقراب ) يقوبار ىتح

 .4"شورآ يتنيدم ىلإ مهتاكلتممو هممئانغ

رابك  و دودح  اوعس كولم    )  ثيدحلا  يورشاآل  العصر  يف  وظهر 0202–200 ق  .  م(  

 عددةتم تلابحم  يقوم  (م  .ق  222–234  )  يناثلا  لابناصر  روآش  ذاهف  .  يدةبع  قطانم  لىإ  ةيورطرابلماا

 يف طوستملا رحبلا لواحس نم دتمتل ةثيلحدا ةيرواآلش ةيورطرابلماا دودح عيوست هانع جتن

 :ليقوف كلذ نع ثديتح .قرالش يف ةيورمأ رةيلبح يةبغرلا ىءطواشلا ىتح بغرلا

 نم  تبرتقاو  .خام  لدج  نم  نبسف  نيضاالف  تقو  تالفرا  تربعو  ينيدع  تيب  نم  ترس  "

 .شيمكرك كلم اراّ  غنّ   س نم ةيزج تيقلت. شيمكرك
 
 

Ibid . P. 73 . - 2 

  .220ـص ، 0440قشمد ،م.ق 53 4ماعلا تىحر وصعلا دمأق ذنم نيدافرلا دبال خيرات ي،عرم ديع3  - 

Borger, R., in: Texte aus der umwelt des Altentestament, Bard I,  lieferung 4,  Guter   -  4 

sloh 1984, 356 ff . 
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 لوح اوعمجتو يلإ اولزن دلابلا كولم لك .شيمكرك نم ةاشمو ناسرفو تابرع يعم تذخأ

 ةقطنم ىلإ ترس ّ  اقباس. نانبل ىلإ يعم اوبهذو يبناج ىلإ مهتيقبأ مه. نئاهر مهنم تذخأ. ي

 ،نانبل

 مدق

 تيتلق .ةهللآل نيبارق تمّ  ّ  دقو ،يتحلسأ تفظن ريبكلا رحبلا يف .روومأ دلابل ريبكلا رحبلا ىلإ تدعصو
 ادأرو ةنيدمو نييواألمور  .نييلبوالج  نييالصيداوو  نييصورلا  كلوم  ،البحر  ىعل  ةلطملا  ةنطقملا  كلوم  ةيجز

 ةسبلأو ،زنروبلا نم يناوأو ،ّ  ازنروبو ّ  اريدصقو ّ  ابهذو ةضف ،رحبلا طسو يف( ةعقاولا)

 ..سبق بشخو ،سنوبا بشوخ يرةغص ةردقو ةريبك قردةو ن،اتكو ةنلوم ةسجنأ نم

 .يتهلآل نيبقرا تدمق رععرلاو ووالسر األرز نم مئاعد تعطقو سونمااأل لابج ىلإ تصعد

 لابج  نم  زرلأا  بشخ  نم  مئاعد.  كانه  هتمقأو  ةيلوطبلا  يلامعأ  هيلع(  تشقن  )  ّ  ابصن  تعنص

 شماوش نيس دبمع إلىو رحفلا تيب (شورآ ةنيدم يف شورآ هاإلل دبعم) شاراإ لىإ هاتلمح سانوماأل

  "  .5ةيقنلا ةهلاآل

 كلذ يف ماب ،هتطللس هكل ةيسور اليمش خضعأ يناثلا لاب رصان روشآ نأ ةباتكلا ذهه نم حتضي

 .شورآ هتعاصم لىإ كانه نم رةيثك مئانغ لموح .صور ىتح ةيحلاالس ةنطقمال

 يذلا (م.ق )232–202 ثلاثلا رصنملش هتفيلخو هنبا يناثلا لاب رصان ورشآ ةسايس ىلع راسو

 نيرشعو ةعبس ةليط ماع لك ورشآ جراخ ىلإ هسفنب هشيج دوقي يقب دقف. ّ  اريبك ّ  ابراحم هدلواك نكا

 ،رةم نيرشعو ّ  اسمخ تارفلا ربع هنأ راختفلاا هتعاطتساب ناك نسلا يف دمقت امدنعو. ّ  اماع

 " برغلاو قرشلا يف ّ  ابوعش عضخأو ،تارم عبأر ةيكيليك لخدو ،تارم عبس سوناملأا عطقو
 عمسي مل

 ".هاباسم ىتح هفلاأس

 ّ  اقلاطنإ :"هتاباتك ىدحإ يف لوقي( م .ق ) 002–222 ثالثلا يرارين ددأ لنواملا هذا لىع وسار

 يرمع تيبو دايصو روصو وورمأ دلاب لكو (شيمكرك) نييثحلا دلاب يمدقل تعضخأ تارفلا نم

 .قشمد ىلإ ترس .بئوضرا ةيجز مهيعل تضفر .ريبكلا سشملا برمغ بحر ىتح ايطسلفو وإدوم

 ّ  اعكار رخ يديس ورشآ ةبهر نم هفوخ ببسبو. رهقم قشمد يف قشمد كلم ييئرم ترصاح
 دنع

 " .6وأظهر خضوعه ي

 ثلاثلا  يصرليب  تلاتيج  رهظ  ةثيلحدا  ةيورشاآل  ةيورطاربلماا  هايف  تمر  نهو  ترةف  عدبو

 مدق

 ةددعتمت اهاتجاب هاب قام يتلا تلامحلا للاخ نم قبلساا هاألق ةيورطرابلمال ادعأ يلذا (م. ق )023–000

 ةيناثلا هتلمح يف بّ  ّ  تور. لباب دلاب يبونج يف ةيندالكلا لئابقلا دض ىلولأا همكح ةنس يف راس. 
 لىع 025 معالا يف تصرناو .ةيسور يف ةملمقاوا لىع بالقضاء ةثلاثلا هتلمح يف مقاو .سورغاز يف ضعوال
 صور كمل هل عفدو ،ةيسور يف قطانم 054-052 معالا يف لتواح .هعابتأو رتواأور كمل ثالثرالواردس

ّ    هو 050 امعلا يف قشمد لتواح. نييديملاو رارتووأ وحن دهوبجه هوجت كلذ عدب. ةيجز  ةينامث رجّ 

 م،.ق ةرطيسلا كلذب ّ  امتم ،زةغ ىتح ةينيطسلفلا دنملا للاتحاب ماقو. اهناكس نم فلاآ
 . هاكل ةيسور لىع ةيشوراآل

 مايق عنلم كذلو ة،لتالمح قطانملا يف نكاسلل يعماالج ريهجتلا ةسايس ثالثلا يصرليب تلاتيج سمار

 في ةلثمتملا ةيموقلا ةطبارلاو ينطولا روعشلا ّ  ايلاح هيمسن ام ىلع ءاضقللو ن،ييورشلآا دض تاورث
 تاطعاقمو ندم تنكاف .رةيبك دادعأب متي ريهجتلا نكاو .ةيلمحلا ديالقتالو ةهللآل وعضخلاو لءالوا

ّ   فت لماكلاب ندالب نم وةقلاب اوبلج  مهلحم لحيو. ةديعب قطانم يف مهنيطوت داعيو ،اهناكس نم غرّ 

 ناكس
 .أخرى

 
 

Ibid., P. 358 ff.  - 5 
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 ةيهان دنعف  .صاهقأ  لىإ  يشورلآا  عوستلا  لصو  (م.ق  )022–224  ةينلصارغوا  ةللاسلا  هدع  وفي

 بيصخال للاهلا ةقطنم لك ،اشربم ريغ لبشك وأ ةاشربم نحكموي نوريوشاآل ناك يناثلا نيوكراش مكح

 . يبعرلا جيلخلا لىع ذةفانو طوستملا رحبلا لىع ذةفان مهل تنكاو .ىصغرلا ةيوآس نرايإ نم ءاجزأو

  سوطور  لابولج ملشاا ةيدابل برةعالا ىربكلا لتجارةا قرط كذلكو ،تاوالفر ةدجلل لماكلا ىالمجر وراقبوا

  .مهئلفاوح  مهعابتوأ مهاياعر  نم  تتجانملاو  عئاضبلا  واعنأ  لك  ىعل  نولصحي  وانكاو  .سورغزاو

 اهتارثأ  يتلا  يدةزاتملا  كررةتملا  تالثورا  لوال  لماس  يف  شيعلا  منهكاماب  نكاو

 .لمايعو صرم ،لباب الدبو نيطسفل يف لقاأل لىع ،هايعل تعشجو ةملاظلا مهتاسيس

 شيج  ىعل  تصرناو  ،روص  عدا  ام  ةيقينيالف  نلمدا  لتواح  ،ةيسور  ىعل  ةلبحم  بيرحنس  قام

 .م .ق 022/020 العام في أورشيلم وحاصر مصري،

ّ    و  دقف  نو دح  رسأ  امأ  ةكلمملا  ىلع  اوضق  نيذلا  رىغصلا  ةيسآ  يف  نييرمكلا  ىلإ  رهاظنأ  هجّ 
 للاتاح نم م.ق 200 امعلا يف نكمتو .ةيسور لتحاو ،(م.ق )202 ايادوكبك ىتح مهوالحق ،ةيريجفال

 لابيناب روشآ هتفيلخو هنبا داعأو. نييرصملا ةنعارفلا وةق ىلع ّ  ائيزج ءاضقلاو ،رصم يف سيفمم
 .وزةس ةيلمايعلا ةاصمعلا م.ق 222 امعلا يف ودمر ،وبنالج يف ةبيط ىتح مصر للاتاح

 ةثيدحلا ةللدوا عصر يف (ةرطيالس ىنعمب) ةمللعوا نع ةلثلمأا رزبأ انجدول مصر لىإ انقلتنا إذا
  هتنعارف  ظممع  سكر  يذالو  ،(م.ق  )  2022–0332  ةيورطاربملاا  رصعب  فرعّ  ي  يذلا

 لىإ مصر هيف تلوحت يذالو. ةيسور لىع ةصبخاو رة،ولمجاا قطانملا لىع رةطيوالس عوستلل مههودج
 مظعأ

 :لوقيف هسنف نع ثتحدي لواأل سومتوحت ذاهف .ميلقدا قرالش يف ةوق

 ".يءنه يوم نم ىشهأ نديع برحلا ةعاس نإ"

 ىلإ لصو ثيح مصر بونج وحن هشيبج ريالس شعرلا هئلاتعا عدب هب ماق لعم لوأ نكاو

 يرلمصا عوستلل يويالح لجاملا تناك يتلا ةيسور لىإ ةيناثلا همكح ةنس يف وسار . عبلراا للاالش

   "ضأر  ،رهيبعت  بسح  دأ،بت  ثيح  تارفلا  رهن  ىتح  لصوو  ،ركذّ  ت  ةمقاوم  هايف  قيل  فلم.  ادتعملا
 ةيقرشلا هتضف لىع وأقام ، شيمككر ةنيدم دنع هرنلا ربع ثم(. يناتيم – يروح ةكلمم" )انيارهن

 فارطأ ىلإ بونجلا يف ضرلأا نرق نم" دتمت اهنإ لاقف ، ذاكنآ هتلدو دودح هب دّ  ّ  دح ّ  ابصن
 بغرتاس  يلذا  ،تالفرا  نهر  ىتح  عبلراا  لينلا  للاوش  لقبر  لبج  نم  أي  ،"لالشما  يف  ةوسكعملا هايملا
 اهنأب اهصفووو ،لينلا نهر اهيم نايجر سعك لىع ،بلجنوا لىإ لماالش نم ههايم نايجر نلمصريوا

 هتازاجنا لولأا سومتوحت فصوو.( ّ  لازان علاطلا لعجت  وأ )لبقّ  ي رحبملا لعجت  يتلا هايملا

 تيصقأو ،ّ  انمأو ةوق مهفوخ دعب اهلهأ تضوعو ،هب سمشلا طيحت ام ىلإ مصر ددوح تقطلأ: "هلوقب

  ةيروطرابلماا  تغلبو.7"اهل ّ  اعاتبأ  عيمجلا  تلعجو  ،اهلك  ايندلا  سأر  قوف  اهتلعجو  ،اهنع رشلا
 وسمتوحت  هدع  يف  يرضاحلا  دمقتالو  ارهاالزدو  ةوالق  ترجاد  لىعأو  ،هال  ساعتا  صىقأ  ةثيالحد ةيالمصر

ثالثال )0222/02–0252/54 ق.م( .  

 هتمعد يلذا ةيسورلا ندملاو كالمملا فتحال ةجهاوم ةطسللا هلماتاس عدب هب ماق لعم لوأ نكا

 يف وّ  ّ  ديجم ةنيدم دنع شداق ريمأ ةدايقب ّ  اريمأ نيثلاثو ةئامثلاث مض يذلاو ،يناتيم – يروح ةكلمم

 .هيعل تصرناو ،نيطسفل اليمش

 ىلإ  هايف  لصو  ةلمح  (ةنماثلا  هتلمح)  نيثلاثالو  ةثالثلا  همكح  ةنس  يف  ثلاثلا  سموتوحت  وقاد

 قحوال ،هيعل تصرناف ،بلح نم بلقراب يناتيم – يروح ةكلمم شيج قىتلا ثيح ،ةيسور اليمش

 

 .202ـص ، 3220،(ةيودعسلا )شةيب ،اهتراضحوم يدقلا رصم خيرات زجوم ،يعرم ديع7 -
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 كلذ عدب:" ليبج ةنيدم نم تبلج نفسب رهنلا ربع مث .تارفلا ءىطاش ىلع شيمكرك ةنيدم ىتح هلولف

 ةديس  روضحب  هللإا  لابج  يف  رزلأا  بشخ  نم  ىنبّ  ت ّ  انفس  تلعج.  ايسآ  تاياهن  ىلإ  يتللاج  رتاس

 روبعل يتللاج مامأ ارواس مه .انريث اهترجو تابرع ىلع كلذ دعب تعضو (نفسلا يأ) يتلا ،ليبج
 (.يناتيم – ريوح يأ ) انيارهنو ةيبناألج الدبلا ذهه نيب عيق يذلا (تلفراا) ريبكلا رهنلا كذل

  ،هتاراصتنا اربأخ  ماهيعل  لسج  ،  ةيقشرلا  تاالفر  ةضف  لىع  نيبصن  أقام  هقحق  يلذا  رنصلا  ديتخللو

 تارفلا  ةفض  ىلإ  لوصولا  يف  هقبس  دق  ناك  يذلا  لولأا  سومتوحت  هدجب ّ  اهبشت  كلذو
 .ايداهلا هل مّ  ّ  دقو ،لباب كلم كانه هلباقو .كانه بصن ةماقإو

ّ   عو  سموتوحت  دهج  رةابعب  ةهيبش  رةابعب  هتيورطاربما  دودح  عاستا  نع  ثلاثلا  سومتوحت  ربّ 
 ايآس  اصيقأ  لىإ  (ةبلنوا  اصيقأ  نم  أي)  ألرضا  ةيادب  نم  هدودح  لعج  هنإ  .:"هيف  لاق  ،لاألو

 .8(ةيبغرلا)

 قرشلا كالمم يف هتشهر وعيذ ىلإ ةنماثلا هتلمح يف ثالثلا وسمتوحت هققح يذلا صارتناال ىأد

 هدو  ىلع  لوصحلا  يف  ّ  لامأ  ايداهلا  يتخاو  رووآش  لباب  كلوم  هل  لسرأف  .  كذانآ  ةفلمعروا  ميالقد

  نم  ّ  دايفم  هنودجي  ام  لك  رصم  ىلإ  اوبلجي  نأ  هلاجر  ثلاثلا  سومتوحت  رمأو.  هتقداصو
 تاناويح

 . هايعل طرييس يتلا الدبلا هكوافو تاتابنو

 ثالثلا بتوحنأم هدع يف جلوأا ةطنق اهانغو رصم وةق تلصوو

 يف بصت ترصاو .ميدقال قرالش يف ةدول ىنغأو ىوقأ تحبصأ ثيح (م .ق )0220–0522
 نم ةبيرق او ورةاجم ةددعتم كلامم ىلع تضرّ  ف يتلا بئارضلاو زىجلاو مئانغلاو تداراولا اهنئازخ

 .ّ  امومع  ميدقلا  قرشلا  طقانمو  اهناريجو  رصم  نيب  ةيرحبلاو  ةيربلا  ناتراجتلا  رتهدزاو.  رصم

  كتجار وأ ن،ييسالومبدك وأ ،ءرامأك وأ ،بحر ىكأسر ءسوا ،بنجاألا نم يرةبك دداعأ رصم ىلإ تدفوو

  شوارع يف  مشيي  هوو  ،مرءلا  صار  ثيبح  ،ةينيلدا  مهتقداتعمو  مهاركفأو  ،مهعئضاب  نحملوي  مهو

 نيرخؤملا  حدأ  ريبتع  دح  ىلع  كذلو  ،ميلقدا  المعلا  تغال  عيجم  عيسم  ،ةاصمعلا  ةبيط

 .نيعاصرمال

 عبلراا بتوحنأم هاب قام تيلا ةينيلدا ةلحركا اربتعا نكميو

 يملاع هلإ ةدابع ىلإ اعد ذإ ،ةينيدلا ةملوعلا اعونأ نم ّ  اعون( م.ق( 0052–2052) ناتونخأ)

 .نموآ هاتدمقم يفو ،ىلخرأا ةهلاآل ادةبع ذبنو ،نتوآ وه واحد

 .اهبحاص ةافو دعب اهيلع يضّ  قو ،تلشف ةلواحملا هذه نكل

 لىع أو ك،ذانآ فلمعروا المعلا ىعل طريتس نأ تلاوح ىأخر تايرطورابام ميلقدا قشرلا يف تروظه
 سفارو ايديم يتكلمم ديوحت ةيجتن تناك يتلا ،ةينيلخمأا ةيرساالف ةيورطرابلماا لثم ،هنم ةعواس ءجزاأ

ّ   ح لب كلذب يناثلا شروق فتكي ملو م. ق 333 امعلا يف يناثلا شقور دي لىع   لىإ  يدةالجد ةلودلا لوّ 

  ضىق  قدف  .ةيسورو نيدفلراا  الدبو ةإيج  بحر  ىتح  لتصل  تدتام  ةواسع طقانم  لىع رطيتس  ةيروطرابام
 ةملعاصا  هشويج  تودخل  ،ىالصغر  ايآس  يبغر  يف  ةواقعلا  ايديل  ةكلمم  لىع

 امعلا  يف  سيسارد 322 معالا  يف  ،  كذانآ  قرشلا  ندم  ةدر  ،لباب  لتواح  .اهترمدو  م.ق 354

 لمتكتل  مصر  اعضإخ  إال  همماأ  قبي  ولم  .ةيورسلا  نلمدا  ظممع  امعب  كلذ  عدب  هل  تخضعو.،م.ق

 ةمهم  كلذب ّ  اكرات  م.ق  304  معالا  يف  اجأهف  تلموا  نأ  ريغ  .  هلمكاب  ميلقدا  قرالش  لىع  هتطريس

 

  .520ــص ق،بسالا عجرملا8 
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 لتفاح ،ةينيألخما  ةيالفارس  ةيورطرابلماا  عيوست  يف  الدهو  ططخ  زيبمق  عبات  .زيبمق  هنبال  رصم  خضاعإ

 ، ميدقلا مالعلا طقانم ظممع ةينيألخما ةيسرلفاا ةيورطرابلماا تلمش كذلبو. م.ق 303 امعلا يف مصر

 اهذوفن جراخ قبي ملو. ربغلا يف ىرغصلا ايسآو رصم ىتح قرشلا يف دنسلا يادو نم ّ  اءدب

 .نيحلا كلذ ىتح ميدقلا ملاعلا اهفرع ةيورطاربما ربكأ  دعت كلذبو .نانويلا دلاب لاإ

 تفشل اهنلك ،عوستلل عيشارم ةثلاث ذيفنت ةولامح يف اهاضق تنواس ثلاث نم رثأك رصم يف زيبمق أقام
 نييقينيفلا ضفبر هبوج هنلك .ةيقيفرأ يالمش يف يرةلشها ةجاطرق ةكلمم ولغز لعدةا عدي ذأخ قدف .اهكل

  ةواح ىلإ ةلمح لسرأو. ّ  اساسأ ةيقينيف ةكلمم ةجاطرق نأل ،هتمدخل مهنفس ميدقتو ،هعم نواعتلا
 هانم  ةبيرقلا  تاواحلا  لىعو  ،هايلع  رةطيللس  ،ىربكلا  نموآ  هلاإل  ادةبع  زكامر  حدأ  ة،ويس

 كلت لىع تضق ةيلمالر فاصوعلا نأ ريغ .طقانملا كتل لىإ ةوصلملا ةيربلا طرقلا يف مكالتح اليتالبو

 ىلع رةطيسللو ،ةبونلا بهذ يف ّ  اعمط اتابن ىلإ ةلمح لاسإر ناكف ثلاثلا عورشملا امأ ،ةلمحلا

 .السودان

. اتابن نكاس ةقاوممو ، قيطرلا ةبصعوو ن،لمؤا ةلق ببسب ،ّ  اضيأ لشفلا عروشملا ذاه يقلو

ّ  قل يذلا( سويراد ةيقيرغلااب ) اراد زيبمق دعب يسرافلا شرعلا ىلوت  ءهداعأو هعاتبأ هبّ 

  "ّ  اعم

 ريظن ال يلذا كلملا "هنأب سوليسخيأ ينانليوا يديتراجلا يسرحملا بتكالا هفصوو ،"ميظعلا كلمبال

." هل  

 دتع (م.ق )300–223 همكح ةرتف نأ للقوا نكمي ثيبح يرةبك تجازانا كلملا هذا قحق لعفالبو

 .ةينيلخمأا ةيالفارس ةيرطورابلماا ساعتاو ةظمعو ةوق أوج

 اهتوق نم مغرلا ىلع ،ةيسرافلا شويجلا تينمّ   و ،لشف قيرغلإا دلاب للاتحال هططخم نأ ريغ
 .م.ق 242 امعلا يف ونترااملا لهس ةركعم اهأشهر ،عددةتم كرعام يف ةساحق مئزاهب ،هاتماضخو

ّ   سو ، ةيسرافلا ةيروطاربملاا ءازجأ نيب ةدحولا تمعد لامعأو عيراشمب اراد ماق  لاقتنا تلهّ 
 لصت ةانق رفحو د،حوم دقن كصو ،قرطلا قشك ،ةيداصتقلاا ةايحلا تطشنو ،رخآل ناكم نم ادرفلأا

 دةحوا ،يدةعبلا  نلدابلا  لىإ  ةيفكشاتاس  تاثبع  لأرس  ماك  .التجارة  عيشجتو  ،األحمر  لبحراو  لينلا  نهر  نيب
 سديكوميد صاالخ هبيبط ادةيبق ايطاليإ يبنوج لىإ ةيناثالو ،سلكايكس البحر ريأم ادةيبق دنهلا ىلإ هانم

 بدوي يتال ةيملاعلا ةيورطاربملاا ىلإ اهمضل ّ  دايهمت دلابلا كلت يف لاوحلأا ةفرعم ديري ناك هنأكو ،
 نهر لصت يتلا اةنالق نع ةميلقدا ةيارسفالو ةيالمصر نيتغلبال بتك شنق يف ثدحتو.9 هاب محلي ناك هنأ

 نم اةنالق هذه رفحّ  ت نأ رتمأ دقو ،رصم ىلع تيلوتسا ،يسراف يننإ ":هبقول األحمر بحرلاب لينلا
 سراف نم لصي يذلا حربلا لىإ مصر يف ييجر لذيا لينلا رهن

 ،يتبغر  تضىقمب  سراف  لىإ  اةنالق  ذهه  ربع  مصر  نم  نالسف  تمر  دقو  (.لحمرأا  لبحرا)

 "  10ّ  ايونس ةنيفس نيرشعو عبأر غلبت تناكو سراف ىلإ ةيزجلا نفس تلصوو

 مسقي يتلاو ،رىغصلا ةيسأ يف تماق يتلا ةيثحلا ةكلمملا ميدقلا قرشلا كلامم نم ركذن ّ  اريخأو

 ةميالقد ةكلمملا كلوم أشهر نم .ثةيدحلا ةيورطاربلماا ةمرحلو ةميلقدا ةكلمملا ةرحلم :نيترحلم لىإ اخهيتار

 ةنيلمدا لببا وحن هشجيوب رساو .يثالح ذوفنلل هلمكاب ةيسور يالموش بلح عضأخ يذلا لواأل يليورشم

 اهلتفاح ك،ذانآ ريبك فعض نم ينعات تناك يتالو ن،يدفلراا الدب يف دةوجلموا ةقيعرلا
 
 

 020 .ــص ، 5220،(ةيودعسلا )شةيب ،ميدقلا نىداأل قرشلا خيرات زجوم ي،عرم ديع9 - 

 30.0ــص ، اهتراضحوم يدقلا رصم خيرات زجوم ي،عرم ديع10 - 
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 ميلقدا قرالش يف هاتوشهر لباب ىنغ نأ للقوا نكميو .م.ق 0343 امعلا يف هاتثرواو اهكنوز بهنو

 .هب يحلم ناك يصخش جدم قيحقتل هايلإ ريللس لألوا لييورشلم نيسيئالر نيلدافعا انكا

 ههذل  قييالحق  سؤسملا  ديع  يلذا  مالوليويبوش  هوف  ةثيحدلا  ةيورطرابلماا  كلوم  أشهر  ماأ
 لصو ةيوق ةولد ينبي نأ (م.ق)0522–0522 ةليوطلا همكح ترةف للاخ طاعتاس قدف .ةيورطرابلماا

 مامأ هجول ّ  اهجو تفقوو ،ةيروس نم يلامشلا ءزجلا ىلع رتطيسو يناتيم–يروح الدب ىتح اهفوذن
 رومرلا ةرجات ةبقامر :يه كلذل ةيأساس بابأس ةثلاث كانه تناكو .ةثيدحلا ةيالمصر ةيورطرابلماا

 دجملاو  لشهرةا  قيتحقو  ،ةيوالجز  ةمينغلا  لىع  لوصحالو  ،قالشر  لىإ  طوستملا  البحر  نم

 .  11نييصخالش

 ادأر يتلا( ّ  ايلاح صمح نم ربقلاب ) شداق ىتح لصت ةيروس يف ةيرصملا ذوفنلا ةقطنم تناك
 كمل شيج قحس ،ةيالقوو يرةثكلا هتاببعر ، يثالح شيالج نأ إال .املوليويبوش شيج هواجي نأ هاكلم

 .قشمد ةقطنم ىلإ لصو ىتح ّ  ابونج دمقتو ،شداق

 ةثاغتسلإا لئاسر نم مغرلا ىلع ، ةيورس يف اهذوفن قطانم نع عافدلل ّ  انكاس رصم كتحر لم
 يلذا (ناتونأخ) عبلراا بتوحنأم يالمصر نفرعولا لىإ نييالمحل راءماأل عضب هارسلأ يتلا يدةلعدا

 .دحاو هلإ ةدابع ىلإ وعدي ينيد حلاصإب ّ  لاغشنم ناك

 يف قدمش نيب ام لاصولا ميهلوا طالخ نكاو ،يثالح نفوذلل هلمكاب ةيسور اليمش ضعخ ذاكهو

 يف  ةيثحلاو  بونجلا  يف  ةيرصملا  ذوفنلا  يتقطنم  نيب  هب ّ  افرتعم ّ  داح  لحاسلا  ىلع  ليبجو  لخدالا

 .الشمال

 ّ  ادلو كرتي نأ ندو نومآ خنع وتت يرصملا نوعرفلا ةافو دعب ربكأ لكشب ام ويل وليبوش رزبو

 ّ  اجزو هذختتل هدلاأو دحأ اهل لسري نأ ام ويل وليبوش نم هتوجز تبطل ذإ ،مصر شرع لىع هيخلف

 رملأا يف نأ دقتعاو ،بلطلا ذاه ام ويل وليبوش برغتسا دقو . اهتيعر نم ّ  اجزو ديرت ال اهنأل ،اهل

 يف دجو اهلوق قدص نم هنيقيت دعبو. كلذ نم دكأتلل رصم ىلإ ّ  اصاخ ّ  لاوسر لسرأف ،ةعدخ

 ةلمرلأل  ّ  اجوز  نوكيل  كانه  ىلإ  هئانبأ  دحأ  لسرأف  ،رصم  ىعل  يثالح  ذنفولا  مدل  ةنحاس  ةصرف كلذ
 بيرغ ةيرؤ نم نوفنأي اوناك نيذلا نييرصملا نكل. ريصملا شرعلا ىلع ّ  اكلم يلاتلابو ،ةمكاحلا

 لبق نم بلغلأا ىلعزاعيإب ،رصم هلوخد لبق هولتقو ،بيرغلا دماقلل ّ  انيمك اوبصن م،هدلاب شرع ىلع

 .نيطسفل يف يصرملا شيالج ئداق بحم حور

 ادبعتواس رةطيوالس عسوتلا ىعل تماق هاكل ميلقدا قرالش تايورطرابإم نأ دمقت مام انل نيبتي

 كلذ  قيتحق  ليبس  يف  تاضخو  .تلثروااو  مئانغلاو  ةيتصادقاإل  بكاسملا  ىعل  لوصحلاو  ،اآلخر
 .ةيقلاأخ أو ةيننساإ عدوار ةيأ نود بادعتواإلس ريهجتالو لتلقاو عاركملاو بوالحر

 .اهسفن ةسايسلا عاتباب ّ  ايلاح ملاعلا يف ىمظعلا وىقلا موقت ثيح سملأاب مويلا هبشأ امو
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II. KÖRFEZ SAVAŞI’NIN 

TÜRKİYE-IRAK DIŞ TİCARETİNE ETKİSİ 
 

Levent GÖKDEMİR 

Suzan ERGÜN



Giriş 

Geleneksel olarak kültürlerin ve dinlerin kesişme noktası olmasının yanı 

sıra, sahip olduğu zengin petrol yatakları nedeniyle sıcak bir çatışma bölgesi 

olan Orta Doğu, dünyanın en istikrarsız bölgelerinden biridir. Bu istikrarsızlık 

son yıllarda daha belirgin şekilde hissedilir olmuştur. Son olarak çeşitli 

gerekçelerle ABD’nin Irak’ı işgal etmesi, belirsizliğin ve istikrarsızlığın had 

safhaya ulaşmasına neden olmuştur. Jeopolitik açıdan böyle öneme sahip bir 

bölgede yaşanan gelişmeler, hiç şüphesiz bütün ülkeleri ve özellikle de 

Türkiye’yi önemli derecede etkilemiştir. 

Mart 2003’teki II. Körfez Savaşı, savaş sonrası bölgede yaşanan 

gelişmeler ve ABD’nin bölge ülkelerini yeniden yapılandırma senaryoları 

(BOP), Türkiye’nin komşu ve çevre ülkelerle dış ticaretini geliştirmesine 

yönelik olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 2000 yılından beri yürütmekte 

olduğu “Komşu ve Çevre Ülkeler Stratejisi”nin uygulanma ve başarılı olma 

şansını zora sokmuştur. 

Bu çalışmada II. Körfez Savaşı’yla değişen koşulların Irak ile Türkiye 

arasındaki ticari ilişkileri nasıl etkilediği, savaş öncesi dönemle kıyaslanarak 

açıklanmaktadır. 
 

ABD ile Irak Arasındaki Savaşın Tarihi Seyri 

Irak, Osmanlı yönetimi sonrasında İngiliz manda yönetimi altına girmiş, 

1932 yılında bağımsızlığına kavuşmuş ve 1958 yılında cumhuriyet ilan 

edilmiştir. Ülke, 1979 yılından ABD işgaline kadar geçen sürede Saddam 

Hüseyin’in önderliğini yaptığı Baas Partisi tarafından yönetilmiştir. Saddam 

Hüseyin’in iktidarı ele geçirmesinden sonra Irak, 1980-88 yılları arasında 

İran’la savaşmış, 1990 yılının Ağustos ayında ise Kuveyt’i işgal etmiştir 

(Kona, 2006). Kuveyt’i “Irak’ın bir parçası” olarak niteleyen Saddam 

Hüseyin, 2 Ağustos 1990 tarihinde Irak birlikleri ile Kuveyt’i işgal etti. 

Toprakları ve ordusu küçük, ancak petrol kaynakları çok zengin olan 
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Kuveyt’in Irak tarafından işgaline tüm dünya karşı çıktı ve “işgale son ver” 

çağrıları yapıldı. Ancak Irak’ın bu amacından vazgeçmemesi üzerine 17 Ocak 

1991 tarihinde, Irak'a müttefik Çok Uluslu Hava Güçleri'nin taarruzları ile 

Körfez Savaşı başladı ve çok kısa sürede Irak’ın savaşı kaybetmesiyle son 

buldu (Baş, 2001). 

Uluslararası alanda I. Körfez Savaşı’nın ortaya çıkardığı olumsuzluklar 

tam giderilmeden, 20 Mart 2003 tarihinde “II. Körfez Savaşı” olarak ifade 

edilen ABD’nin Irak’ı işgali gerçekleşti. Bu işgal, 11 Eylül 2001 terör 

saldırıları sonrasında ABD'nin geliştirdiği yeni dış politika doktrinleri 

çerçevesinde, Afganistan'a yapılan askeri müdahalenin ardından, Körfez 

Savaşı'ndan beri tecrit edilmiş durumdaki ve ambargo altında bulunan Irak'a 

karşı (başta ABD ve Birleşik Krallık olmak üzere) Koalisyon Güçleri olarak 

tanımlanan ülkeler ordularınca başlatılmış olan askeri saldırıları ve sonrasında 

işgal altındaki Iraklıların süregelen direniş eylemlerini kapsamaktadır 

(http://tr.wikipedia.org). 

Bugün ABD ile Irak arasında başlayan sıcak savaşın üçüncü yılı geride 

kalmış ve gelinen noktada ülkenin siyasi, ekonomik ve sosyal bir kaosa girdiği 

görülmektedir. Irak’ta ilan edilmeyen bir iç savaş yaşanmaktadır. Irak’taki 

belirsizlik, Türkiye dahil olmak üzere bölge ülkelerini birçok açıdan olumsuz 

şekilde etkilemektedir. 

Türkiye ve Irak 387 kilometrelik bir sınırı paylaşmaktadırlar. Sınırın her 

iki tarafında yaşayanlar arasında tarihten gelen yoğun sosyal, kültürel ve ticari 

ilişkiler bulunmaktadır. 1991 yılına kadar Irak, Türkiye’nin Almanya’dan 

sonra ikinci büyük ticaret partneri durumundaydı. 1988 yılında Irak’a yapılan 

ihracat, toplam ihracat içinde %8,5’lik paya ulaşmıştı. İki ülke arasındaki 

yıllık ticaret hacmi 2,5–3 milyar $ civarındaydı. İlki 1975 ve ikincisi de 1987 

yılında işletmeye alınan Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı, iki ülke 

arasındaki bağları daha da sıkılaştırmıştı. Ancak 1991 yılındaki I. Körfez 

Savaşı sonrasında Irak uluslararası kamuoyu tarafından izole edilince, iki ülke 

arasındaki ilişkiler en alt düzeye indi (TOBB, 2004). 

I. Körfez Savaşı adı verilen ilk askeri harekat, petrol fiyatlarını sıçratması, 

kara taşımacılığı, müteahhitlik hizmetleri ve ihracat üzerindeki olumsuz 

etkileri nedeniyle Türkiye ekonomisini önemli kayıplara uğratmıştır. 

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Irak’ın kuzey bölgesi arasındaki 

ticaret düşük seviyede seyretmiştir. Geçimini ve ticaret düzenini sınır ticareti 

ve/veya tankerle petrol nakline bağlayan Güneydoğu Anadolu bölgesi esnaf 

ve tüccarının önemli bir bölümü kepenk kapatmak durumunda kalmış, 

bölgenin en önemli üretim ve ihracat kalemlerinden olan canlı hayvan 

yetiştiriciliği ve ihracatı da çok önemli bir darbe yemiştir (Güleç ve 

http://tr.wikipedia.org/wiki/11_Eyl%C3%BCl
http://tr.wikipedia.org/wiki/2001
http://tr.wikipedia.org/wiki/Afganistan
http://tr.wikipedia.org/wiki/1._K%C3%B6rfez_Sava%C5%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/1._K%C3%B6rfez_Sava%C5%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Irak
http://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fik_Krall%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Koalisyon_G%C3%BC%C3%A7leri&amp;action=edit
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Irakl%C4%B1lar&amp;action=edit


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Üçüncü Uluslar Arası Orta Doğu 

Semineri, Elazığ, 02-04 Kasım 2006 139 

 
Oğuz, 2003:3-4). Makro anlamda da Türkiye ekonomisi savaştan şiddetle 

etkilenmiş, 1990’da %9.4 olarak gerçekleşen büyüme hızı 1991’de %0.3’e 

inmiş, bütçe açığı %180 artmış, durgun ekonomiye karşın enflasyon 11 puan 

yükselmiştir. (Hayri ve Tekçe, 2003). Körfez Savaşı sonucunda  Türkiye’nin 

100 milyar doları bulan ekonomik kayıpları yanında ortaya çıkan 

istikrarsızlık, Türkiye’yi ve bölgeyi son derece olumsuz bir biçimde 

etkilemiştir (TOBB, 2004:10). Bugün gelinen noktada yaşananlar ise, hiç 

şüphesiz Türkiye ekonomisi ve özellikle Irak ile gerçekleştirilen ikili ticari 

ilişkiler açısından önemli etkiye sahiptir. 
 

Irak’a Ait Temel Göstergeler 

Savaş sonrası dönemde Irak’a ilişkin özellikle ekonomik göstergelere 

yönelik tahminlerde yanılma payı olsa da temel göstergelerin tamamında 

önemli bir gerileme ve ekonomide ciddi bir tahribat olduğu açıkça 

görülmektedir. Bu doğrultuda birçok veriye tam olarak ulaşılamasa da Irak’a 

ilişkin bazı sosyal ve ekonomik göstergeleri şöyle sıralayabiliriz (İTO, 2006: 

2-3; http://www.dfat.gov.au/geo/fs/iraq.pdf): 
 
 

Resmi Adı Irak Cumhuriyeti 

 
Coğrafi Konumu 

Arap yarımadasının kuzey doğusunda yer alan Irak 

doğusunda İran, batısında Suriye ve Ürdün, kuzeyinde 

Türkiye, güneyinde ise Kuveyt ve Suudi Arabistan ile çevrili 

bulunmaktadır. 

Yüzölçümü 438.317 km2
 

 

Nüfusu 
28.8 Milyon kişi (2005). Nüfusun çoğunluğunu Araplar 

ve Kürtler oluşturmaktadır. 

Nüfus Yoğunluğu 65.7 kişi/km2
 

Başkent Bağdat 

Önemli Şehirleri Basra, Musul, Kerkük, Erbil, Süleymaniye, Necef, Kerbela. 

Dil % 79’u Arapça, % 16’sı Kürtçe, % 3 Farsça ve % 2 Türkçe 

Eğitim Düzeyi Nüfusun % 60’ı okuma-yazma bilmektedir. 

http://www.dfat.gov.au/geo/fs/iraq.pdf
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 2001 2002 2003 2004 2005 

GSYİH (milyar$) 18,9 19,0 12,7 25,5 29,2 

Kişi Başına GSYİH ($) 733 714 465 907 1013 

Reel GSYİH Büyüme 

Hızı % 
-8,2 -14,2 -35,3 46,5 -3,0 

Enflasyon (TÜFE) 16,4 26,3 36,3 31,7 25,0 

Toplam Dış Borç 

(milyar$) 
111,8 112,5 111,1 102,0 92,0 

Para Birimi=Irak Dinarı (ID) 

1$=1,470 ID 1YTL=1,111 ID 

 

Ekonomik göstergelere bakıldığında her ne kadar 2004 yılı haricinde 

diğer yıllarda büyüme hızı negatif olmuş, yani ekonomi küçülmüş ise de, 

özellikle Körfez Savaşı’nın başladığı 2003 yılında ekonomideki küçülme % - 

35,3’lük bir oranla dramatik bir düşüş göstermiştir. Yine bu yılda kişi başına 

düşen GSYİH ise yaklaşık % 65’lik bir gerileme kaydetmiştir. Bu düşüş, Irak 

halkının alım gücünün ne kadar gerilediğinin ipucunu vermektedir. 

Ekonomideki bu değişim aşağıdaki grafikte açık bir şekilde görülmektedir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1: Irak’ın GSYİH Değişimi (2001-2005) 

Kaynak: Yukarıdaki verilerden derlenerek çizilmiştir. 
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Yukarıdaki genel bilgilerden sonra Irak’ın dış ticaret bilgilerini verelim. 

 

Grafik 2: Irak’ın İhracatı (milyon$) 

Kaynak: İTO, 2006: 3 verilerinden derlenerek çizilmiştir. 

I. Körfez Savaşı sonrası uygulamaya konan ambargo nedeniyle Irak’ın 

sadece ham petrol ihracatına izin verilmiştir. Bu nedenle ambargonun 

hafifletildiği 1997 yılına kadar Irak’ın ihracat gelirinde fazla bir değişiklik 

olmamıştır. Ambargonun hafifletilmesinden sonra ise Irak’ın dış ticaret hacmi 

hızla artmaya başlamıştır. Yıllar itibariyle ihracattaki artış ithalattaki artışın 

üzerinde gerçekleşmiştir. İhracat 1999 yılında 13 milyar dolar iken, 2000 

yılında yaklaşık % 68 artarak 21,8 milyar dolara yükselmiştir. Ancak 

ihracattaki bu artış 2000 yılından savaş yılına kadar gerilemeye başlamış, 

savaş yılında ise yaklaşık %54’lük bir düşüş göstermiştir. Savaşın kısa sürede 

sona ermesiyle birlikte tekrar hızlı bir artış trendine girmiştir. Bu dönemlerde 

ithalattaki değişim de ihracata paralel bir seyir izlemiştir. 
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

İthalat (milyon$) 1.793 4.268 4.564 9.118 13.80 11.00 8.600 6.389 18.68 23.00 

 

Grafik 3: Irak’ın İthalatı (milyon$) 

Kaynak: İTO, 2006: 3 verilerinden derlenerek çizilmiştir. 

 

Türkiye ile Irak Arasındaki Ticari İlişkiler 

Türkiye ile Irak arasındaki ticari ilişkiler, 1990’lı ve 2000’li yıllar olmak 

üzere iki dönemde incelenmiştir. 
 

1990’lı Yıllarda Türkiye ile Irak Arasındaki Ticari İlişkiler 

Petrole dayanan Irak ekonomisinde, elde edilen petrol gelirlerinin önemli 

bir kısmı 1980’li yıllarda İran’la yapılan savaşın finansmanı için 

kullanılmıştır. Daha sonra ortaya çıkan Körfez Savaşı ve bu savaşla birlikte 

ülkeye uygulanan BM müdahalesi ve ambargo kararı, Irak ekonomisini ciddi 

olarak etkilemiştir. Savaş ortamı Irak’ın savunma harcamalarını arttırmıştır. 

Öyle ki, askeri harcamaların milli gelire oranı 1991 yılında yüzde 75’e kadar 

yükselmiştir. 2001-2002 yıllarında, global ekonomideki yavaşlama ve petrol 

fiyatlarındaki düşüş nedeniyle milli gelirde bir azalma meydana gelmiştir 

(Kona, 2006). 

Körfez Savaşı sonrası Irak’a uygulanan yaptırımlardan en fazla etkilenen 

ülke Türkiye olmuştur. Savaşla birlikte Türkiye’nin ihracatında önemli paya 

sahip olan Irak’a ihracat olanağı ciddi bir şekilde zarar görmüştür. Irak’a karşı 

uygulanan bu ambargo sonrası Türkiye, ihracatında önemli yere sahip olan bu 

pazarı kaybetmiştir. Oysa 1987’de Irak’a yapılan ihracat 945 milyon$, 

1988’de ise 986 milyon$ seviyelerinde gerçekleşmişti. 
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Bu rakam toplam ihracatın yüzde dokuzuna denk gelmekteydi (Özbek, 

2003:5). Sonraki yıllarda Irak’a uygulanan yaptırımların hafifletilmesi, bu 

ülke ile olan ticaretin tekrar hareketlenmesini sağlamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafik 4: Türkiye’nin Irak’a İhracatı (1985-1995) 

Kaynak: DTM, 2001 verilerinden derlenerek çizilmiştir. 

Grafik 4’te görüldüğü gibi Türkiye’nin Irak’a yaptığı ihracat, Körfez 

Savaşı öncesinde çok yüksek düzeylerde iken, savaşla birlikte Irak’ın içinde 

bulunduğu ekonomik ortam ve uygulanan yaptırımların etkisiyle önemli 

oranda gerileme kaydetmiştir. 1985 yılında yaklaşık 960 milyon $ düzeyinde 

olan ihracat, 1990 yılında 214 milyon $’a, 1995 yılında ise 122 milyon $ 

seviyelerine kadar gerileyerek, on yıl içinde yaklaşık %87 oranında azalmıştır. 

Bu dönemde Türkiye’nin Irak’a yaptığı ihracatta ağırlığı gıda ve tarım 

ürünleri oluşturmuştur. Ürünler itibariyle bakıldığında, ihracatta ilk sıraları 

değirmencilik ürünleri, sebzeler, hayvansal ve bitkisel yağlar almıştır. 

Türkiye’nin Irak’tan yaptığı ithalatın ise tamamına yakın bir bölümünü 

mineral yakıtlar ve yağlar oluşturmuştur (DTM, 2001). 

Körfez Savaşı sonrasında Irak’a uygulanan yaptırımlar nedeniyle 

Türkiye’nin Irak’tan yaptığı ithalat azalmış, hatta 1994 ve 1995 yıllarında 

tamamen sıfıra inmiştir. İthalattaki bu azalma ancak 1997 yılından itibaren 

verilen izinler çerçevesinde tekrar artmaya başlamıştır. Ayrıca Körfez Savaşı 

sonrasında artan petrol fiyatları Türkiye’nin ithalat maliyetini de arttırmıştır. 

İhracat (milyon$)   961 553  945 986 445  215  122 212 160  141  123 

Toplam İhracatta     12   7,4   9,3  8,5  3,8  1,7   0,9  1,4    1    0,8   0,6 
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Grafik 5: Türkiye’nin Irak’tan İthalatı (1985-1995) 

Kaynak: DTM, 2001 verilerinden derlenerek çizilmiştir. 

Grafik 5’te görüldüğü gibi Türkiye’nin Irak’tan yaptığı ithalat, ihracatla 

benzer şekilde Körfez Savaşıyla tamamen kopma noktasına gelmiş ve uzunca 

bir süre de bu şekilde devam etmiştir. 1985 yılında 1 milyar 136 milyon$ 

seviyesinde olan Türkiye-Irak ithalatı, 1991 yılında 492 bin$ gibi çok düşük 

seviyelere kadar gerilemiştir. Daha sonraki yıllarda ise tamamen bitme 

noktasına gelmiştir. 

1990’lı yılların ilk yarısında Irak’ta mevcut olan savaş koşulları nedeniyle 

tamamen durma noktasına gelen Irak’la ticari ilişkilerimiz 1990’lı yılların 

ikinci yarısında, Irak’a yönelik uygulanan yaptırımların azaltılmasıyla birlikte 

yeniden hareketlenme sürecine girmiştir. 

Grafik 6 ve Grafik 7’de görüldüğü gibi özellikle 1997 yılında ihracat ve 

ithalat önemli oranda artmış, izleyen yıllarda yeniden gerileme meydana 

gelmişse de Irak’la ticari ilişkilerimiz devam etmiştir. 1997 yılında yürürlüğe 

giren 1284 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ile Irak'ın “BM 

Petrol Karşılığı Gıda, İlaç ve İnsani İhtiyaç Maddeleri Programı” kapsamında 

ihraç edebileceği petrol miktarına getirilen sınırlama kaldırılmış ve Irak'ın 

gıda, ilaç ve bazı tarımsal girdileri BM Güvenlik Konseyinin onayı olmaksızın 

ithal etmesine imkân tanınmıştır. Bu şekilde Irak’ın gıda karşılığı petrol ihraç 

etme izni elde etmesi sonucunda Irak ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler 

ivme kazanmıştır. 
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Grafik 6: Türkiye’nin Irak’a İhracatı (1995-1999) 

Kaynak: DTM ve Hazine verilerinden derlenerek çizilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 7: Türkiye’nin Irak’tan İthalatı (1995-1999) 

Kaynak: DTM ve Hazine verilerinden derlenerek çizilmiştir. 
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2000’li Yıllarda Türkiye ile Irak Arasındaki Ticari İlişkiler 

2000’li yıllara gelindiğinde Irak ekonomisine uygulanan ambargonun 

hafifletilmesi sonrasında ekonominin hızlı bir büyüme sürecine girdiği 

gözlenmektedir. Sağlıklı verilere ulaşılamamakla birlikte, GSYİH’nın 2001 

yılında 18,9 milyar$’dan 2004 yılına gelindiğinde %35’lik bir artışla 25,5 

milyar$’a ulaştığı görülmektedir. 

Irak ekonomisinde bu dönemde gözlenen canlanma Irak ile Türkiye 

arasındaki ticari ilişkilere de yansımıştır. Yeni bir savaş ortamının henüz 

ortaya çıkmadığı 2000’li yılların ilk üç yılında hem Türkiye’nin Irak’a yapmış 

olduğu ihracat, hem de Irak’tan yaptığı ithalat bir artış trendine girmiştir. 

2000-2002 yılları arasında Türkiye’nin Irak’a yapmış olduğu ihracat yaklaşık 

%75 oranında artış sergilerken, ithalat ise yaklaşık % 48 oranında 

yükselmiştir. 

Irak ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin canlandığı bir dönemde ABD, 

siyasi istikrar sağlama amacıyla Irak’a yeniden bir müdahale gerçekleştirmiş, 

bugün itibarıyla üç yılı aşkın bir süredir Irak’ta ekonomik ve siyasi istikrar 

tam olarak sağlanamamıştır. Ülkede her açıdan bir belirsizlik ve kaos ortamı 

hakim olmuş, bu koşullarda doğal olarak ülkenin ekonomik göstergeleri 

olumsuz yönde etkilenmiştir. Irak’ı hedef alan askeri müdahale sonrasında 

ekonomik aktörlerin gösterdiği tepki mali piyasaları ve dolayısıyla ekonomik 

dengeleri bozmuştur. Savaşın kısa süreceğinin anlaşılmasından sonra ise 

ekonomik dengeler yeniden düzelmeye başlamıştır (Güleç ve Oğuz, 2003:7). 

ABD’nin Irak’a müdahalesiyle birlikte Türkiye’nin Irak’a yaptığı ihracat, 

2003 yılının ilk aylarında tamamen ortadan kalkmıştır. Ancak savaşın 

galibinin kısa sürede belli olmasının ardından yeniden canlanma sürecine 

girmiştir. Bu süreçle beraber Türkiye’nin Irak’a ihracatı 2003’de 829 

milyon$’a, 2005 yılında ise 2.750 milyon$’a yükselmiştir. 

Savaş sonrası dönemde Türkiye’nin Irak’tan yaptığı ithalat ise savaş 

öncesi döneme kıyasla gerilemiştir. 2002 yılında Türkiye’nin Irak’tan yaptığı 

ithalat 677 milyon$ seviyesinde iken, 2005 yılı itibarıyla %32 oranında 

azalarak 459 milyon$ seviyesine gerilemiştir. Ancak savaşın kısa sürmesinin 

anlaşılmasının ardından ithalatta da kıpırdanmalar gözlenmektedir. 2005 

yılının ilk beş ayında Türkiye’nin Irak’tan yaptığı ithalat 32 milyon $ iken, bu 

rakam 2006 yılının ilk beş ayında 48 milyon $’a yükselmiştir. 
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Grafik 8: Türkiye’nin Irak’a İhracatı (2000-2005) milyon$ 

Kaynak: DTM verilerinden derlenerek çizilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 9: Türkiye’nin Irak’tan İthalatı (2000-2005) milyon$ 

Kaynak: DTM verilerinden derlenerek çizilmiştir 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

İthalat 457,8   505 677 113 468 459 

Toplam 0,84    1,22    1,31    0,16    0,47 0,39 
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Sonuçta ABD’nin Mart 2003’te Irak’a saldırmasıyla başlayan Irak Savaşı 

sonrasında Türkiye ile Irak arasındaki ticari ilişkilerde ihracat artış 

gösterirken, ithalatta düşme meydana gelmiştir. 
 

Sonuç ve Genel Değerlendirme 

20 Mart 2003 tarihinde ABD’nin “Irak’a demokrasi ve siyasi istikrar 

getirme” söylemleriyle gerçekleştirdiği saldırılar sonucu ortaya çıkan savaş, 

tarihinde birçok kez istikrarsızlıklara sahne olan Orta Doğu’yu, yeniden sıcak 

bir çatışma bölgesi haline getirmiştir. Orta Doğu’da ortaya çıkan bu savaş tüm 

ülkeleri ve özellikle de Türkiye’yi etkisi altına almıştır. Irak’ta mevcut olan 

bu savaş koşullarında Türkiye ile Irak arasındaki ticari ilişkiler de önemli 

derecede etkilenmiştir. 

I. Körfez Savaşı sonrasında tamamen durma noktasına gelen Türkiye ile 

Irak arasındaki dış ticaret ilişkileri, 1997 yılından itibaren ambargonun 

hafifletilmesiyle beraber canlanmaya başlamış iken, ortaya çıkan II. Körfez 

Savaşı ile birlikte bir süre yeniden durmuştur. Ancak ABD’nin kısa sürede 

savaşın galibi olduğunun belli olmasının ardından Irak’ta ticari hayat yeniden 

canlanmaya başlamıştır. Bu gelişmeler sonrasında Türkiye’nin Irak’a yönelik 

ihracatı, Irak’ın yeniden yapılandırılması faaliyetlerinin hızlanmasının 

etkisiyle önemli bir artış göstermiştir. Türkiye’nin Irak’tan yaptığı ithalat ise 

savaşla birlikte önemli oranda düşüş göstermiş, savaş sonrası dönemde 

ihracattaki artış oranı kadar olmasa da yeniden yükselişe geçmiştir. Böylece, 

2003 yılında 716 milyon dolar olan dış ticaret fazlası 2005 yılında 2.3 milyar 

dolara yükselmiş ve Türkiye’nin dış ticaret açığını azaltıcı etkide bulunmuştur 

(Yükseler ve Türkan, 2006:92). Ancak 20 yıllık bir dönem göz önünde 

tutulduğunda; 1985 yılında Türkiye’nin toplam ihracatı içinde Irak’ın payı % 

12,1 ve ithalatı içindeki payı %10,02 iken, bu oranların 2005 yılında ihracatta 

%3,74’e ve ithalatta %0,39’a gerilediği görülmektedir. Dolayısıyla gerek I. 

Körfez Savaşı’nın gerekse II. Körfez Savaşı’nın Türkiye ile Irak arasındaki 

ticari ilişkileri olumsuz etkilediği söylenebilir. 
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SÜRYANİ SOYKIRIMININ AYAK SESLERİ 

Mehmet ÇELİK


Türkiye, Ermeni soykırımı iddialarıyla, ilk defa ciddi bir şekilde 1970’li 

yılların başında karşı karşıya geldi. 1970’li yıllara kadar Türkiye, Ermeni 

diasporasının yazıp çizdiklerini ve bu konudaki faaliyetlerini adetâ görmezden 

geldi. Kendi kamuoyu konudan haberdar olmadığı gibi, akademik çevreleri de 

yüzeysel düzeyde dahi sağlıklı bilgi birikimine sahip değildi. 

1973 yılında ABD’de, Los Angeles’ta Mıgırdıç Yanıkyan tarafından iki 

diplomatımız katledilince, konu sıcak bir şekilde önümüze geldi. Son 

yüzyıllık hafızasını kaybetmiş bir toplum ve o toplumu yöneten siyasal 

kadrolar, aydınlar, yazarlar-çizerler… bu sıcak gündem karşısında ne 

yapacağını şaşırmıştı. Olaydan bir gün sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 

Dışişleri Bakanı’nın ağzıyla bu menfur cinayetleri şiddetle kınadıktan sonra, 

konu hakkındaki görüşünü şöyle deklare ediyordu: “…Mıgırdıç Yanıkyan’ın 

da ifade ettiği gibi, şayet bu tür olaylar olmuşsa, 1914-1915’lerde olmuştur. 

Yani Osmanlı Devleti döneminde… Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise 1923’te 

kurulmuş yeni bir devlettir…”. 

Gerisini yazmama kalemim müsaade etmiyor. Ve o gün, evet o gün, o 

davayı kaybettik… Hafızasını kaybetmiş siyasal kadrolar, önce tarihlerini 

reddederek işin içinden sıyrılacaklarını zannettiler. Olmadı. 1975’lerden 

itibaren “böyle bir şey yaşanmadı” söyleminin peşine takıldılar… Olmadı. 

1990’lara doğru “mukatele…” sözcüğü merkeze alındı… Olmadı. 2000’lere 

doğru 1.500.000 rakamı reddedilerek, bunun abartılı olduğu, bu rakamın 270-

300 bin civarında olabileceği telaffuz edilmeye başlandı… Arkasından bu 

cenosit-soykırım tanımına “hukuken” görmez tezi dillere pelesenk edildi… 

Sonuç, Türk Milleti olarak hiçbir şekilde hak etmediğimiz bir leke, bizim 

aymazlığımız yüzünden gelip alnımıza yapıştı… 18 ülkenin 

parlamentosundan geçti… Her yıl Nisan ayında ABD kongresinden geçer mi, 

geçmez mi endişesiyle hop oturup, hop kalkıyoruz. 

Bir cihan imparatorluğunun varisi olduğumuzu adeta yeni nesillere 

unutturmaya çalıştık, cami avlusunda bulunmuş bir millet psikolojisi 

içerisinde son yüzyılı tüketme gayreti içerisine girdik. Türk Devleti’ni temsil 

eden devlet başkanına suikast düzenleyen Ermeni teröriste methiyeler dizen 
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şiirleri bizim şairlerimiz yazdı ve o şiirleri biz yıllarca ders kitaplarımızda 

kendi nesillerimize okuttuk. 

Tarih, bir milletin hafızasıdır. Hafızasını kaybeden insan nasıl dostunu- 

düşmanını ayırt edemezse, nasıl alacağını-vereceğini bilemezse, nasıl 

geleceğini planlayamazsa; hafızasını kaybeden milletler de okyanusta 

pusulası bozuk gemiye dönerler. Rüzgâr nereden eserse, o yönün aksine 

savrulur giderler. 

Biz, Osmanlı coğrafyası üzerinde yüzyıllarca bizimle beraber yaşamış 

halkların bir gün yakın tarihle hesaplaşacağını düşünemedik. Bu nedenle, bu 

hesaplaşmada faturaların olumsuz yönleri hep bizim önümüze kondu. Hiç hak 

etmediğimiz bir şekilde, sözde soykırım iftiralarıyla karşı karşıya kaldık! 

Neyse, bu konuyu fazla uzatmadan sadede gelelim. Biz bu Ermeni 

iftiralarıyla baş edemezken, yeni sözde soykırım iddiaları önümüze kondu. 

Avrupa Birliği’nin son ilerleme raporuna Yunanlı parlamenterlerin 

çabalarıyla, Pontus ve Süryani Soykırımı sokuşturuldu. Neyse ki tepkiler 

üzerine komisyonda taslaktan çıkarıldı. Halbuki biz bu uyarıları son iki yıldır 

yetkili mercilere hep yaptık. Nihayet, bu raporların bir özetini de, komisyon 

raporu açıklanmadan kamuoyuna duyurduk.1 

Konuyu fazla uzatmadan, nereden çıktı bu Süryani soykırımı sorusuna 

cevap arayalım: 1970’lerden bu yana Ermeniler, kendilerine uygulanan bu 

sözde soykırım iddialarında, bazı sorulara cevap vermekte sıkıntıya 

düşüyorlardı. Bu sıkıntı halen de devam etmektedir. Bu soruların başında şu 

geliyordu: “Türklerle yaklaşık 800 yıl bir arada yaşadınız. Tarihinizin en 

huzurlu dönemi, en rahat ettiğiniz dönem bu dönemdir. 800 yıl boyunca bir 

tek Ermeni’nin burnu kanamadı da, ne oldu birden bire 1914-1915’te böyle 

bir felaketle karşılaştınız?”. 

Bu sorunun cevabı ana hatlarıyla şöyle verilir: “Türkler, yüzyılın başında 

bir imparatorluk kaybettiler. Bu süreçte sadece toprak ve insan kaybetmediler, 

beşerî iz’an ve dengelerini de kaybettiler. Biz, onlarla iç içe yaşıyorduk ve 

Hristiyandık. Bu nedenle milli ve dinî öfkelerini şuursuzca bize yönelttiler ve 

böylece bu korkunç soykırım gerçekleşti.”. 

Bu cevap, vicdan sahibi birçok Batılı bilim ve fikir adamına şu soruyu 

sordurtur: “Tamam, dedikleriniz son derece mantıklı. Türkler bir imparatorluk 

kaybediyorlardı ve bu süreçte her şey kontrolden çıkmıştı. Türkler de  bu  milli  

ve  dinî  öfkelerini  siz Hristiyan  olduğunuz için,  tabii 
 

1   Bkz.  Mehmet  Çelik,  “  Sözde  Süryani  Soykırımının  Ayak  Sesleri”  2023  Dergisi, 

Ağustos 2006 
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olarak, şuursuzca size yöneltmişlerdi. Bütün bunları kabul edelim de, peki 

şunu nasıl izah ediyorsunuz. Süryaniler de Hristiyan ve sizler hep birarada 

yaşıyordunuz. Halbuki 1914-1915 olaylarında bir tek Süryani’nin burnu 

kanamadı. Türkler’in bu milli ve dinî öfkeleri, hem de kontrolsüz olan bu öfke, 

siz sırf Hristiyan olduğunuz için size yöneldi de, neden Süryaniler’e 

yönelmedi?”. 

İşte bütün hadise, bu soruda gelip düğümlenmektedir. Ermeniler, bu 

sorudan son derece rahatsız olmaktadırlar. Bu soruyu da bir türlü aşamadılar. 

Yıllardan beri diaspora Süryanilerini ikna etmeye çalışıyorlar. Eğer bunu 

Süryaniler’e söyletebilirlerse, kendilerince çok önemli bir sorunu halletmiş 

olacaklar. Kapıyı aralamışlar ve tünelin ucunda bir ışık huzmesi onları 

heyecanlandırmaya başlamış durumdadır. 

Şimdi konun özüne kısaca işaret edelim: 

Süryani tabiri, bir ırkı değil, bir mezhebi ifade etmektedir. Hristiyanlığı 

ilk kabul eden topluluklardan biridirler. Tarihi kaynaklar, Aramiler’den bir 

gurubun Hristiyanlığı kabul edince, kendilerini putperest ırkdaşlarından 

ayırtetmek için “Süryoye” tabirini kullanmaya başladıklarını kaydederler.2 

Tarihte, üç Ekümenik patrikhaneden biri olan Antakya Patrikhanesi’ne 

bağlıdırlar. Hristiyanlık tarihinde yetiştirdikleri din adamları, verdikleri 

eserlerle çok önemli bir rol oynamışlardır. Hristiyan dünyasının üç Ekümenik 

patrikhanesinden biri iken, 451 Kadıköy Konsili’nden itibaren Bizans 

İmparatorluğu’nun Cesaropapizm (tek devlet, tek kanun, tek kilise) 

politikasının hayata geçirilmeye başlanmasıyla, kaderleri tersine dönmüştür.3 

Devletin ülkede “mezhep birliği”ni sağlama düşüncesiyle Başkent Kilisesi’ne 

Ekümenik statü vermeye çalışması4, Doğu Hristiyanlığı ile Başken Kilisesi 

arasında çekişmelere sebep olmuş; devlet ülkede dinî birliği sağlamak için 

birçok tedbirlere başvurmuş, istediği neticeyi elde edemeyince, Doğu 

Hristiyanlığı’nı yok etmek için katliamlara girişmiştir.5 Dünya tarihinin en 

korkunç dinî katliamlarına maruz kalan Doğu Hristiyanları(özellikle 

Süryaniler ve Kıptîler) yok olmakla karşı karşıya gelmişlerdir. Yaklaşık 200 

yıl devam eden bu korkunç katliamlardan, İslâm ordularının Suriye ve 

Anadolu’ya gelmeleriyle kurtulmuşlardır. Şayet İslâm 
 

2 Mehmet Çelik, Süryani Kilisesi Tarihi I, İstanbul 1987, s.1 v.d. 
3 Mehmet Çelik; Siyasal Sistem Açısından Bizans İmparatorluğu’nda Din-Devlet 

İlişkileri I, İzmir, 1999, s. 29 v.d. 
4 Mehmet Çelik; Fener Patrikhanesi’nin Ökümeniklik İddiasının Tarihi Seyri (325- 

1453), İzmir, 2000, s. 31 v.d. 
5 Mehmet Çelik; Bizans Devleti’nin Antakya ve Yöresinde Giriştiği Kitle Katliamları 

(IV-VII. Yüzyıllar), Antakya, 1994, s. 6 v.d. 
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orduları bu coğrafyaya gelmeseydi bugün tarih bir tek Süryani, Ermeni ve 

Kıptî’den bahsedemezdi. Keşişler Vadisi, Tur Abdin, Beyt Şems civarı, Asi 

Nehri, Amik Ovası dile gelse de, bu katliamları anlatsa!.6 Bu nedenle Hz. 

Ömer Kudüs’e geldiğinde “Foruqo, Foruqo!..” sloganlarıyla karşılanmıştır.7
 

Süryani ve Kıptî kaynakları bu mezhep katliamlarının trajik 

anlatımlarıyla doludur. Türklerin Anadolu’ya gelişleri, bu bölge 

Hristiyanlarının sevinçlerini daha da arttırmıştır. Kılıç Arslan’ın vefatı 

dolayısıyla Süryani Kiliseleri’nde 40 gün yas ilan edilmesi elbet de boşuna 

değildi.8 Müslümanlar ve Türkler olmasaydı, Süryaniler de, Ermeniler de 

bugün sadece tarihin sayfalarında yeralacaklarını çok iyi biliyorlardı. Bu 

nedenle XIX. yüzyılın sonlarına kadar hayatta olmalarını, kiliselerinde  ibadet 

edebilmelerini, rahat ve huzur içinde çan sesi dinlemelerini kimlere borçlu 

olduklarını biliyorlardı. 

XIX. yüzyılın sonlarında Batılı emperyalistlerin oyunlarına gelen 

Ermeniler, yüzyılların huzurunu maceraya tercih ettiler. Bu macera kimseye 

huzur getirmedi, Millet-i Sadık’a, bir avuç maceraperestin peşine takıldı, kan 

ve gözyaşı ile bir dönemin yazılmasına sebep oldu.9 Ermenilerle aynı 

bölgelerde iç içe yaşayan Süryaniler ise bu oyuna gelmediler. Varlıklarını 

borçlu oldukları ve yüzyıllardır huzur içinde bir arada yaşadıkları Türklere 

ihanet etmediler. I.Dünya Savaşı’nın ateş çemberine dönüştürdüğü 

coğrafyada, savaşın getirdiği sıkıntıları sineye çektiler ve sabırla beklediler. 

Ne Rusların, ne Fransızların, ne de İngilizlerin hayali tekliflerine iltifat ettiler. 

Milli Mücadele başladığında ise, Misak-ı Milli’nin artık son sınırlarımız 

olduğunun idraki içerisindeydiler. Bu nedenle tarihi bir karar vermek 

zorundaydılar: Türklerle beraber devam mı, yoksa yeni bir dünya mı? 
 

 
 

6 Bu konuda geniş bilgi için Mehmet Çelik’in şu makalelerine bkz.: “Fener 

Patrikhanesi’nin Ökümeniklik İddiası Tarihî Gerçeklere ve Kutsal Kilise Kanunlarına 

Aykırıdır.”, III. Hatay Tarih ve Folklor Sempozyumu, Antakya,1994, “Fener Patrikhanesi’nin 

Batı Destekli Ökümeniklik İddialarının Siyasal Açıdan Türkiye İçin Doğurduğu Tehlikeler”, 

Beşinci Askerî Tarih Semineri-İstanbul, 1995, Ankara, 1996, “Süryânî Kaynaklarına Göre 

İmparator Marcian’ın İskenderiye Kütüphanesini Yaktırması”, Elazığ, 1995. “Roma-Bizans 

Döneminde Dinî Katliamlara Karşı Bir Korunma Mekanizması Olarak Kapadokya’daki Yer 

altı Şehirleri”, Manisa, 2000. 
7 Mehmet Çelik; Ortadoğu Mozaiği: Süryânîler-Nasturiler, Fırat Üniv. Yay., Elazığ, 

1996, s. 36. 
8 Mehmet Çelik; Ortadoğu Mozaiği, s. 37. 
9 Bkz.: Mehmet Çelik; “Maceranın Huzura Tercihi ve Bir Milletin Dramı” Askerî Tarih 

Bülteni, Ankara, 1994, s.103 v.d. 
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Tarih ve vefâ ağır bastı. Süryani Patriği İlyas Şakir, Milli Mücadele’nin 

önderi Mustafa Kemal Paşa’yı Ankara Garı’nda karşılayan bir avuç 

Ankaralının arasında yeraldı.10 Milli Mücadele boyunca Süryaniler bu 
tavırlarını bozmadılar. Zafer’e ulaştıktan sonra Lozan’da azınlıklar konusu ve 
hakları görüşülürken, Türkiye’deki dinî azınlıklar Lozan’a temsilci 
gönderirken, Süryaniler temsilci göndermediler. Bu ülkenin birinci sınıf 
vatandaşı olduklarını ve kendilerini azınlık kabul etmediklerini bütün dünyaya 

duyurdular.11
 

Bu duygularla II.Dünya Savaşı da atlatıldı. 1950’lere girince dünya 

değişmeye başlamıştı, Türkiye de değişiyordu. Çok partili hayata geçince, her 

sahada bir canlılık başlamıştı. İstanbul yine bir cazibe merkezi idi. Türkiye’nin 

her tarafından göç alıyordu İstanbul… Süryaniler de bu kervana katılmışlardı. 

Bu göç tamamen ekonomik nedenlerle, çocuklarına daha iyi bir gelecek 

hazırlama düşüncesiyle yapılıyordu. Tıpkı 1860’da çoraklık ve çekirge afeti 

sonucu Suriye bölgesine, 1896 yılında Ortadoğu’nun çeşitli bölgelerine, 

1900’lü yılların başında ABD ve Atlantik ötesine yapılan göçler gibi… 

1960’lı yıllara girince bu sefer Avrupa kapıları açılıyordu. 1963’te 

imzalanan Alman-Türk işçi antlaşması gereği, Süryaniler de Avrupa’nın 

çeşitli ülkelerine işçi olarak gittiler. 1970’lerin başında Türkiye’den 

Avrupa’ya giden Süryani nüfus 7000 rakamına ulaşmıştı.12 1973 yılında bu 

işçi antlaşması yürürlükten kaldırılınca, Avrupa ülkelerine gitmek isteyenler 

sıkıntıya düştüler. Avrupa’nın iş imkânları ve cazip parası, işsiz-güçsüz 

kesimleri yeni arayışlara soktu. T.C. vatandaşı Müslümanlar kaçak yollara 

başvururken, Süryaniler ve Yezidiler, gayr-ı Müslim oldukları için Türkiye’de 

dinî baskıya maruz kaldıklarını iddia ederek, iltica talebinde bulundular. Bu 

iltica taleplerinin sorgulanmadan kabul edilmesi, Süryanilerin 1963-1973 

yılları arasında işçi olarak gidişlerinden hem daha kolay, hem de daha 

avantajlıydı. Artık her Süryani ve Yezidi’nin bir hikâyesi vardı: Dinî baskı 

yüzünden anavatanını boynu bükük ve mahzun şekilde terk ediş hikayesi…13
 

 

 
 

10  Mehmet Çelik; Ortadoğu Mozaiği, s. 37. 
11  Mehmet Çelik; Ortadoğu Mozaiği, s. 38. 
12 Kolo Suryoyo; S.132, Hollanda, 1999, s. 59. 
13 Bu göçlerin tamamen ekonomik nedenlerle olduğunu, Türkiye’de herhangi bir dinî 

baskı olmadığını, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını defalarca, İstanbul Metropoliti değerli 

dostum Sayın Mor Filiksinos Yusuf ÇETİN Bey’le başta İsveç ve Almanya Başkonsoloslukları 

olmak üzere, yıllarca gezip anlattık. 
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1977 yılına gelindiğinde Orta Avrupa’da nüfusları (Almanya 8.000, 

Hollanda 800, Avusturya 800, İsviçre 600, Fransa 600, Belçika 100, 

Yunanistan 100) 10.900’e, İskandinav ülkelerinde(İsveç 10.000, Norveç- 

Danimarka-Finlandiya 500, İngiltere 250 civarı) 10.750’ye ulaşmıştı. Toplam 

20.000’i bulan bu nüfusu başıboş bırakmak olmazdı. Nitekim 18.10.1977 

tarihinde Patrik Mor Iğnatius Yakup III. Şam’da bir sinod topladı. Bu 

toplantıda Avrupa’da iki Abraşiye (metropolitlik) kuruldu: Merkezi Hollanda 

olan Orta Avrupa Abraşiyesi, merkezi İsveç olan İskandinav ülkeleri 

Abraşiyesi. 24.06.1979 tarihinde T.C. vatandaşı olan, Midyat doğumlu İsa 

Çiçek Avrupa Metropoliti olarak takdis edildi.14
 

İsa Çiçek, çeşitli Avrupa ülkelerinde dağınık vaziyette yaşayan 

Süryanileri organize etti. 1978 yılında Hollanda’da bir matbaa kurdu ve Qolo 

Süryoye-Süryanilerin Sesi ismiyle 5 dilde yayınlanan bir dergi çıkarmaya 

başladı. Bu dergide bazı yabancı gazeteciler, akademisyenler ve siyasetçiler 

de yazmaya başladılar. Özellikle yabancıların yazdıkları yazılarda, yeni 

Süryani nesillerine siyasal bilinç aşılanmaya başlandı. Zaman zaman mahalli 

idarecilerden kaynaklanan yanlış tutum ve icraatları, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

Süryanilere karşı bilinçli politikaları olarak öne çıkarılmaya başlandı.15 

1870’li yıllardan itibaren Doğu Anadolu’da cereyan  eden olumsuz olaylar 

(Bedirhan Bey’in Nasturi isyanlarını bastırması, 1914-1915 Nasturi 

ayaklanmaları v.s.), Süryanilerle ilişkilendirilmeye başlandı. Bu 

ilişkilendirilme, bir ülkü birliği düşüncesi oluşturdu. Özellikle Avrupa’da 

doğup büyüyen Süryani gençler, duygusal planda bu anlatımlardan fazlasıyla 

etkilenmeye başladılar. 

1985’lerden itibaren Süryanilerin arasında bir de etnik köken tartışması 
başladı. Bir kısmı kendilerini Nasturilerle birleştirerek Asur ırkından 
geldiklerini ileri sürerken, büyük çoğunluk Aramî ırkından geldikleri 

hususunda geleneksel çizgilerini korudular.16
 

İşte, kendilerinin Asurî ırkından geldiklerini iddia eden bu küçük gurup, 

son yıllarda 1914-1915 yılında soykırıma maruz kaldıklarını iddia etmeye 

başladılar. Ellerinde hiçbir yazılı kanıt olmamasına rağmen, kaynağı belli dahi 

olmayan hayali sözlü rivayetlerle bu soykırım iddialarını gündeme taşımaya 

başladılar. 
 

14 Kolo Süryoyo; S.1, Hollanda, 1978, s.1.- K. Suryoyo; S.123, Hollanda-1999, s.57. 

Metropolit İsa Çiçek, 2006 yılında Hollanda’da vefat etti ve buraya gömüldü. 
15 Örnek olarak Milli Eğitim Bakanı’nın imzasını taşıyan 01.03.1978 tarihli, İçişleri 

Bakanı’nın imzasını taşıyan 02.02.1979 yazılar gösterilebilir. 
16 Bkz. Mehmet Çelik; “Süryânîlerin Etnik ve Dinsel Kimlikleri, Avrupa Birliği”, 

Türkiye ve Süryânî Göçü Sempozyumu, Bilgi Üniversitesi, 25-27 Mayıs 2005. 
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Avrupa’daki Süryaniler arasında bu iddiaları gündeme getirenler, sayı 

olarak az da olsalar, cemaatin büyük çoğunluğu buna itibar etmese de, yeni 

yetişen gençlerin duygu dünyalarına etki etmektedirler. Diaspora Ermenileri 

de bu gurubu hararetle desteklemektedir. Burada konuya ışık tutması için, 

tekrar 1914-1915 yıllarına kısa bir dönüş yapmakta fayda mülahaza ediyorum. 

1914-1915 yıllarında yaşanan kargaşada Ermenilerin bir kısmı, can ve mal 

güvenliği açısından Süryanilerin arasına karıştılar. Yüzyıllarıdır bir arada 

yaşayan Süryanilerle Müslüman halk 1914-1915 olayları sırasında da bu 

dostluklarını devam ettirdiler. Ermenilerle Süryaniler aynı mezhebe 

mensupturlar. O nedenle birbirlerinin kiliselerinde ibadet edebilir, çocuklarını 

birbirlerinin kiliselerinde vaftiz ettirebilir, nikah ve cenaze törenlerini 

birbirlerinin mabedlerinde icra edebilirler. O kargaşa sırasında birçok Ermeni 

Süryanilerin arasına karışarak izlerini kaybettirdi. İşin doğrusu Süryaniler de 

bu dindaş ve mezhebdaşlarını korudular ve onlara sahip çıktılar. İşte bugün 

Avrupa’da kendilerini Asurî olarak tanımlayan ve Süryanilere de soykırım 

uygulandı diyen gurubun içinde önemli sayıda bu Ermeni kökenli Süryaniler 

olduğu kuvvetli bir ihtimaldir. 

Konuyu çok kısa ve net şekilde ifade edecek olursak, durum şudur: Bu 

soykırım hikayesi, Avrupa’da doğan ve büyüyen gençliğe heyecan vermekte; 

dinsel ve siyasal bilinç aşılamaktadır. Bu nedenle Asurî gurubun bu 

iddialarından etkilenmektedirler. Sesi çok çıkan bu azınlık gurup, bu iddialara 

karşı çıkanları hainlik ve Türkiye ile işbirliği yapan işbirlikçiler olarak 

suçlamaktadır. Bu nedenle, bu sessiz çoğunluk sükût etmeyi cemaat arasındaki 

konumları açısından daha uygun görmektedir. Nitekim bunun en bariz örneği 

27-29 Mayıs 2005 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen 

Süryani Sempozyumu’dur. İstanbul’da 15.000 civarında Süryani yaşadığı 

halde, cemaatten bir tek kişi bu sempozyuma katılmadığı gibi, bir tek telgraf 

ve çiçek de göndermediler. İsveç’ten gelen bir avuç Süryani, bir iki Avrupalı 

ve bir iki HADEP üyesi siyasi… Salonun en kalabalık olduğu dönemde sayı 

42 idi. Bunların 26 tanesi zaten bildiri sahibi katılımcı idi. Bu sempozyumun 

II. oturumunda bu soykırım iddiası ortaya atıldı. Benim çeşitli sorularla 

müdahalem, bu iddiayı seslendiren Asurîlerin canını sıkarken, sinirli tepkiler 

Avrupalı dostlardan geldi. 

Burada, bu fotoğrafın bir de şu noktasına dikkat çekmek istiyorum: 

Kendilerine Asurî diyen ve bu soykırım iddialarını bayrak yapan bu 

arkadaşların hepsi, İsveç’te önemli bir kartvizite sahip: Kimi milletvekili, kimi 

belediye başkan yardımcısı, kimi sendika başkanı, kimi iktidar veya muhalefet 

partilerinin en üst kurullarında görevli, diğerleri de mutlaka bir bakanlık veya 

kurumda üst düzey danışman. Fakat hepsinin ortak özelliği 
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ciddi bir tahsile sahip olmamaları ve herhangi bir dalda uzman olmamaları… 

Garabetin garabeti bu noktada odaklanıyor… Bu İsveç, bu arkadaşların hangi 

özelliğinden yararlanıyor ki, böyle önemli görev ve makamlara getiriyor ve 

hangi hizmetin karşılığında dolgun maaşlar ödüyor, anlamış değilim. 

İsveç’te yaşayan bir grup, Bilgi Üniversitesi’nde yapılan  sempozyumdan 

bir netice alamayınca, konuyu canlı tutabilmek için bir şekilde SHP ile ilişki 

kurdu ve iki ay önce Dikili Belediyesi ile müşterek bir sempozyum düzenledi. 

Bu sempozyumun açılış konuşmasını da SHP Genel Başkanı Murat 

Karayalçın yaptı. Geçen sempozyumdan ağızları yandığı için bu sefer tek bir 

Türk akademisyen sempozyuma davet edilmedi. Yani, kendileri çalıp, 

kendileri oynadılar. Soykırım iddialarını tekrarladılar. Ne yazık ki cevap veren 

kimse yoktu. 

Kendilerine Asurî diyen, bir soykırım masalını kendilerine bayrak yapan 

ve bunda önemli bir rant sağlayan bu sesi çok çıkan azınlığa karşı, daha da 

önemlisi ikinci bir soykırım iftirasıyla uluslararası platformlarda karşılaşmak 

istemeyen bir Türkiye ne yapmalıdır? Bu konudaki öneri ve tekliflerimizin 

şimdilik bir kısmını kısa başlıklarla ifade edelim: 

1) Türkiye Süryanileri, Selçuklu ve Osmanlı döneminde olduğu gibi, 

devlete sadık, Türk Milleti ile kader birliği etmiş, Milli Mücadele’de Türklerle 

omuz omuza saf tutmuş, Lozan’da kendilerine sunulan azınlık haklarını 

ellerinin tersiyle itmiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci sınıf vatandaşlarıdır. 

Bu çizgiyi devletin en tepesindeki insanla, sokaktaki sıradan insan hiç 

unutmamalıdır. Süryaniler konusundaki hareket noktası, hep bu çizgi göz 

önünde bulundurularak tespit edilmelidir. 

2) Süryaniler de, Bizans Devleti’nin ülkede din ve mezhep birliğini 

sağlamak için kendilerine karşı giriştiği ve 200 yıl süren sistematik kitle 

katliamlarından, önce Müslüman Araplar, sonra da Selçuklular sayesinde 

kurtulduklarını ve bugün yeryüzünde varlıklarını sürdürebiliyorlarsa, 

kiliselerinde rahatça ibadet edebiliyorlarsa bunu kime borçlu olduklarını 

hiçbir zaman hatırlarından çıkarmamaları ve yeni yetişen nesillerine de bu 

bilinci aşılamaları bir vefa borcu olarak yerine getirilmelidir. 

3) Türkiye’de yaşayan gayr-ı Müslim vatandaşlarımızın(Rum, Ermeni, 

Yahudi) sahip oldukları demokratik hakların tamamı, eksiksiz olarak 

Süryaniler için de geçerlidir. Bu konuda zaman zaman yerel yöneticilerin 

işgüzarlıklarından kaynaklanan, zaman zaman da bazı basın-yayın 

organlarının yalan-yanlış haberlerine kapılıp, iyi tetkik etmeden resmi 

yaptırımlara tevessül edilmesinden vazgeçilmelidir. 
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4) Yine yerel yöneticilerin bilgisizlikten kaynaklanan önyargıları 

neticesinde, ibadet ve eğitim konusunda Süryani cemaatine karşı bazı 

zorluklar çıkardıkları zaman zaman müşahede edilmektedir. Bu yerel 

yöneticiler, bu konularda bilgilendirilmeli ve bu konudaki sıkıntılar 

giderilmelidir. 

5) Son yıllarda ülkemizde bazı genç ve heyecanlı akademisyenler, 

taşeron bir ülkenin de yönlendirme ve maddî desteğiyle Süryaniler üzerinde 

bazı çalışmalar yapmaya ve sempozyumlar düzenlemeye başlamışlardır. Bu 

çalışmaların bilimsel bir kıymeti yoktur. Bir kısmı intihal, geri kalanları da laf 

salatasıdır. Konu ile ilgili birikimleri olmayan bu genç, aynı zamanda iyi 

niyetli ve vatansever olan arkadaşlar, ileride bu çalışmaların hangi siyasal 

projelere temel teşkil edeceklerini düşünememektedirler. O sempozyumlarda 

yiyip-içmek, gülüp-eğlenmek ve tabi ahkâm kesip, bazı Süryani dostlardan da 

alkış almak, nefislere ve ruhlara haz vermektedir. Bu bildirilerde öyle bir hava 

verilmektedir ki, sanki Süryaniler olmasaydı, dünyada ne bilim olurdu, ne 

kültür olurdu… İnsanlık bütün her şeyini bunlara borçluymuş… Hele de İslâm 

dünyası… Bu tür hamasiyat yüklü, alel acele, şurdan buradan intihalle 

aşırılarak hazırlanmış bu bildiri, makale ve kitapçıklar, yeni yetişen Süryani 

gençlere, bu Asurî gurup tarafından okutulmakta ve bakın, işte Türkler bu 

yüksek kültürün sahipleri olan Süryanileri katlederek yok ettiler… şeklinde 

propaganda malzemesi yapılmaktadır. Bu konuda özellikle YÖK bilimsel 

açıdan ciddi tedbirler almalıdır. Üniversiteler ve mahalli idareler de bir 

faaliyet yapayım da, ne olursa olsun anlayışından vazgeçmelidirler. 

6) Başta İsveç ve Almanya olmak üzere Avrupa’da yaşayan bazısı din 

adamı kimliği taşıyan ve bu soykırım iddiasını kendilerine bayrak yapıp, rant 

sağlayan diasporadaki Ermeni örgütleri ve PKK ile de dirsek temasları olan 

halâ da T.C. pasaportu taşıyan kişiler hakkında yasal işlemler yapılmalı, 

Türkiye’deki cemaatin önderleri uyarılmalı ve T.C. kimliği taşıyan metropolit 

ünvanlı din adamlarından, bu papazlar hakkında dini işlem yapılması 

istenmelidir. 

7) Süryaniler, bütün dünyada son derece ciddi biçimde 

örgütlenmişlerdir. Bugün için Hollanda, Almanya, Kanada, Avustralya, 

Arjantin, Brezilya’da birer; İsveç, ve ABD’de ikişer Abraşiye’ye sahiptirler. 

Bu 10 Abraşiye 9 metropolit tarafından yönetilmektedir. Almanya’da 49, 

İsveç’te 28, ABD’de 27, Hollanda’da 8, Kanada’da 6, Avustralya’da 5, 

İsviçre’de 5, Belçika’da 4, Brezilya’da 3, Avusturya’da 2,Fransa’da 1 ve 

İngiltere’de 1 olmak üzere 143 kiliseye sahiptirler. Yaklaşık olarak 

Almanya’da 70.000, İsveç’te 55.000, ABD’de 40.000, Hollanda’da 15.000, 

Arjantin’de 6.000, Avustralya’da 4.000, İsviçre’de 6.000, Belçika’da 6.000, 
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Brezilya’da   4.000,   Avusturya’da   3.000,   İngiltere’de   800   olmak üzere 

210.000 nüfusa sahiptirler. Yine Süryanilere ait İsveç süper liginde oynayan 

bir futbol takımları vardır. 

Kısaca şuna dikkat çekmek istiyorum: Bu dünyanın her tarafına dağılmış 

ve ciddi şekilde örgütlenmiş yapıyı kontrol etmek zorundasınız. Tarih 

boyunca kader birliği yaptığımız ve birbirimizi hiç incitmediğimiz bu insanlar, 

yakın zamanda yumuşak karnımızın bir parçası haline getirilebilirler. 

Ermeniler ve PKK bu konuda yıllardan beri ciddi bir çalışma içerisindedirler 

ve küçük bir gurubun dışında Süryanilerden gereken ilgiyi görememişlerdir. 

Peki bu dünyanın dört bir tarafına dağılmış ve örgütlenmiş bu yapıyı nasıl 

kontrol edebiliriz, bu mümkün müdür, denilirse, evet mümkündür, deriz. 

Bunu, şimdilik mahfuz tutmakta fayda vardır kanaatindeyim. 

 

Sonuç 

Ermeniler hususunda düştüğümüz hataya, Süryaniler hususunda 

düşmeyelim. Aynı hatayı yaparsak, dünya kamuoyundaki yaramız bu sefer 

katmerleşir. Hiç hak etmediğimiz bir lekeyi alnımıza sürmüş oluruz. Gerekli 

önlemleri alır ve akıllıca hareket edilirse, Ermenilerin sözde soykırım iddiaları 

da ciddi şekilde tartışmaya açılır ve Türkiye bundan kârlı çıkar. 

Süryani meselesinin de, bazı heyecanlı Süryani gençlerinin nostaljik 

duygularından kaynaklandığını ve bir zaman sonra sönüp gideceğini 

düşünmek, çok büyük bir hata olacaktır. Bu, Ermeni meselesi gibi, PKK 

meselesi gibi siyasal bir projedir. Bu projenin sahibi emperyal bir güç, 

taşeronu da Avrupalı küçük bir ülkedir. Hadiseye hep bu açıdan bakılmalı ve 

önlemler ona göre planlanmalıdır. 
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İSRAİL-LÜBNAN SAVAŞININ BÖLGEDE ULUSLARARASI 

İLİŞKİLERE ETKİSİ (AZERBAYCAN’DAN GÖRÜNÜMÜ) 
 

Musa KASIMLI*
 

 
Orta Doğu’da son derece karışık olaylar yaşanmaktadır. Filistin sorunu 

hala çözümlenmemiş, Irak’ta kanlar akıtılmakta ve yakın günlerde bu ülkede 

siyasi istikrarın sağlanmasından sözetmek imkansız gibi görünüyor. İran’ın 

nükleer programıyla ilgili ihtilaf sürüyor. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi İsrail-

Lübnan savaşı gündeme geldi. Bu savaş bölgede yeni bir duruma yol açtı. 

İsrail-Lübnan savaşının detaylarını, onun Yakın ve Orta Doğu’da uluslararası 

ilişkilere etkisinin tüm özelliklerini tabii ki bir konferansta ele almak imkansız 

olduğundan meseleye Azerbaycan’dan bakarken nasıl göründüğüne açıklık 

getirilecektir. Konuşmamda özellikle İsrail’in stratejisi; büyük devletlerin 

tutumunu etkileyen esas faktörler; Rusya, ABD ve Avrupa Birliği’nin tutumu; 

Türkiye’nin tutumu; Filistin’in tutumu; Arap devletlerinin tutumu; 

Azerbaycan’ın tutumu ve son olarak da bölgedeki gelişmelerin yönü 

konularına açıklık getirilmesine çalışılacaktır. Kısası, Azerbaycan’dan bütün 

bu sayılanlar nasıl görünür? 
 

İsrail’in stratejisi 

İsrail-Lübnan ilişkileri sürecinde İsrail ordusu iki defa; 1978 ve 1982 

yıllarında yaptığı bombardımanın ardından Lübnan topraklarına  girmişti. Her 

defasında İsrail’in amacı Filistin Kurtuluş Teşkilatına darbe vurmaktı. Bu 

savaşta da İsrail’in, hareketlerini haklı bulmak için kullandığı motif 

öncekinden hiç de farklı değildi. Dolayısıyla bu motif Lübnan topraklarından 

silahlı kişilerin İsrail topraklarına ateş etmesini önlemek; Lübnan’ın 

güneyinde Beyrut’un egemenliğini yeniden sağlamak; İsrail’in kuzey 

sınırlarının güvenliğini sağlamak şeklinde yorumlanabilir. İsrail, Hizbullah’ın 

askeri güçlerini darmadağın etmek, Hamas’ı politik açıdan tarafsız hale 

getirmek, bir hamleyle yokedilmesi imkansız olan İran  rejiminin yurtdışında 

ABD’nin müttefiki olan İsrail’in sınırları yakınlarında nüfuzunun gitgide 

azalmasına nail olmak, daha sonra ise onu tamamen sıradan çıkarmak gibi 

stratejik amaç gütmekteydi. İsrail’in Lübnan’a karşı açtığı savaş, İran aleyhine 

planlanan eylemlerin ilk antrenmanı olarak da değerlendirilebilir. Tabii ki, her 

bir devletin topraklarının güvenliğini sağlamak, terör aleyhine mücadele 

yapmak hakkını kimse elinden alamaz. 

 
* Prof. Dr., Bakü Devlet Üniversitesi, Bakü-AZERBAYCAN 
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Savaşın sonucu ilk bakımda İsrail açısından olumsuz olsa da, geniş anlamda 

başarılı sayılabilir; bölgeye onun müttefiklerinin yeni birlikleri getirildi, 

İsrail’in rakipleri diğer güçlerle çevrelendi. 
 

Büyük devletlerin tutumunu etkileyen başlıca faktörler: 

Bölgedeki gelişmelerle ve bu savaşla ilgili büyük devletlerin tutumu ve 

menfaatleri neler olabilir? Buna bölgenin çok sayıda özellikleri ve jeopolitik 

konumunun yanı sıra ekonomik ve manevi faktörler önemli etki yapmaktadır. 

1. Orta Doğu üç kıtayı-Asya, Afrika ve Avrupa’yı birbirine bağlayan stratejik 

öneme sahip bir bölgedir. Hangi ülkenin tutumu bu bölgede güçlüyse, 

gelişmeleri etkileme olanakları ve nüfuzu da büyük olur. 

2. Bölge, dünya petrolünün üçte ikisini sağladığından, dünyada enerji 

kaynakları uğruna mücadelenin yapıldığı bir dönemde büyük devletlerin 

menfaatleri de büyüyor ve onlar isteklerini gerçekleştirmek için tüm vasıtaları 

olumlu bulurlar. 3. Dünyadaki mevcut üç semavi din; Hristiyanlık, Yahuilik 

ve İslam bu bölgede meydana gelmiştir. Bir başka deyişle bu bölgede nüfuza 

sahip ülkenin dünya politikasını etkileme olanakları genişlemiş oluyor. 

Bölgede menfaatleri çatışan her bir devletin büyük askeri- politik ve ekonomik 

çıkarları sözkonusudur. 
 

ABD 

ABD’nin bu savaşta ve genellikle bölge politikasında İsrail’i savunması 

sıradan bir olay değildir. Stratejik müttefik olan bu devletleri Hizbullah’ı 

kuran, finanse eden ve destekleyen, artık 25 yıldan fazla ABD ve İsrail 

aleyhine bir politika izleyen İran’a karşı ortak amaçlar biraraya getiriyor. İran 

rejimi, adıgeçen devletlerin bölgesel politikalarının gerçekleşmesi yolunda bir 

engel olduğundan ABD, bölgede İran’ın tüm dayanaklarını zayıflatmaya her 

vasıtayla çalışıyor. ABD’nin bölgesel dış politikasının gerçekleşmesine 

Yahudi lobisinin etkisi, önemi küçümsenmeyecek bir gerçektir. ABD’de belli 

çevrelerin hatta bölgenin coğrafi-politik sınırlarının çizilmesinden yana 

olmaları ve bölücü örgütlere gizli yardım yapmaları konusunda kitle iletişim 

araçlarında zaman zaman haberler yayınlanıyor. Aynı zamanda ABD’nin dış 

politikasında Müslüman ülkelerin parçalanmasına, İslam dininin şia ve sunni 

mezheplerinin bölünmesine yönelik adımlar da gözlenilir. Tüm bunları Irak’ta 

meydana gelen olaylar sırasında görmemek elde değildir. 

ABD yetkilileri son dönemlerde Büyük Orta Doğu konsepsiyonundan 

bahsediyorlar. Bu konsepsiyonun amacı ne? Yeni coğrafi-politik sınırların 

çizilmesi mi, bölge devletlerinin demokrasileştirilmesi mi? Bunun birincisi, 
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macera gibi doğrudan doğruya dehşet, felaket, kan, karışıklık anlamına 

gelecektir. Bölgede her şey karışacaktır. İkincisi, bölgenin 

demokrasileştirilmesini emprovizyon yoluyla, yani dışarıdan müdahelelerle 

gerçekleştirmek isteği birinciye yakın sonuçlara götürebilir. Gelişmeler, 

SSCB parçalandıktan sonra kendini yeterince serbest hisseden  ABD’nin artık 

diğer devletlerle danışmayı, onları dikkate almayı o kadar da önemli 

saymaması, kendini lider değil, egemen gibi göstermesi bölgedeki devletler 

ve halkların bazen açık, bazen de gizli itirazlarına neden oluyor. SSCB’nin 

parçalanmasının ardından ABD’nin bölgede nüfuzunun zayıflamasına yol 

açan başlıca faktörler sırasına çok sayıda diğer faktörlerin yanı sıra Beyaz 

Saray’ın kaba, kovboy politikasını da ilave etmek mümkündür. Aslında Beyaz 

Saray’ın sahipleri SSCB parçalandıktan sonra dünyada meydana gelen 

boşluğu kendilerinin bazen iyice düşünülmemiş hareketleriyle güç belayla 

doldurmaya çalışarak mevcut fırsattan yararlana, ülkelerine sevgi ve saygı 

kazandıramadılar. Tekkutuplu dünyada ABD’nin nüfuzunun zayıflaması 

Amerikan toplumu için ciddi bir problem olarak görüşmelerde ele alınabilir. 
 

Avrupa Birliği 

Avrupa Birliği’nin önde gelen devletleri olan Almanya, Fransa ve Büyük 

Britanya, ABD’den farklı olarak İsrail’in bu savaşta gayr-ı proporsiyonel güç 

uyguladığını beyan ederek askeri operasyolar aleyhine bir tutum sergilediler. 

Avrupa Birliği’ne üye devletler savaşın Hizbullah’a karşı savaş sınırlarını 

aşarak bölge halkına belalar getirdiğini iddia ediyorlar. Bölgede Avrupa’nın 

öncü devletleri ve ABD’nin menfaatleri her zaman birbirini tutmuyor. 

Örneğin, Fransa geleneksel olarak Arap devletlerinin tutumunu bu veya bir 

başka şekilde savunmuştur. 
 

Rusya 

Rusya, tüm karışıklığına rağmen, ihtilafın barışçı yoldan 

çözümlenmesinin gerekliliğini vurguladı. Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı 

Putin, “Biz herhangi terör eylemini, ayrıca adam kaçırılması olaylarını 

kınıyoruz. Ancak İsrail kaçırılan askerlerini geri almak dışında daha geniş 

amaçlar gütmektedir” şeklinde bir açıkllama yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı 

beyanat vererek İsrail’in hareketlerinin terör aleyhine hareket sınırlarını 

aştığını belirrti. Rusya, Yakın Doğu meselesinin BMT Güvenlik Konseyi’nin 

mevcut kararları doğrultusunda ele alınmasını gerekli bulmaktadır. Bölgede 

Rusya’nın tutumunun ABD’nin tutumuna uymaması bir dizi faktörlerle 

ilgilidir. Kremlin, soğuk savaş döneminde SSCB ile ABD 
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arasında ihtilaf meydanına dönüşen Orta Doğu’da Rusya’nın politik ve 

ekonomik çıkarlarının sözkonusu olduğunu öne sürüyor. 
 

Türkiye 

PKK teröründen dolayı zorluklar yaşayan Türkiye, Hizbullah’ın terör 

eylemlerine karşı olup İsrail ordusunun darbelerinden masum insanların ziyan 

görmesine itiraz ederek meselenin barışçı yoldan çözümlenmesinden yana 

olduğunu beyan etmiştir. Sınırlarına yakın bölgede gerginliğin mevcutluğu, 

Türkiye’nin çıkarlarına kesinlikle uygun değildir. Türkiye’nin sınırlarına 

yakın bölgelerde meydana gelen olaylar, yönetimin ülkedeki yapılandırma 

işlerinden dikkatini uzaklaştırır, ilave sorunlara sebep oluyor, büyük projelerin 

gerçekleşmesine engel oluyor, ülkede ABD ve İsrail aleyhine görüşleri 

kuvvetlendiriyor. 

Onyıllardır dünyanın neresinde kan, savaş ve ihtilaf çıkıyorsa, orada 

Türkiye yoktur. Bu politika, Türkiye’nin devlet ve ulusal çıkarlarına uygun, 

halkının karakterinden kaynaklanan, biçimlenmiş geleneksel bir politikadır. 

Bölgenin demokrasileşmesi ve güvenliğine karşı herhangi bir politikanın, 

genellikle herhangi bir büyük projenin kilit ülke olan Türkiye’nin katılımı 

olmadan gerçekleşmesi ve başarı elde edileceği imkansızdır. Türkiye’nin 

bölgesel güvenliğinin tam ve güvenli olacağı imkansız gibi görünmektedir. 

Türkiye hükumetinde Osmanlı döneminde Batı parmağı olmadıkça bu 

bölgede barış, refah ve kalkınma sağlanmıştır. Batı’nın menfaatleri ortaya 

çıkınca her şey değişti. Yeni ortamda Türkiye’nin Orta Doğu’da yürütülen 

politikada ABD ve Batılı müttefikleriyle birlikte hareket etmesinde, bölgede 

söz sahibi olmasında, ayrıca Atatürk döneminde ve 60-70’li yıllarda izlenen 

dış politika hattına dönmesinde, çökyönlü politika izlemesinde fayda vardır. 

Türkiye’nin, Orta Doğu’nun sorunlarının çözümlenmesine yakın katkıda 

bulunması olumlu sonuçlara yol açabilirdi. 
 

İran 

İsrail-Lübnan savaşının başlamasıyla nükleer programı kapsamında 

meydana gelen ihtilafın unutulmasından yana olan İran, geniş anlamda bu 

amacına ulaşamadı, onu yalnızca belli bir süre için erteleyebildi. İran’ın 

kendinden emin tutumu, bölgenin aşağı yukarı tüm devletleri tarafından 

olumlu karşılanmasa da, onlar meselenin askeri yolla değil, barışçı yollardan 

çözümünden yanadırlar. İran’a karşı askeri önlemlerin alınması yolundaki 

engel, bölgenin büyük devletlerinin, öncelikle Türkiye’nin tutumudur. 

Ankara, komşusu olan İran’ın nükleer programıyla ilgili meselenin askeri 

yolla çözümüne kesinlikle karşıdır. Türkiye, askeri operasyonların bölgeye 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Üçüncü Uluslar Arası Orta Doğu 

Semineri, Elazığ, 02-04 Kasım 2006 167 

 
yeni zor, çözümü imkansız olan sorunlar getireceğinin farkındadır. Son savaş, 

düşmanlarının tutumunun zayıflatılmasına, onları uzaklaştırmaya çalışan 

İran’ın, ona bağlı olan Hizbullah’ın hareketleriyle beklenmeyen misafirlerin 

bölgeye belli olmayan bir süre için girmesine olanak sağladığını gösterdi. 

Acaba bu savaşı kim kazandı? diye doğal bir soru geliyor gündeme. Büyük bir 

ihtimalle İran, bir süre nükleer programı kapsamında meydana gelen dedi 

koduları arka plana geçirdi, askeri operasyonları Batı’daki rakiplerine karşı 

yeterli olmayan bir propaganda olarak kullandı, ancak stratejik planda onun 

rakipleri kazanmış oldu. Durumun kritik bir düzeye ulaştığı bölgede büyük 

devletlerin askeri varlığı barış güçlerinin gönderilmesiyle daha da yoğunlaştı. 

Sonuçta İran etrafındaki çenber gitgide daralmaya başladı. İran’ın 

isteklerinden vazgeçmemesinin çok sayıda sorunlara yol açacağı şüphe 

götürmemektedir. 
 

Arap devletlerinin tutumu 

Bu ihtilafta Arap devletleri biraraya gelip tek tutum sergileyemediler. 

Arap Devletleri Birliği Başkanlığı Dışişleri Bakanları toplantısını yapma 

girişimlerinin başarısız olmasının da bir dizi sebepleri bulunmaktadır. Çünkü 

bazı Arap devletleri Hizbullah’a indirilen darbeleri, bölgesel rakipleri olan 

İran’a indirilen darbe olarak değerlendiriyorlar. Arap devletleri İsrail’in 

politikası aleyhine tutum sergileseler de, İran’ın kuvvetlenmesini 

istememektedirler. Bu yüzden de Hizbullah’ın ve İran’ın, aynı zamanda 

İsrail’in de askeri operasyonlar sırasında zayıflaması, Arap devletlerinin işine 

yarıyor. Öte yandan Arap devletlerinin büyük bir kısmı zarar gördükleri 

köktenci İslam örgütlerinin faaliyetinden ve bunun getirdiği baş ağrısından bir 

an önce kurtulmak istiyorlar. Arap devletleri arasında birliğin olmamasının 

nedenleri ayrı bir konu. Burada Batı korkusu, devletlerarası sorunlar ve diğer 

faktörlerin etkisi gözler önünde. Arap devletlerinin bir çoğunun Malezya’da 

düzenlenen İKT Toplantısına Başbakanlar veya Cumhurbaşkanları düzeyinde 

katılmamaları, belirttiğimiz sorunların varolduğunu göstermektedir. 
 

Filistin’in tutumu 

Filistin’de İsrail-Lübnan savaşının nedenlerini İsrail’in iç durumuna 

bağlayanlar çok. Onlara göre İsrail savaşsız yaşayamaz. Savaş olmayınca 

İsrail’de hakimiyet uğruna mücadele güçleniyor. Aynı zamanda Filistin’de bir 

dizi uzmanlar İsrail-Lübnan savaşının başlamasını Hizbullah içindeki liberal 

ve radikal kanatlar arasındaki ihtilafa bağlıyorlar. 
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Azerbaycan’ın tutumu. Gelişmeler nereye götürüyor? 

Azerbaycan, İslam Konferansı Teşkilatı üyesi olan bir devlet olarak 

gelişmeleri kınama yolunu tutarak askeri operasyonların durdurulmasını 

isteyen devletler sırasında yer aldı. Azerbaycan, Malezya’da düzenlenen İKT 

toplantısına Başbakan düzeyinde katılarak meseleyle ilgili tutumunu net bir 

şekilde ortaya koydu. Azerbaycan’ın Batı kurumlarında ve Müslüman 

dünyasındaki öneminden haberdar olan İsrail, Azerbaycan’a müracaat  ederek 

esirlerin iade edilmesi meselesinde Azerbaycan’dan yardım istedi. 

Azerbaycan, bu konuda imkanları çerçevesinde yardım edeceğini beyan etti. 

Azerbaycan’ın bir Müslüman ülkesi olmasına rağmen İsrail’le partner olması, 

sorunların, özellikle de insani sorunların çözümlenmesine belli bir derece 

katkı sağlayabilir. 

Acaba gelişmeler nereye götürür? İsrail’in Lübnan’a indirdiği darbeler 

sonucunda Hizbullah’ın agresifleşmesine ve Arap ülkelerinde İsrail aleyhine 

gösterilerin güçlenmesine rağmen, İran’a karşı BMT aracılığıyla ve ya 

ABD’nin doğrudan doğruya atacağı adımlar sonucunda meydana gelecek 

durumda İsrail’in kendini savaştan öncekinden daha rahat hissetme fırsatı elde 

etmiş olduğu denilebilir. Ancak Lübnan’ın İsrail’le sınırlarına askerlerini 

göndererek kontrolü yoğunlaştırması sonucunda İsrail yalnızca Hizbullah gibi 

bir örgütle değil, aynı zamanda Lübnan gibi bir devletle de karşı karşıya 

gelmiş olacaktır. 

ABD’nin Büyük Orta Doğu konsepsiyonu, bölge devletlerinin coğrafi- 

politik sınırlarının yeniden çizilmesinden sonra demokrasileşmesini 

gözönünde tutarsa, o zaman bu bölgede istikrar ve gelişmenin sağlanacağını 

ümit etmeye değmez. Bölge kaosa sürüklenecek, ABD ve İsrail aleyhine 

tutum daha da kuvvetlenecektir. Gelişmelerin hangi yönde olacağını kimse 

önceden tahmin edemez. Tam tersine ABD’nin Büyük Orta Doğu 

konsepsiyonu, bölge devletlerinin şimdiki coğrafi-ekonomik sınırları içinde 

demokrasileştirilmesine yönelik olursa, bunu bir dizi faktörleri dikkate 

almadan gerçekleştirmek olanaksız görünür. Bize göre, bu faktörlere 

aşağıdakiler ait edilebilir; demokrasileşme süreci, ihtilaflarla ve düşmancılık 

oluşturulmasıyla veya onların eşliğinde gelirse, onun başarılı olacağı 

şüphelidir. En azından SSCB ve Yugoslavya’nın parçalanmasının sonuçlarını 

ve Irak’taki olayları hatırlamak yeter. Dışarıdan, özellikle de bin 

kilometrelerce uzaktan gelip din ve akide açısından farklı bir ülkede veya 

ülkeler topluluğunda demokrasinin zoren sağlanması girişimlerinin 

başarısızlığa uğrayacağı kesindir. Demokrasileştirme, içten gelmeli, buna 

içten gereksinim duyulmalıdır, dış faktör ise sadece bu konuda yardımcı 

olabilir. Durum böyleyken ne yapılabilir? Bölgede böyle bir yardımcı rolü 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Üçüncü Uluslar Arası Orta Doğu 

Semineri, Elazığ, 02-04 Kasım 2006 169 

 
hangi devletler oynayabilir? Büyük Orta Doğu konsepsiyonunun 

gerçekleşmesi, Müslüman dünyası için bir model devlet rolü oynama 

olanaklarına sahip, hem İslam Konferanı Teşkilatının, hem de bazı Batı 

kurumlarının üyesi olan Türkiye ve Azerbaycan olmadan çok zor görünüyor. 

Onların katılımı olmaksızın gelişmelerin bu yönde gerçekleşmesine yönelik 

girişimlerin başarısız olacağı kesindir. 

Ancak Türkiye ve Azerbaycan’ın ABD’yi desteklemelerinden dolayı 

Beyaz Saray Ankara ve Bakü’ye yönelik aşağıda belirtilen bir dizi somut 

adımlar atması faydalı olabilirdi. Öncelikle, Ankara’ya karşı samimi olmalı, 

ülkenin başağrısı olan terör aleyhine mücadelede ona yardım etmeli, 

demokratik toplum kurulmasında, ekonominin geliştirilmesinde geniş mali ve 

teknolojik yardım yapmalıdır. Türkiye’de daimi istikrar, ABD’nin de 

bölgedeki çıkarlarına uygundur. ABD’nin samimi olmayan hareketleri 

Ankara’yı Vaşington’dan uzaklaştıra ve kötü rejimlere yaklaştırabilir. Bunun 

sonuçları Batı için ağır olabilir. 

ABD’nin Orta Doğu’nun demokratikleşmesine yönelik izlediği politik 

sürece Azerbaycan da katkıda bulunabilir. Bunun için de ABD, Ermenistan’ın 

askeri saldırılarına uğrayarak topraklarının bir kısmı işgal edilen, vatandaşları 

göçmen hayatı yaşayan, Ermeni terörünün kurbanı  olmuş Azerbaycan’ın 

haklı girişimlerini savunmalı, saldırgana karşı net bir tutum ortaya koymalıdır. 

ABD, Türkiye ve Azerbaycan’ın güvenini somut atacağı adımlarla 

kazanmalıdır. ABD, bu ülkelerin Müslüman dünyası için ilgiçekici olmasına 

yönelik yardımlarını esirgememelidir. Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın ekonomi 

ve diğer alanlarda güçlü olması, nüfusunun takriben 30 milyonu Türk olan 

İran’ı etkilme olanaklarının genişlemesi anlamına geliyor. Zayıf ve istikrarın 

olmadığı Azerbaycan, böyle bir konsepsiyonun gerçekleşmesine nasıl 

yardımcı olabilir? ABD’nin müttefiki ve stratejik partneri olan Türkiye ve 

Azerbaycan’da bir başka olumsuz durum, Müslüman ülkelerini nasıl 

etkileyebilir? 

Böylece İsrail’in Lübnan’a darbe indirmesi Büyük Orta Doğu 

konsepsiyonunun bir parçası ise, o zaman bu konsepsiyonun bölgeye yakın 

yıllarda çok sayıda sorunlar getireceğini şimdiden tahmin etmek mümkündür. 

Gelişmeler, Orta Doğu’da yakın zamanlarda isikrarın sağlanacağını söylemek 

için yeterli değil. Bu, hem bölge devletlerinin, hem de bölgede çıkarları olan 

diğer devletlerin haraketlerine bağlı olacaktır. Özellikle, İran’ın nükleer 

programına dair görüşmelerin ve bunun sonucunda alınacak kararların 

bölgede uluslararası ilişkilerde yeni bir yön açacağı artık şüphe 

götürmemektedir. 
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YENİ BİR BÖLGESEL ÖRGÜTLENME MODELİ 

(GÜNEYBATI ASYA BİRLİĞİ) * 

Mustafa ÖZTÜRK**
 

 

Giriş 

Tabiatta hiçbir şey sebepsiz olmadığı gibi, tarihte de hiçbir şey sebepsiz 

veya tesadüfen değildir. Tarihî olaylar kendisinden önceki olayların yekünü 

ve aynı zamanda da kendisinden sonraki olayların sebeplerinden bir tanesidir. 

Bu itibarla tarihte görülen örgütlenmeler de hem kendisinden önceki olayların 

bir sonucu ve hem de kendisinden sonra olacak olayların sebeplerinden 

birisidir. Bu örgütlenmeler, diğer tarihî olaylar gibi, döneminin siyasî, iktisadî 

ve sosyo-kültürel şartlarına göre şekillenir. 

Her şey bir zaruretten bir ihtiyaçtan doğar. Tarihte meydana gelen 

gelişmeler de mutlaka bir zaruretten, medenî alanda yapılan buluşlar da 

mutlaka bir ihtiyaçtan doğmuştur. Tarihte kurulan Birlikler de bir zaruretten 

doğmuştur. Çok gerilere gitmeden, modern dünyada ilk uluslar arası 

örgütlenmeleri Sanayi İnkılabından sonra 19. yüzyılda görmekteyiz. Çünkü 

Sanayi İnkılabının getirdiği yeni enerji kaynağı sayesinde birim alanda birim 

zamanda alınan mal ve hizmet artmış, iktisadî ve ticarî hacim büyümüş, uzak 

mesafeler kısalmıştır. Buna paralel olarak devletlerin askerî güçleri de 

artmıştır. Böyle bir ortamda küçük devletlerin yalnız başlarına varlıklarını 

sürdürmeleri mümkün değildi. Bu itibarla 19. yüzyıl, Birliklerin ve arkasından 

da bloklaşmaların olduğu yüzyıldır. İtalya şehir devletleri ile Alman 

Konfederasyonu üyeleri, varlıklarını Millî Birliklerini kurmada buldular. 

Yüzyılın ikinci yarısında da Avrupa’da bilinen bloklaşmalar olmuştur. Sanayi 

İnkılabının tabiî neticesi olarak Avrupa’da meydana gelen teknolojik 

gelişmeler, Fransız İhtilali’nin etnik ve dinî unsurları tahrik ve teşvik etme 

usulünü dünya siyasî tarihine mal etmesiyle bir paralellik arz eder. Böyle bir 

ortamda etnik ve dinî anlamda daha büyük birliklerin kurulması fikri 

gelişmiştir. Bu yüzden 19. yüzyıl, Pan ideolojisinin geliştiği yüzyıldır. Pan-

Slavizm, Pan-Cermenizm, Pan-Türkizm, Pan-İslamizm cereyanları, bu 

dönemin moda fikirleridir. Bu ideolojiler, teknolojik 

 
* Bu makale 12 Nisan 2005 tarihinde Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen 

Uluslararası Kuzey Doğu Akdeniz Sempozyumu’na, tebliğ olarak sunulmuştur. Ayrıca 

editörlüğünü Prof. Dr. Osman Metin Öztürk’ün yaptığı www.jeopolsar.com elektronik 

dergisinin 2. sayısında yayınlanmıştır. Bu makale, söz konusunun bildirinin gözden geçirilmiş 

ve genişletilmiş şeklidir. 
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gelişmelerin getirdiği üstün ateş gücünün de verdiği bir kuvvetle giderek 

bloklaşmaların fikrî ve kültürel temellerini oluşturmuştur. 

20. yüzyıla gelindiğinde insanlık iki büyük Dünya Savaşı yaşamıştır. 

Özellikle İkinci Dünya Savaşından sonraki bloklaşmalar ve kutuplaşmalar, 

19. yüzyıl geleneğinin bir devamıdır. Soğuk savaş döneminde bu 

bloklaşmalar, ideolojik esaslara dayanarak varlığını sürdürdü. 

Buna rağmen dünyanın muhtelif bölgelerinde iktisadî, siyasî ve kültürel 

birlikler kurulmaya devam etti. Fikrî temelleri çok eskilere dayanan Avrupa 

Birliği, bu birliklerin en önemlilerindendir. 1816 yılında bugünkü Avrupa 

Birliği’ni hayal eden Saint Simon, Avrupa’nın aynı kültür temellerine 

dayandığını, bunun için Parlamentosu ve ortak bir başkenti olan bir birlik 

olması gerektiğini söylüyordu. Saint Simon’ın bu hayali bugün gerçekleşmiş 

görünmektedir. 

Günümüzün iktisadî ve siyasî şartları, askerî bakımdan yüksek ateş 

gücünün ulaştığı seviye ülkeleri ister istemez yakınlaştırmakta, bölgesel 

işbirlikleri kurmalarını mecbur etmektedir. Coğrafî veya kültürel birlik 

sağlayan devletler, menfaatlerini ve güçlerini birleştirmek zorunda 

kalmışlardır. Günümüz dünyasında bir devletin tek başına dünyadan kopuk bir 

şekilde millî varlığını sürdürmesi mümkün değildir. AB, NATO, CENTO, 

SEATO, Varşova Paktı gibi bölgesel askerî, siyasî ve iktisadî birlikler bu 

zaruretten ortaya çıkmışlardır. Bundan başka ABD ile Kanada’nın asil, 

Meksika’nın da özel statüye sahip olduğu NAFTA, Uzak Doğu’da Japonya, 

Güney Kore, Singapur ve diğer bazı Pasifik ülkelerinin üye olduğu PAFTA 

kurulmuştur. Arapça konuşan ülkeler de siyasî ve iktisadî bir birlik olarak 

Arap Birliği etrafında birleştiler. Rusya, Çin ve Hindistan’ın liderliğinde İran, 

Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan’ın katılacağı Şanghay Beşlisi adıyla yeni 

bir birlik oluşumu da gündemdedir. 

İşte bu mülahazalar ile sözü edilen zaruretlerden dolayı bölgemizde her 

alanda eksikliği hissedilen bir Birliğin kurulması, bölgenin istikrarı, güvenliği, 

toplumsal kalkınması ve dünya dengeleri için son derecede önemlidir. 

I. Güneybatı Asya Birliği’nin Kuruluş Gerekçeleri 

Aşağıda coğrafî sınırlarını belirlediğimiz Güney Batı Asya’da özellikle 

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra dağılmasından ve 

bölgede önemli bir siyasî boşluk meydana gelmesinden sonra İngiltere, Fransa 

ve Rusya bölgede hakim oldular. Ancak bu hakimiyet uzun sürmemiş, 

bölgedeki devletler birer birer bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır. 
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İngiltere ve Fransa bölgeden çekilirken, hemen her iki ülke arasında 

halledilmemiş bir mesele bırakarak çekildiler. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

bölge ülkeleri Soğuk Savaş döneminin şartları gereği, ABD veya Sovyetler 

Birliği’nin siyasî ve ideolojik kampında yer almak zorunda kaldılar. 

Günümüze kadar devam eden süreçte, bölgemiz daima bölge dışı güçler 

tarafından idare edilmiştir. Kendi bölgemizde güçlü siyasî bir irade ve otorite 

olmadığı için, bölge ülkeleri varlıklarını kendilerine yakın gördükleri bölge 

dışı güçlerle devam ettirme politikasını benimsediler. Ama günümüzde bu 

politika geçerliliğini kaybetmiştir. Tarihte başka ülkelerin himaye, insaf ve 

lütufları ile bağımsızlıklarını sürdüren devletlere rastlanmamıştır. 

Yakın dönemde Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Orta Asya, 

Kafkasya ve Orta Doğu’da genel manada siyasî bir otorite boşluğu meydana 

geldi. Bu boşluğu gene bölge dışı emperyalist güçler almaya başladı. Çeşitli 

adlarla bölge hakkında yeni paylaşım ve hakimiyet planları 

geliştirmektedirler. Bu bağlamda Küreselleşme, Demokrasi ihracı, Büyük 

Orta Doğu Projesi gibi projeler ortaya atılmaktadır. Bu projelerin 

birbirlerinden farklı olmadıkları ve hepsinin, bölge dışı hakim küresel güçlerin 

bölgemize yerleşmek amacından başka bir amaç taşımadığı aşikar olmakla 

beraber, bu gerçekler yerli işbirlikçileri tarafından kendi halklarından 

gizlenmektedir. Yerli işbirlikçileri daha da ileri giderek, medenîleşmenin, 

demokratikleşmenin tek çaresinin bu projelerde yer almak veya onlarla 

birlikte hareket etmek olduğunu kamu oylarına telkin etmektedirler. Onların 

empoze ettikleri fikirlerin dışında başka bir fikrin ya da doğrunun olduğunu 

asla kabul etmemektedirler. 

Bu suretle bölgemiz, fikrî, siyasî ve iktisadî bakımdan emperyalizmin 

hedefi haline getirilmektedir. Günümüz itibariyle dünya siyasetinin ve 

dengelerinin merkezi bölgemizdir. Dünya siyasetini bölgemizdeki olaylar 

kadar ilgilendiren veya derinden etkileyen başka bir bölge yoktur. İsrail- 

Filistin, Irak’ın işgali, Afganistan’ın işgali, uydu Kürt Devleti’nin kuruluşu, 

Kıbrıs Meselesi, Ermeni Meselesi, Enerji koridorları, İran’a yönelik tehditler 

bu meyandadır. 

Bu gerekçelerden dolayı; Osmanlı Devleti ve yakın dönemde Sovyetler 

Birliği’nin dağılmasından sonra bölgede meydana siyasî otorite boşluğunu 

bölge ülkeleri kendi Birliklerini kurmak suretiyle doldurmaları şarttır. Aksi 

halde emperyalizmin hedefi, sömürgesi olmaktan kurtulamazlar. Bu Birlik, 

her şeyden önce bölgenin kaynaklarının, gene bölge halkları tarafından 

paylaşımına imkân verecek ve böylece bölgenin geri kalmışlığı, sefaleti 

ortadan kalkmış olacaktır. O zaman hem bölgesel hem de küresel geri 

kalmışlık ortadan kalkacaktır. Öte yandan böyle bir Birlik, tek kutuplu dünya 
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siyasetine denge getirecek, karşılıklılık ilkesine dayalı daha adil bir düzenin 

kurulmasına vesile olacaktır. 

Yeni bir örgütlenme modeli olarak adını verdiğimiz Güney Batı Asya, 

böyle bir birlikten mahrumdur. Onun için de bu bölge sanayi ve teknolojik 

bakımdan gelişmelerini tamamlamış olan ülkelerin pazarı ve hedefi haline 

gelmiştir. Dünya siyasî ve iktisadî denge ve hesapları bu bölgeye hakim olmak 

üzerine kurulmuştur. Bu bölgede güçlü siyasî bir birlik olmadığı için, bölge 

ülkelerinin her biri bölgesel bir gücün veya bir güçlü devletin yanında yer 

alma mecburiyetinde kalmıştır. Bölgede siyasî ve iktisadî bakımdan da bir 

dağınıklılık görülmektedir. Bu durum da emperyalist ülkelerin işini 

kolaylaştırmaktadır. Kısaca özetlediğimiz bu sebeplerden dolayı yeni bir 

örgütlenmeye ihtiyaç vardır. 

II. Güneybatı Asya Birliği (GAB) 

1. Bölgesel Örgütlenmenin Adı: 

Her şeyden önce bu Birliğin adı üzerinde durmak gerekmektedir. Birliğin 

adı hususunda akıllara başka adlandırmalar gelebilir. Bunlardan biri Orta 

Doğu Birliği’dir. Bilindiği gibi Orta Doğu tabiri Batı menşelidir ve Batı’ya 

göredir. Kendi Birliğini kurmak iddiasında olan bir teşekkül için Batı’nın 

telakkilerine veya Batı’ya göre bir adlandırmanın yersiz olacağı düşüncesiyle, 

bunu tercih etmedik. Zikredilen bölgenin halkının büyük çoğunluğunun 

Müslüman olması hasebiyle İslam Birliği adı verilebilirdi. Bu isimlendirme, 

doğrudan doğruya peşinen kültürel bir ayırımı çağrıştırmaktadır. Bölgede 

Müslüman olmayan ülkeler olduğu gibi, bazı ülkelerin nüfuslarının içinde 

hatırı sayılır oranda Hıristiyan, Yahudi ve diğer dinlere mensup nüfus olduğu 

için, bu isimlendirmeyi de tercih etmedik. Onun için coğrafî esaslara dayalı 

olarak Güneybatı Asya terimini kullanmayı daha uygun gördük. 

Yukarıda zikrettiğimiz gelişmeler ve gerekçeler karşısında bizim 

dışımızda bilim adamları tarafından da benzeri projeler teklif edilmiştir. 

Benzeri bir projeyi teklif eden Anıl Çeçen’dir. Anıl Çeçen, Türkiye’nin B 

Planı1 olarak yayınladığı eserinde Merkezî Devletler Birliği adı altında, 

Türkiye, Suriye, İran ve Azerbaycan’ın kurucu olacakları bir proje sunmuştur. 

Çeçen de aynı gerekçe ve endişelerle, Osmanlı coğrafyasında yeni bir 

yapılanmanın şart olduğunu ifade etmektedir. Ancak Çeçen’in teklif ettiği 

proje, bizim teklif ettiğimiz projeden daha sınırlıdır. Bizim projede teklif 

ettiğimiz sınırlar, nihaî sınırlardır. 

 

1 Anıl Çeçen, Türkiye’nin B Planı, Toplumsal Dönüşüm Yay., İstanbul, 2006 
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2. Güney Batı Asya Birliği’nin Sınırları 

Bahse konu olan Birliğin sınırları, bugünkü Türkistan’dan Kazakistan, 

Kırgızistan, Afganistan, Özbekistan, Türkmenistan’dan başlayarak İran ve 

Kafkasya’nın tamamı ile bugün Orta Doğu olarak bilinen Türkiye, Irak, 

Suriye, Lübnan, Filistin, Ürdün ile bütün Arap yarımadasını içine almaktadır. 

Tabiî ki Kıbrıs bu Birliğin vazgeçilmez bir parçasıdır. Her ne kadar Afrika 

kıtasında ise de Mısır ile Batı Asya’da olmasa bile Pakistan da bu birliğe 

dahildir. 

Teklif ettiğimiz bu Birlik, Avrasya Birliği ile karıştırılmamalıdır. 

Avrasya, daha çok Rusya merkezlidir. GAB ise Türkiye, İran, Suriye ve Mısır 

merkezlidir. Çünkü, zikrettiğimiz coğrafya Rusya coğrafyası ile karakteristik 

bakımdan çok farklıdır. Tarihte hiçbir zaman iki coğrafyada yaşayan 

milletlerin bir bütünlük arzettikleri görülmemiştir. Bundan dolayı Rusya 

Birliğin asil üyesi değil, özel statüye sahip üyesi olabilir. 

Bu suretle Birliğin sınırları, Orta Asya’dan Karadeniz’e, Balkanlara, 

oradan Doğu Akdeniz’e, Kızıldeniz ve Basra Körfezi’ne dayanmaktadır. Bu 

haliyle dünyanın en önemli denizleri ile kara ve su yollarını içine almaktadır. 

Güney Batı Asya Birliği, bir yandan Avrupa Birliği, bir yandan Rusya ve 

Çin, bir yandan da Hindistan gibi büyük nüfus ve ekonomik havzalara komşu 

olmaktadır. Şartların uygun olması ve istemeleri halinde Tunus, Cezayir, Fas, 

Balkan ülkeleri, Rusya, Çin ve Hindistan özel statüye sahip üye ülkeler 

olabilirler. 

Bu birlikte kültürel bakımdan farklılık gösteren iki ülke vardır. İsrail ve 

Ermenistan. Her iki ülke de bu coğrafyaya aittir. Aslında bu ülkelerin de 

iktisadî ve siyasî menfaatleri bu birliktedir. Ancak bugünkü konjüktürde bu 

ülkelerin Birliğe alınmaları söz konusu değildir. Tam tersine bu Birlik 

vasıtasıyla İsrail ve Ermenistan’ın Batı’nın bölgedeki uzantıları ve temsilcileri 

olarak bölgede hakimiyet kurmaları engellenecektir. 

3. Güney Batı Asya Birliği’nin Kuruluşunu Kolaylaştıran Amiller 

a. Coğrafî Birlik 

Bilindiği gibi tarih, coğrafyadan ayrı düşünülemez. Milletlerin kaderine 

hükmeden en önemli unsur coğrafyadır. Milletler, coğrafyanın kendilerine 

bahşettiği kaderlerini yaşarlar. Onun için bir birlikten söz edilirken coğrafî 

amilleri gözden uzak tutmak mümkün değildir. 

Zikrettiğimiz Birliğin coğrafyasına bakıldığında, bir coğrafî birlik, 

bütünlük görülür. Bu coğrafyayı birbirinden ayıran büyük denizler, 
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okyanuslar gibi çok önemli tabiî engeller yoktur. Tam tersine Türkistan ve 

İran coğrafyası ile Anadolu, Suriye ve Irak coğrafyası arasında çok büyük 

farklılıklar bulunmamaktadır. Dahası, bölgede İran ve Anadolu gibi iki önemli 

coğrafî kütle vardır ki, bu ana kütlelere sahip olan güçler, daima bölgesel güç 

olmuşlardır. 

Anadolu coğrafyasını bugünkü siyasî sınırlardan ibaret görmemek 

lazımdır. Anadolu’nun çok önemli bir özelliği vardır. Anadolu’nun birlik ve 

bütünlüğünü sağlayan yani Anadolu’nun tamamına hakim olan güçler kısa 

zamanda Kafkaslara, Balkanlara, Doğu Akdeniz’e ve Orta Doğu’ya hakim 

olurlar. Mesela Osmanlı Devleti’nin genişleme sürecini hatırlayalım: Osmanlı 

Devleti, Anadolu’nun tamamına hakim olmadan bir dünya devleti olamamıştı. 

Ancak 16. yüzyılın ilk çeyreğinde Yavuz’un ve daha sonra da Kanunî’nin 

Doğu vilayetlerini devlete bağlamasından sonra Osmanlı Devleti bir dünya 

devleti haline gelmiş, Tebriz’e, Bağdat’a, Kızıldeniz’e, Habeş ve Hindistan’a 

kadar uzanabilmiştir 

Keza İran coğrafyası da aynı özellikleri taşımaktadır. Tarihte İran’a 

hakim olan güçler, bütün Türkistan’ı kontrol ederken, Kafkaslardan Basra 

Körfezi’ne, oradan Irak, Suriye, Filistin hatta Mısır’a, oradan da Anadolu’ya 

kadar olan bölgelere hakim olmuşlardır. Aşağıdaki Pers ve Selçuklu 

haritalarında görüldüğü gibi, İran’a hakim olan güçler, zikredilen bölgelere de 

hakim olmuşlardır2. 

Güneyde Mısır da önemli bir coğrafî konumdadır. Mısır’ın etki alanı, 

Güneydoğu Akdeniz, Hicaz ve Kuzey Afrika’ya kadar uzanmaktadır. Süveyş 

Kanalı ve Kızıldeniz gibi stratejik önemi büyük bölgeye hakim olması 

Mısır’ın önemini arttırmaktadır. Mısır’ın tarihî coğrafyasına bakıldığında 

daima zikredilen bölgelere hakim olduğu görülür. 

O halde Güneybatı Asya Birliği’nin sınırları içinde hinterlandı geniş 

stratejik önemi son derecede yüksek üç büyük coğrafî bölge vardır. Bunlar; 

Anadolu, İran ve Mısır’dır. Bu üç coğrafyanın hakimiyet daireleri birbiriyle 

kesişmektedir Anadolu, İran ve Mısır merkezî coğrafyalarının hakimiyet 

dairelerinin birleşmesiyle coğrafî birlik kendiliğinden sağlanmış 

bulunmaktadır. 
 

 
2 Anadolu ve İran’ın tarihî coğrafyası hakkında daha geniş bilgi için Bkz. Mustafa Öztürk, 

Tarih Felsefesi, Elazığ, 1999, s. 53-55, 56-57, ayrıca Osmanlı mîrî rejiminin sınırları hakkında 

Bkz. Mustafa Öztürk, “Osmanlı Mîrî Rejiminin Misâk-ı Millî ile Münasebeti”, Genelkurmay 

ATASE, Beşinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri I, ( 23-25 Ekim 1995, İstanbul), Ankara, 

1996, s. 186-192 
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Coğrafya değişmediğine göre, Anadolu, İran ve Mısır coğrafyası, bu 

tarihî/coğrafî birliği kurabilecek kabiliyettedir. Ancak günümüzde şartlar 

değiştiğinden, bu birlik birinin diğerine hakimiyeti şeklinde değil, işbirliğine, 

karşılıklı menfaatlere dayanan Birlik şeklinde olacaktır. 

b. Tarihî Birlik 

Bu coğrafî bütünlüğe paralel olarak en eski çağlardan günümüze kadar 

bölgenin tarihi de daima müşterek seyretmiştir. İlkçağlarda Persler 

Anadolu’ya aşarak Boğazlara ve hatta oradan Yunanistan’a kadar gitmişlerdir. 

Mezopotamya’dan Doğu Akdeniz’e, oradan da Mısır ve Yemen’e kadar 

ilerlemişlerdir. Eski Mısırlılar Anadolu sınırlarına kadar gelmişlerdir. Hititler 

Şam’a kadar uzanmışlardır. Bölge dışı bir güç olan İskender de bu coğrafyada 

siyasî bir bütünlük sağlamıştır. Keza Abbasi Devleti de aynı coğrafyada 

merkez Suriye, Irak olmak üzere Kuzey Afrika’dan Horasan’a ve Çin 

sınırlarına kadar uzun yıllar varlığını sürdürmüştür. Selçuklular da 

Maveraünnehr’den bütün İran, Kafkasya, Anadolu’nun büyük bir kısmı, 

Suriye, Filistin ve Yemen’e kadar hakimiyetlerini genişletmişlerdir. 

Osmanlılar da bu tarihî ve coğrafî imkânları geniş bir hakimiyete 

çevirmiş, Hazar Denizi’nden Orta Avrupa’ya, Kırım’dan Yemen ve 

Habeşistan’a kadar hakimiyetlerini 20. yüzyıla kadar devam ettirmiştir. 

Bazı tarihçiler 16. yüzyıla Türk Asrı demektedirler. Bu dönem gerçekten 

Türk Asrıdır. Fakat bu zannedildiği gibi, sadece Osmanlı Devleti’nin 

ihtişamıyla ilgili değildir. Osmanlı Devleti’nin hemen doğusunda İran’da gene 

bir Türk devleti olan Safevîler ve onun doğusunda bütün Hindistan’a hakim 

olan ve 1858 yılına kadar varlığını sürdüren Babür Devleti vardı. Böylece ayrı 

siyasî teşekküller adı altında olsa da Türk hakimiyeti, Orta Avrupa’dan 

Hindistan’a, Kırım’dan Habeş ve Orta ve Kuzey Afrika’ya kadar uzanıyordu. 

Güney Batı Asya’da tarih boyunca daima büyük güçler hâkim olmuştur. 

Haritalardan da takip edileceği gibi, Pers, Sasani, Abbasi, Selçuklu, Osmanlı-

Safavi hakimiyetleri, hep bu birliği temsil eder. Bölgemiz, tarihte hiçbir 

zaman bu kadar küçük parçalara ayrılmamıştır. Sadece bir Irak ve Suriye’de; 

Irak, Suriye, İsrail, Ürdün, Filistin, Lübnan adı altında yeni devletler 

kurdurulmuştur. Artık geriye dönüş mümkün değildir. Bölgenin tek bir siyasî 

yapı altında olması düşünülemez. O halde, yeni dönemin şartlarına göre, 

mevcut sınırlar korunmak kaydıyla, çok geniş bölgesel işbirlikleri 

geliştirilebilir. 
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Bu uzun tarihî süreç ve birlik, çok önemli bir kültürel ve iktisadî birlik de 

meydana getirmiştir. İslamiyet ve onun muhtelif yorumları, bölgenin en 

önemli kültür bağını oluşturmuştur. Dolayısıyla İslamiyet, GAB’ın kültürel 

temellerini oluşturmaktadır. İslamiyetin bütün farklı yorumlarını, bütün 

Müslümanlar hoşgörü ile karşılar. Batı’da olduğu gibi, İslam dünyasında 

mezhep ve kültür farklılıkları, farklı bir din gibi anlaşılmamaktadır. Bir Sünnî 

bir Şiî camisinde namaz kılabilir, Şiî imama uyabilir. Şafiî bir kişi, Hanefî ve 

Malikî bir imama uyabilir, arkasında namaz kılabilir. İslam dünyasında 

Papalık ve Patriklik gibi merkezî ruhanî bir dinî müessese olmadığı için, 

Müslümanlar arasında bir kiliseye olduğu gibi, bir cami veya bir ruhbana 

bağlanmak mecburiyeti yoktur. Müslümanlar arasında inanç, ibadet ve ahlâk, 

günlük hayat bakımından yaygın bir birlik/aynîlik vardır. Bu itibarla din, 

Birliğin en önemli birleştirici unsurudur. 

Bu geniş coğrafyada Türkçe, Arapça ve Farsça’dan başka bir dil hakim 

olmamıştır. Mahallî ve azınlık dilleri bu geniş coğrafyada Türk-İslam 

hoşgörüsü sayesinde varlıklarını korumuşlardır. Bu coğrafyada ağırlıklı olarak 

Türk, Arap ve Fars nüfus ve kültürü hâkimdir. Bu büyük kültürlerin alt 

şubeleri, Birliğin tabiî ve aslî unsurlarıdır. Bu kültürlere ait alt şubeler, ayrılık 

unsuru değil, zenginlik unsuru olarak kabul edilmektedir. GAB ülkeleri 

arasında da tarihî süreçte azınlıklar elbette vardır. Fakat bu azınlıklar, Batı’nın 

yüzyıllardan beri yaptığı gibi, bir ayrılık, tahrik aracı olarak asla 

kullanılmayacaktır. Bir ülkedeki bir azınlık, öteki ülke nezdinde bir aracı, bir 

köprü olacaktır. Aslında bu yaklaşım, günümüz dünyasının en çok ihtiyacı 

olan bir husustur. 19 ve 20. yüzyılların kokuşmuş emperyalist araçlarından 

olan farklı din ve etnik unsurları tahrik ve teşvik ederek, kendi millî 

menfaatlarını koruma siyasetinden vazgeçilmeli, bunun yerine, azınlıkların 

ülkeler arasında yapıcı, birleştirici ve aracı rolü üstlenmelerine yönelik yeni 

bir siyasete dönülmelidir. 

Tarihî dönemlerde geniş bir kültür alışverişi meydana gelmiş, Bağdat 

medreselerinden Buhara’ya, Semerkant’tan Şam’a, Halep’ten Tebriz’e, 

Mekke’den İstanbul, Bursa ve Konya’ya ilim adamlarının öğrenim görmek 

veya ders vermek amacıyla gitmeleri bir moda halini almıştı. GAB’da ana 

kütle olarak Türkçe, Arapça ve Farsça konuşulmaktadır. Bu dillerin çeşitli 

lehçeleri ile bazı azınlık dilleri konuşulmaktadır. Üstelik bu diller, bölgenin 

hemen her ülkesinde az çok bilinmekte ve birbirlerinden fazlasıyla 

etkilenmişler, birbirlerinden kelime ve deyimler almışlardır. Yani bölge bu 

dillere yabancı değildir. 

Bu gelişmelere paralel olarak, ortak bir kültür doğmuştu. Yazılı veya 

sözlü halk kültürü unsurlarında, Siyasetnâme ve Pend-nâmelerde aynı 
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unsurları görmek mümkündür. Edebî unsur ve motiflerin bile hangi millete ait 

olduğunu belirlemek çok zordur. Nasreddin Hoca, Yunus Emre, Mevlâna, 

Hoca Ahmet Yesevî’ye bu coğrafyada yaşayan bütün milletler sahip 

çıkmaktadır. Yusuf ile Züleyha, Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun ve Köroğlu 

bu coğrafyadaki bütün halkların bugün bile zevkle dinlediği hikayelerdir. Öte 

yandan, aile yapısı, mutfak kültürü, giyim-kuşam, doğumdan ölüme kadar 

olan kültürel odaklara (doğum, evlenme, ölüm) ait bütün özellikler, günlük 

yaşayış biçimi tamamen aynıdır. 

Bu coğrafyanın iktisadî hayatı da bütünlük arzetmektedir. Çok eski 

çağlardan beri bildiğimiz meşhur İpek ve Baharat yolları bu coğrafyayı 

iktisadî bakımdan da birbirine bağlamıştır. Mısır-İstanbul, Halep-İstanbul, 

Halep-Tebriz-Bağdat, Bağdat-Tebriz-Isfahan, Tebriz-Semerkant-Buhara 

ticaret yolları tarihe mal olmuş yollardır. Yemen’in kahvesi  İstanbul’da içilir, 

Bursa’nın ipeği Mısır çarşılarında satılırdı. Hint baharatı hemen her yerde 

aranan en önemli meta idi. 

Siyasî, iktisadî ve kültürel birliğe ait örnekleri çoğaltmak mümkündür. 

Ancak makale çerçevesinde bu kısa örneklerle hatırlatma yapmayı yeterli 

gördük. 

III. GAB’ın Kuruluş Usulü ve Genişleme Süreci 

Bu Birlik, yukarıda sınırlarını çizdiğimiz ülkelerin iradeleriyle oluşacak 

siyasî, iktisadî, kültürel ve askerî bir birliktir. Bugünkü şartlara göre bu 

Birliğin kurucu devletleri Türkiye, İran, Azerbaycan ve Suriye olacaktır. 

Yukarıda da özetlendiği gibi, zaten var olan tarihî ve kültürel miras, kısa 

sürede bu Birliğin oluşmasını sağlayacaktır. 

Birliğin kurulması sürecinin çok uzun bir zaman alacağını tahmin 

etmiyoruz. Kuruluş için ilk ve en önemli şart, bu konuda gösterilecek iradedir. 

Bölge ülkelerinin yönetici ve aydınları arasında sağlanacak fikir ve irade 

birliği, söz konusu birliğin kısa sürece hayata geçirilmesi için yeterlidir. 

Öte yandan, bölgedeki dağınıklılık, ABD ve AB tarafından bölgeye 

yönelik ortak tehditler, bu birliğin oluşmasını hızlandıracak etken olarak 

değerlendirilmektedir. Bölgede ortak bir irade ve her bölge ülkesinin 

güvenebileceği siyasî bir otorite olmadığı için bölgesel karışıklıklar ve 

arkasından da işgaller başlayabilir. Bugün itibariyle her bölge ülkesi ya 

varlığını güçlü bir devletin himayesine teslim etmek veya işgal güçlerinin 

tehditlerine ve işgallerine boyun eğmekle karşı karşıya kalmışlardır. Bu 
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itibarla bölge ülkeleri zaman kaybetmeden ortak tarih ve kültür temellerinde 

Birliklerini mutlaka kurmalıdırlar. 

1. GAB’ın Kuruluş Usulü ve Genişleme Süreci 

Coğrafî konumu, tarihî misyonu itibariyle GAB’ın kuruluşuna önderlik 

yapabilecek ülkeler, Türkiye, İran, Azerbaycan, Suriye ve Mısır’dır. Bu 

ülkelerin her birisinin bir üstünlüğü ve fonksiyonu vardır. Belki şimdilik 

kaydıyla Mısır ikinci planda kalabilir. O zaman bu Birliğin ilk aşamada kurucu 

devletleri Türkiye İran, Azerbaycan ve Suriye olacaktır. GAB’ın kuruluşunu 

da genişleme sürecine göre safhalara ayırdık: 

I. Safha: Kuruluş Safhası: Kuzey Kıbrıs dahil Türkiye, İran, 

Azerbaycan ve Suriye’nin liderliğinde Birliğin kurulması. 

II. Safha: Birinci Genişleme Dönemi; bu dönemde Mısır, Irak, Ürdün, 

Lübnan ve Gürcistan tam üye olacaklardır. 

III. Safha: İkinci Genişleme Dönemi’nde Türkmenistan, Özbekistan, 

Kazakistan, Kırgızistan, Hicaz, Yemen ve Körfez ülkeleri Birliğe dahil 

olacaklardır. 

IV. Safha: Tunus, Libya, Cezayir, Fas ve Pakistan’a özel statülü üyelik 

verilmesi. 

V. Safha: Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya’ya Ticarette 

Öncelikli ülke statüsü verilmesi. (Her ne kadar Bulgaristan ve Romanya 

AB’ye üye olmuşlarsa da, AB’nin fazla uzun ömürlü olmayacağı 

değerlendirilmekte, onun için, Yunanistan dahil, bütün Balkanlar, GAB’ın 

Avrupa’ya açılan kapıları olarak değerlendirilmektedir.) 

VI. Kuruluş ve genişleme sürecinde kendi aralarında ve bölge dışı 

ülkelerle eşitlik ve mütekabiliyet esaslarına dayalı her türlü ilişki devam 

ettirilecektir. 

Aslında Birliğin kurulması ve geliştirilmesi için geniş bir alt yapı da 

hazırdır. Bölge ülkeleri arasında ikili siyasî, iktisadî ve kültürel ilişkiler vardır. 

Soğuk savaş döneminin ideolojik rüzgarlarının yerini şimdi iyi komşuluk 

ilişkileri almıştır. Uzun bir süre, Türkiye ile Suriye arasında esen sert 

rüzgarların yerini, şimdi her alanda geniş işbirliğine açık, dostluk rüzgarları 

esmektedir. Batı’nın bütün tahrik ve teşviklerine rağmen, 1980’li yıllarda 

Türkiye ile İran arasında estirilen soğuk havanın yerini şimdi akl-ı selim 

almıştır. Bu olumlu gelişmeler, bütün bölge ülkeleri arasında mevcuttur. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Üçüncü Uluslar Arası Orta Doğu 

Semineri, Elazığ, 02-04 Kasım 2006 181 

 
Öte yandan iktisadî alanda da bugüne kadar çok şeyler yapılmıştır. Her 

ne kadar dış destekle kurulmuş olsa dahi, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Kerkük- 

Yumurtalık petrol hattı, bu alanda önemli adımlardır. Bu hatta Kazak ve 

Türkmen petrolünün de bağlanacağı düşünülürse, bunun ne kadar önemli bir 

gelişme olduğu aşikardır. Türk Cumhuriyetleri arasında da petrol ve gaz 

hatları, arzu edilen birliğin kurulması için önemli unsurlardır. 

GAB ülkeleri arasındaki müştereklikler, ayrılıklardan daha fazladır. 

Bölge ülkeleri arasında halledilememiş çok ciddî meseleler de en az düzeyde 

olup, halledilemeyecek meseleler değildir. Mesela Türkiye ile İran arasında 

1639 yılından beri büyük bir savaş meydana gelmemiş, sınırlar değişmemiştir. 

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Atatürk’ün önemli projelerinden birisi de 

Sadabad Paktı idi. Atatürk’ün Sadabad Paktı ile Osmanlı Orta Doğu 

coğrafyasına sahip çıkmayı, Ankara merkezli bir konfederasyon kurmayı 

hedeflediği bilinmektedir3. Bölgenin diğer ülkeleri arasında da önemli 

ihtilaflar ve savaşlar yoktur. Suriye ile Irak arasında bir zamanlar soğuk 

rüzgarlar esmişse de, bir savaş olmamıştır. Keza Mısır- Suriye, Mısır-Suudi 

Arabistan arasında önemli bir ihtilaf yoktur. İhtilaf bir yana, Mısır ile Suriye 

bir zamanlar Birleşik Arap Cumhuriyeti adı altında kısa süreli de olsa 

birleşmişlerdir. 

Türk Cumhuriyetleri arasında da benzer iyi ilişkiler vardır. Zaten uzun 

süre Sovyetler Birliği sistemi içinde olmalarından dolayı, aralarında herhangi 

bir ihtilaf veya rekabet söz konusu değildir. Aslında Türk Birliği fikrinin 

temelleri 19. yüzyıla kadar iner. 19. yüzyıldaki fikir atmosferinde Pan- 

Türkizm (Türkçülük) fikri Kazan gibi entelektüel merkezlerde tartışılıyor, 

basın yayın organlarıyla geniş kitlelere, bu meyanda Türk Dünyasının diğer 

bölgelerine ve Osmanlı aydınlarına ulaştırılıyordu. 20. yüzyılın başlarında 

Pan-Türkizm fikri Osmanlı aydınları arasında iyiden iyiye taraftar bulmuş, bu 

amaçla cemiyetler kurulmuş, hatta İttihat ve Terakki Partisi’nin fikri 

temellerini oluşturmuştur. İki dünya savaşında ve soğuk savaş döneminden 

sonra Türkçülük fikri, Sovyetlerin baskısı ile kısmen geri plana itildiyse de, 

bu fikir temelde hiçbir zaman kaybolmadı. Sovyetlerin dağılmasından sonra 

da Türk Birliği fikri yeniden canlandı. Türk Cumhuriyetlerinin 

bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri 

arasında hatırı sayılır gelişmeler olmuştur. Ticaret, sanayi, eğitim ve kültür 

alanında çok önemli gelişmeler olmuştur. Üniversiteler arasında eğitim 

 

3 20. yüzyılın ilk yarısında Orta Doğu’da meydana gelen gelişmeler ve Türkiye’nin Orta 

Doğu politikaları hakkında daha geniş bilgi için Bkz. Mustafa Albayrak, “Türkiye’nin Orta 

Doğu Politikaları (1920-1960)”, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Orta Doğu 

Araştırmaları Dergisi III/2, Elazığ, 2005, s. 1-63 
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işbirliği sağlanmış, ortak üniversiteler kurulmuş, karşılıklı öğrenci ve öğretim 

üyesi değişimi gerçekleşmiş ve bu olumlu gelişmeler her alanda devam 

etmektedir. Bu gelişmeler en üst düzeyde yüksek sesle dillendirilmeye 

başlanmıştır. Nitekim Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 

“Türk Birliği” fikri, geniş yankılar uyandırmıştır. Görülüyor ki, gerek Orta 

Asya’da, gerekse Orta Doğu’da birlik tecrübesi, fikri ve iradesi vardır ve bu 

sadece romantik düzeyde kalmamıştır. 

Hava yolu alanında da pek çok şey yapılabilir. Geçtiğimiz günlerde, 

Batum Havaalanı, Türk Hava Yolları için iç hat statüsüne getirildi. Yani 

Artvin ve çevresindeki vatandaşlarımız, İstanbul’dan Batum’a uçabilecekler 

ve oradan basit bir işlemle Türkiye’ye geçebileceklerdir. İşte Birliğin en 

önemli hedeflerinden birisi bu ve benzeri uygulamalardır. Bu örnek daha pek 

çok hat arasında yapılabilir. Özellikle Türk Cumhuriyetleri arasında bu usul 

geliştirilebilir. 

Tarihî mirasımız olan Bağdat ve Hicaz Demiryolları, yeni dönemde 

mutlaka canlandırılmalıdır. Bugün halâ, Suriye Demiryollarının resmi adı, 

Hicaz Demiryolları Genel Müdürlüğü’dür. Bu hatlar tamir ve termim edilerek, 

Haydarpaşa’dan Medine’ye yeniden yolcu ve yük taşınmalıdır. İktisadî 

işbirliği, siyasî işbirliğini de beraberinde getirir. Öte yandan gündemde olan 

Kars üzerinden Tiflis ve oradan da Türk Cumhuriyetlerine uzatılacak bir 

demiryolu projesi ile de Türk Cumhuriyetlerinin Anadolu ile bağları romantik 

tarzda olmaktan çıkacak, Semerkant ve Buhara’dan İstanbul’a yolcu 

taşınabilecektir. 

Bölgenin su kaynakları da tıpkı petrol hatları gibi, makul ve adil bir 

şekilde paylaşılabilir. Atatürk Barajından başlayacak su boru hatları Hicaz’a 

kadar uzatılabilir. Böylece Batı’nın gelecekte hayalini kurdukları su savaşları 

senaryolarına fırsat verilmemiş olur. 

Mevcut durumda, Birliğin kuruluşunu kolaylaştıracak siyasî birlikler de 

vardır. Bunların başında İslam Konferansı Örgütü gelmektedir. İKÖ, İslam 

ülkeleri arasında köklü bir geçmişe sahip olup, çeşitli alanlarda faaliyet 

göstermektedir. Ayrıca Arap Birliği de önemli bir kuruluştur. Arap ülkeleri 

arasında, siyasî, iktisadî, eğitim ve kültür alanında önemli aşamalar 

kaydedilmiştir. Arap ülkeleri arasında vize uygulaması kaldırılmıştır. Ülkeler 

arasında gümrük muafiyetleri vardır. Eğitim alanında karşılıklı kabuller 

suretiyle bir birlik zaten sağlanmıştır. 25 Haziran 1992 yılında kurulan ve 

Karadeniz’e sınırdaş olan ülkelerin asil, bazı Balkan ülkelerinin de gözlemci 

oldukları Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü de bu alanda önemli bir 

adımdır. Dikkat edilirse, öteden beri bölgede çeşitli zamanlarda, şekil ve 
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amaçlarla kurulan mahallî birlikler vardır. Bütün bunlar, GAB’ın kurulmasını 

kolaylaştıran unsurlardır, tecrübelerdir. Bu noktada yapılacak iş sadece, 

dağınık haldeki bu birlikleri, işbirliği örgütlerini hayata geçirmektir. 

Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında da benzer uygulamalar, her 

alanda verilen özel statüler, Birliğin kurulmasını kolaylaştıran önemli 

gelişmelerdir. Bunlardan da öte, özellikle Türkiye’nin bölge ülkeleri 

nezdindeki geleneksel itibarı, tarihî ve kültürel misyonu, model lider ülke 

olarak kabul edilmesi, tahminlerin çok üstünde birleştirici bir güçtür. Kısaca 

Birliğin kurulması için hemen her alanda hazır bir potansiyel vardır, şartlar 

çok uygundur. 

Bilim ve teknoloji artık bir sır değildir. Bölge ülkelerinin bilim ve 

teknoloji alanında da kendi kendilerine yeter durumda olduklarını söylemek 

mümkündür. Günümüz dünyasının bilgi ve teknolojisi, bu meyanda temel 

bilimler, otomotiv, deniz ve havacılık, bilişim, nükleer ve uzay teknolojisi, 

bölge ülkeleri tarafından bilinmekte ve kullanılmaktadır. Bu alanda Türkiye, 

İran, Pakistan, Kazakistan ve Suriye gibi ülkeler bilim ve teknolojide dünya 

ölçeğinde bilim ve teknolojiye sahiptirler. Yani günümüz şartlarında ihtiyaç 

duyulan her türlü bilgi ve tecrübe, GAB ülkelerinde mevcuttur. 

2. GAB’ın Sosyo-Ekonomik Kültürel Yapısı ve Stratejisi 

GAB, bölge ülkelerinin hür iradeleriyle kurulacak olan bir birliktir. Esas 

amacı, bölge ülkeleri arasında siyasî, iktisadî ve kültürel  işbirliğini sağlamak, 

iktisadî kaynakları adil bir şekilde paylaşmak ve ortak refah seviyesini 

yükseltmektir. Emperyalist bir hedefi yoktur. Hiçbir bölge veya devlete karşı 

veya alternatif değildir. Sadece tarihî ve coğrafî temellere dayanan bölge 

devletlerinin kendi birliklerinin kurulduğu bir teşkilattır. 

GAB’ın demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine dayanan ortak bir 

Anayasası olacaktır. Üye ülkelerin temsilcilerinden oluşan bir Parlamentosu 

olacaktır. Bu suretle bölge halkının muhtaç olduğu demokratikleşme de bölge 

ülkelerinin hür iradeleriyle sağlanmış olacaktır. Bölgeye demokrasi gelecekse, 

bu bölge ülkelerinin hür iradeleriyle ve orta parlamentosu aracılığıyla 

olmalıdır. Bazı ülkelerin rejimleri değişecekse, buna Birlik ülkeleri karar 

vermelidir. 

Yumuşak bir Konfederasyon diyebileceğimiz bir yönetim tarzı olacaktır. 

İdarî, askerî, iktisadî, bankacılık, finans, sağlık, havacılık, denizcilik, eğitim, 

kültür, iş, spor, turizm, basın-yayın-enformasyon vd. organları bulunacak ve 

bu merkezlerin her birisi Birliğin değişik merkezlerinde olabilecektir. 
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GAB’da, AB’de olduğu gibi, ülkelerin siyasî varlıklarına fazlasıyla 

müdahale eden bir model yerine, daha çok ekonomik işbirliğine dayanan bir 

model teklif ediyoruz. Üye ülkeler arasında rekabet veya milliyetçilik 

duygularını ön plana çıkaracak müdahaleci tavırların, dayatmaların, Birliğe 

zarar vereceği değerlendirilmektedir. Daha üst seviyede, siyasî, iktisadî, askerî 

ve kültürel işbirliği tercih edilmektedir. Kısaca ülkelerin geleneksel yapılarına 

ziyadesiyle müdahale edilmeyecektir. Zaman içinde bir uyum sağlanması 

daha uygun olacaktır. 

Birliğe üye ülkelerin ortak bir para birimi olacak ve gümrükler 

kaldırılacaktır. Birlik, sadece üye ülkelerle değil, üye olmayan ülke veya 

birliklerle mütekabiliyet esasına dayanan her türlü siyasî, iktisadî ve kültürel 

işbirlikleri kurabilecektir. Kısacası günümüzde var olan Birliklerin ve 

bunların organlarının aynısı ile işleyiş tarzı, bu Birlikte de olacaktır. 

GAB, ideolojik bir birlik değildir. Aşağıdaki haritalar incelendiğinde, 

GAB’ın eski coğrafyasına, tarihî ve kültürel sınırlarına dayandığı görülecektir. 

Zikrettiğimiz Birliğin tarihi bu coğrafyada oluşmuştur. Hayalperest olmaya 

gerek yoktur. Tarihte hiçbir zaman zikrettiğimiz coğrafya ile Çin bir birlik 

oluşturmamıştır. Keza Rusya ile de böyle birlik oluşturduğu 

hatırlanmamaktadır. Hindistan kendine has bir kıtadır. Uzun yüzyıllar Türk 

hakimiyeti kurulmuştur ama tarihte hiçbir zaman Anadolu veya İran’la 

Hindistan’ın bir birlik oluşturdukları görülmemiştir. Geçmişte birleşebilen 

bütün oluşturabilen coğrafyalarda bu birlik teklif edilmektedir. Ama bu 

yukarıda sözünü ettiğimiz büyük coğrafyaların Çin, Hindistan ve Rusya’nın 

düşman edilmesi, dışlanması anlamına gelmez. Tam tersine bu bölgeler, 

GAB’ın dışarıya açılan hayat kaynakları olup, en iyi ilişkiler önce komşu 

coğrafyalarla geliştirilecektir. 

GAB’ın güney kanadı ise en az Çin, Hindistan ve Rusya ile ilişkiler için 

hayatî önemi haizdir. Sadece Türkiye, İran, Kafkasya ve Orta Asya ile sınırlı 

bir birliğin kurulması, güney komşuları, Suriye, Irak, Filistin, Mısır ve Hicaz’ı 

ihmal etmek, Birliğin güney sınırlarını tehdit eder. Bu, güneyi Batı’nın 

hakimiyetine bırakmak olur ki, bu son derecede mahzurludur. Birliğin, güneyi 

tehdit altında kalır, Akdeniz, Süveyş, Kızıldeniz’e açılan yolları kapanmış 

olur. Akdeniz ve Kızıldeniz ile ilişkisi kesilen GAB, çoğunlukla bir kara 

devletleri topluluğu haline, dış dünya ile hayat kaynaklarının kesilmesi 

anlamına gelir. Onun için GAB’ın bütün Orta Doğu’yu da içine alması bir 

zarurettir. Öte yandan Arap ülkeleri, tarihte ya bu birliğin içinde olmuşlardır 

veya kurucuları olmuşlardır. Dolayısıyla GAB’ın güney sınırlarının Yemen ve 

Hicaz’a kadar uzatılması, tarihî ve coğrafî zemine uygundur. 
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GAB, Avrupa ve ABD ile de bütün ilişkilerini mütekabiliyet esasına göre, 

en üst seviyede tutacaktır. GAB’ın stratejisi düşmanlıklar üzerine  değil, 

karşılıklı menfaatler ve iyi ilişkiler üzerine kurulmuştur. Bu itibarla, Avrupa 

ve ABD, belki de GAB’ın en iyi ticaret yaptıkları ortakları olacaktır. Ancak 

yukarıda değinildiği gibi, AB’nin uzun ömürlü olamayacağı 

değerlendirilmektedir. Çünkü hiçbir şey sonsuz değildir. Üstelik AB içindeki 

mevcut meseleler göz önüne alınırsa, bu birliğin daha ortak anayasası kabul 

edilmeden dağılması muhtemeldir. GAB, bu muhtemel gelişmeyi de göz 

önüne almak zorundadır. Onun için Balkanlar da GAB’ın ilgi alanındadır. 

Çünkü Balkanlar, karayolu, demiryolu, petrol ve gaz şebekeleri ile GAB’ı 

Avrupa’ya bağlayacak en önemli köprüdür. 

3. GAB’ın Genel İmkânları 

Bu derecede geniş ve stratejik bir konumda olan GAB’ın maddî ve 

manevî imkânları tahminlerin çok üstündedir. Tabiî kaynakların kemiyeti ve 

keyfiyeti itibariyle dünyanın en zengin bölgesidir. Aşağıdaki tablo bu konuda 

genel bir fikir verecektir. 

GÜNEYBATI ASYA BİRLİĞİNE DAHİL ÜLKELERİN GENEL DURUMU 
 

Ülkenin Adı Yüzölçümü 

(Km.kare) 

Nüfusu 

(Milyon) 

GSMH 

(Milyar 
Dolar) 

Petrol 

Üretimi 
(Varil/Gün) 

Silah  Altına 

Alınabilecek 
Asker Sayısı 

Türkiye 780.580 70,0 508,7 48.000 16.760.000 

İran 1.648.000 68,0 516,7 3.962.000 15.665.000 

Suriye 185.180 18,5 60,4 525.000 3.450.000 

Irak 437.072 26,0 89,8 2.250.000 4.900.000 

Ürdün 92.300 5,7 25,5 40 1.348.000 

Lübnan 10.400 3,8 18,8 - 820.000 

Mısır 1.001.450 77,5 316,3 740.000 13.340.000 

Suudi 

Arabistan 

1.960.000 26,4 310,0 9.021.000 6.500.000 

Yemen 527.970 20,7 16,2 417.500 2.700.000 

BAE 82.880 2,5 63,6 2.335.000 650.000 

Katar 11.437 0,860 19,5 790.000 300.000 

Bahreyn 665 0,680 13,0 44.000 160.000 
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Oman 212.460 3,0 38,0 775.000 580.000 

Kuveyt 17.820 2,3 48,0 2.319.000 700.000 

Pakistan 803.940 162,5 347,0 61.000 39.000.000 

Azerbaycan 86.600 8,0 30,0 312.800 1.314.000 

Gürcistan 69.700 4,6 14,4 2.000 827.000 

Özbekistan 447.400 26,8 47,5 143.300 6.300.000 

Kazakistan 2.717.000 15,0 118,4 1.200.000 2.400.000 

Türkmenistan 488.000 5,0 27,6 162.500 750.000 

Kırgızistan 198.500 5,0 8,5 2.000 1.190.000 

TOPLAM 11.779.354 552,84 2637,9 25.110.140 119.654.000 

Kaynak: www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/is.hotmail 

Tabloda da görüldüğü gibi temel unsurlarıyla değerlendirdiğimiz GAB’ın 

her türlü imkânı çok yüksektir. Yüzölçümü 11.779.354 km.kare, nüfusu 

yaklaşık 552 milyondur. 2.637,9 milyar dolar millî hasılası olan Birlik, 25 

milyon varil günlük petrol üretimiyle dünyanın en büyük petrol üreticisidir. 

Öte yandan bölge dünya petrol rezervinin %80’ine sahip olması itibariyle de 

çok büyük bir stratejik önemi haizdir. Yaklaşık 120 milyon kişilik askerî 

kapasitesiyle de önemli bir güç olduğu görülmektedir. 

Bugün en fazla konuşulan AB ile kısa bir mukayese yapmak icap ederse; 

AB ekonomisinin duruğan bir ekonomi olduğu hemen göze çarpar. AB 

üyelerinde aynı iş ve sanayi kolları vardır. Dolayısıyla AB ülkelerinin 

birbirlerinden alacak çok fazla bir şeyleri yoktur. Onun için mutlaka dış 

pazarlara ihtiyacı vardır. Daha da önemlisi AB, zıraî ürünler ve petrol 

bakımından kendi kendisine yeterli değildir, daima dışa bağımlıdır. 

AB’deki düşmanlık ve ayrılıklar GAB’daki ayrılıklardan çok daha 

fazladır. Bugün AB’ye 25 ülke üyedir. Bütün ülkelerin dilleri resmi dil olarak 

kabul edildiğinden, günde bir milyon sayfa tercüme yapılmaktadır. Bir yazı, 

bir soru önergesi, Yunanca’dan, İngilizce’ye, Portekizce’den Almanca’ya, 

Flamanca’dan İtalyanca’ya kadar bütün dillere tercüme edilmektedir. 

Oysa GAB ülkeleri, farklı coğrafî özelliklerde oldukları ve farklı 

gelişmişlik düzeyinde bulundukları için iç ticaret hızlı bir gelişme 

gösterecektir. Zıraî ürünler, petrol ve su gibi temel ihtiyaçlar için kendi 

kendisine yeter bir konumdadır. Sanayileşmiş ABD, AB, Uzak Doğu 

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/is.hotmail
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ülkeleri temel gıda ve ihtiyaç maddeleri ile özellikle petrol bakımından 

GAB’a muhtaç haldedirler. 

IV. GAB’ın Kuruluşunun Önündeki Engeller 

Bu derecede geniş ve dünya dengelerini değiştirebilecek bir Birliğin 

kurulmasının önünde elbette pek çok engel bulunmaktadır. Bu engelleri dış ve 

iç engeller olarak tasnif edebiliriz. 

1. Dış engeller 

Burada şu soru akla gelebilir. Böyle bir Birliğin kurulması mümkün 

müdür? ABD, AB ve Rusya buna müsaade eder mi? Bunlardan da önemlisi; 

sözü edilen ülkelerin yönetici ve aydınları böyle birliğe ne kadar taraftardırlar? 

Hemen şunu belirtelim ki, bu derecede önemli bir coğrafyada kurulacak 

bir birliği ABD ve AB hiçbir zaman istemeyecektir. Zira böyle bir birliğin 

gerçekleşmesi değil, hayali bile bu ülkelerin uykularını kaçıracaktır. Çünkü 

aşağıda değinileceği gibi, bu coğrafya dünyanın kalbi niteliğindedir. İktisadî 

kapasitesi çok yüksektir. Bu Birlik dünyanın merkezi konumuna 

yükselebilecek bir durumdadır. Zaten bölgenin Batılılar tarafından en önemli 

hedef seçilmesinin temelinde de bu endişeler ve hedefler bulunmaktadır. 

Bundan dolayı bölge dışı devletlerin karşı çıkmaları engellemeleri 

beklenmektedir, bu tabiîdir. 

ABD ve AB, esas menfaat alanları olan bu bölgede böyle bir birliğin 

kurulmasına şiddetle karşı çıkacaklardır. Avrupa’nın hemen yanı başında 

böyle bir birliğin kurulması, Avrupa için büyük bir tehdit olarak 

algılanacaktır. Refah toplumu haline gelen Avrupa’nın hayat kaynakları, 

GAB’ın mutlak tekeline geçecektir. Dünya ticaret rakamları incelendiğinde, 

ABD ve AB’nin en çok mal sattıkları bölge, sözünü ettiğimiz GAB ülkeleridir. 

Yani GAB, Avrupa için çok geniş bir pazardır. Öte yandan ABD ve AB için 

hayatî önem taşıyan enerji kaynaklarının merkezi ve nakil koridoru GAB’dır. 

O halde GAB, ABD ve AB için iktisadî bakımdan vazgeçilemeyecek derece 

önemlidir. Aslında aşağıda da değinildiği gibi, GAB, hiçbir ülkeye karşı 

alternatif olarak teklif edilen bir kuruluş değildir. Mütekabiliyet esasına göre 

Batı ile her türlü ilişkiye açıktır. Fakat dünyanın hakimi, medeniyetin kaynağı 

oldukları zehabıyla, kendilerinden başka milletlerin eşitliğini kabul etmeyen 

ve daima ötekilerine hükmetme hakkını kendilerine ait gören bir zihniyette 

bulunan Batı, böyle bir ilişkiye açık değildir. 
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Üstelik farklı/öteki olarak kabul ettiği Doğu toplumlarının bir birlik 

oluşturmaları, Avrupa’nın stratejik hedeflerine hiç de uygun değildir. Son iki 

yüz yıldan beri Doğu’nun her türlü kaynaklarını kendi menfaatleri için 

sömüren, onlara emir veren, kabilelerden devletler ve buna bağlı olarak 

kimlikler yaratan Batı, bu birlik ile mütekabiliyet esaslarına göre iktisadî ve 

siyasî ilişkiler kuracağı böyle bir birliği tabiî olarak kabul etmeyecektir. Bu 

Batı için bir psikolojik yenilgi anlamına gelir. Bu psikolojik yıkım, Batı’nın 

dünyadaki üstünlüğünü de önemli ölçüde sarsacaktır. Nasıl Türk İstiklal 

Savaşı, sömürülen mazlum milletlerin bağımsızlık ideallerine örnek olduysa, 

bu birlik de dünyanın başka ülkeleri için bir örnek teşkil edebilir. Bu itibarla 

bu birliğin şimdiden tahmin edilemeyecek etkileri olacaktır. Ama aynı 

zamanda, bizim gördüğümüz gelişmeler ve sonuçlar, Batılıların da 

dikkatinden kaçmayacak ve belki de onların daha fazla şiddetini, yıkıcı ve 

bölücü faaliyetlerine hız vermelerini beraberinde getirecektir. Gerçi, böyle bir 

birlik fikri olmadan da Batı’nın bölgemiz üzerindeki yıkıcı ve bölücü tahrik 

ve teşvikleri, işgalleri, katliamları devam etmektedir. Tabiri caiz ise, denize 

giren yağmurdan korkmaz. Hal-i hazırda zaten bölgemiz Batı’nın işgalleri ve 

katliamlarıyla karşı karşıyadır. Birliğin amacı, Batı’nın söz konusu işgal ve 

katliamlarına karşı bölge devletlerinin millî birliklerini korumaktır. 

Bu birliğe karşı Rusya’nın tavrı da ilk bakışta olumsuz olacaktır. Çünkü 

bu birlik Rusya’nın güneyini kuşatacaktır. Rusya’nın menfaat alanları olan 

Orta Asya, Karadeniz ve Kafkaslar birliğe dahil olacaklar, Rusya’nın güneye 

inme hedefini engelleyecektir. Öte yandan Şanghay Beşlisi işbirliğinin önemli 

üyesi Kazakistan da bu birliğe dahil edilmeye çalışılmaktadır. Orta Asya’nın 

petrol ve gaz kaynakları, Rusya’nın doğrudan içinde olmadığı bir birliğin 

elinde olacaktır. Kısaca böyle bir birlik, Rusya’nın iktisadî ve stratejik 

menfaatlerine aykırıdır. 

Ancak GAB’da Rusya, tam üye olarak değil, birinci derecede imtiyazlı 

ülke konumundadır. Zira Rusya’yı dışlamak, GAB’ın da stratejik 

menfaatlerine ve bölgeye açılımına uygun gelmemektedir. Bunun Rusya’ya 

kabul ettirilmesi ile Rusya’nın da bu birliğe sıcak bakacağı en azından şiddetle 

karşı çıkmayacağı değerlendirilmektedir. 

Öte yandan, Rusya ideolojik olarak Batı karşıtı bir politika izlemektedir. 

Bu birliğin kurulması ile Batı’nın, Rusya’nın güneyine, Orta Asya’ya, 

Kafkaslara ve Orta Doğu’ya kayıtsız şartsız girmesi engelleneceği göz önüne 

alındığında, Rusya’nın bu projeye destek vermesi dahi düşünülmelidir. Orta 

Asya’ya, Kafkaslar’a ABD’nin yerleşmesindense, Rusya’nın da etkin 
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olacağı bölge devletlerinden oluşan böyle bir birliğin kurulması, Rusya’nın 

menfaatlerine daha uygun olacaktır. 

2. İç engeller 

Bu birliğin önündeki ikinci engel ise bölge ülkelerinin iç dinamiklerinden 

kaynaklanan engellerdir. Bilindiği gibi, bölge ülkeleri arasında siyasî 

yapılanma bakımından bir birlik yoktur. Bölgenin çoğu ülkeleri krallık, 

diktatörlük veya kendine mahsus otoriter cumhuriyetlerle idare 

edilmektedirler. Laik, sosyal hukuk devleti yerine daha çok etnik ve dinî 

esaslara dayalı, geniş halk kitlelerinin yönetime katılmasından çok, kral veya 

yönetime yakın bir azınlığın hâkim olduğu yönetim tarzları çoğunluktadır. 

Bölgenin genel dağınıklılığının bir sonucu olarak, güçlü bir birlik fikri 

olmadığı için bu yönetimlerin büyük çoğunluğu da, her birisi bölge dışı büyük 

bir güç veya birliğe dayanmıştır. Bölge ülkelerinde eğitim- öğretim dünya 

ölçülerinin gerisindedir. Kadınların sosyal hayattaki yerleri malumdur. 

Zenginlik kaynakları adil bir şekilde paylaşılamamış, bu kaynaklar halklara 

yansıtılmamıştır. Halk tabakaları arasındaki uçurumlar giderek açılmıştır. 

Her ülkenin coğrafî konumu, tarihî seyri farklı olduğu için, tabiî olarak 

öncelikleri, tercihleri de farklı olacaktır. Siyasî, ideolojik ve dinî anlayış ve 

uygulamaları birbirinden farklıdır, bu tabiîdir. Üstelik her ülkenin birbiriyle 

halledilememiş problemleri vardır. Tarihî ve siyasî zeminlerinde farklı 

coğrafyalarda farklı ideolojilerle yönetilen ülkelerin elbette eski yönetim 

tarzları ile bağlantıları ve mecburiyetleri olacaktır. Burada Türk 

Cumhuriyetlerini ele alalım. Her ne kadar yaygın halk bilgisine göre, yetmiş 

yıldan beri Türkiye’nin Orta Asya ile koptuğu söyleniyorsa da bu doğru 

değildir, eksiktir. Doğu Türklüğü ile Batı Türklüğü yaklaşık bin yıldan beri 

birbirinden kopuktur. Oğuzların Anadolu ve çevresine geldikleri 11. 

yüzyıldan beri Doğu Türklüğü ile ilişkiler kesilmiştir. İki ayrı bölgede 

varlıklarını sürdüren Türk devletleri ortaya çıkmıştır. 18. yüzyıldan itibaren 

de Rusya’nın Türkistan’ı işgali ile başlayan süreç Sovyet döneminde de 

devam etmiştir. 1990’lardan itibaren Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin 

bağımsızlıklarını kazanmaları ile uzun yıllardan sonra ilk defa dünyada birden 

fazla Türk devleti var olmuştur. 

Yeni dönem yeni ufuklar ve fırsatlar doğurmuştur. Yaklaşık bin yıllık bir 

süreden beri, hiçbir dönemde Türk Dünyası böyle bir fırsatı yakalayamamıştır. 

Bu fırsatı da bilim, teknoloji, ulaşım ve iletişimdeki son gelişmeler 

sağlamıştır. Bilimsel alanda meydana gelen gelişmeler sayesinde uzun 

mesafeler kısalmış, uçsuz bucaksız Asya stepleri, aşılması imkânsız 
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dağ silsileleri çok kolay aşılır hale gelmiştir. Öte yandan Sovyetler Birliği’nin 

dağılması da bu gelişmelere tevafuk yeni siyasî fırsatlar doğurmuştur. 

Hal böyleyken, Türk Cumhuriyetlerinin Ruslarla olan uzun ilişkilerinden 

tamamen kurtulmalarını, siyasî, iktisadî ve kültürel manada tam bağımsız bir 

politika izlemelerini beklemek yanlış olur. Türk Cumhuriyetlerinin bütün alt 

yapısı, demiryolları, petrol ve gaz şebekeleri, her türlü fabrikaları eski Sovyet 

sistemine bağlıdır. Eğitim kurumları Rus sistemine dayanmakta ve tabiî olarak 

Rusça bütün Orta Asya, Kafkaslar, Karadeniz’in kuzeyi, Ukrayna, Beyaz 

Rusya’nın ortak dilidir. Bundan dolayı Türk Cumhuriyetlerinde Rus dil ve 

kültürü ile bürokratik anlayış ve yapılanması bulunmaktadır ki, bu gayet 

tabiîdir ama Birlik için engel değildir. Akılcı, ciddi ve kararlı politikaların 

izlenmesiyle mevcut durum kısa bir sürede aşılabilir. 

Bunlardan da önemlisi; sözü edilen ülkelerin yönetici ve aydınları böyle 

birliğe ne kadar taraftardırlar? 

Bizce Birliğin önündeki en önemli engel, dış engellerden ziyade her 

ülkenin iç muhalefettir. Bölge devletlerinin yönetici ve aydınlarının, batılı 

devletlerin yerli işbirlikçilerinin muhalefetleri, bu Birliğin önündeki en önemli 

engellerdendir. Zira uzun yıllardan beri, bölge ülke aydınlarının önemli bir 

kısmı zihnî bakımdan bağımlı hale gelmişlerdir. Onlara göre, dünya Batı’dan, 

bütün doğrular da Batı’nın doğrularından ibarettir. Türkiye’den örnek vermek 

gerekirse, bugün halkımız ABD ve AB arasında tercih yapmak 

mecburiyetinde bırakılmıştır. Yerli işbirlikçi basın ve aydına göre, bunların 

dışında doğrular/seçenekler yoktur, farklı bir şey düşünülemez, teklif dahi 

edilmez. Bunların dışında herhangi bir teklifte bulunan insanlar peşin 

hükümlerle, gericilik, ırkçılık, milleti Orta Asya bozkırlarına veya Ortaçağ 

karanlığına dönüşle ve hatta paranoya ile suçlanmaktadırlar. Oysa aynı 

aydınlar ve basın ABD’nin yeni bir sömürge planı olan Büyük Orta Doğu 

Projesi’ni büyük bir hüsn-ü kabul ile karşılamakta, hatta Türkiye’nin bu 

projede ABD’nin yanında yer almasını isteyebilmektedirler. AB’nin millî 

devletimizi ortadan kaldıran idarî, siyasî, hukukî ve iktisadî bütün taleplerini 

kabul etmekte beis görmemekte, tam tersine AB’ye girişi bir medeniyet 

projesi olarak takdim etmektedirler. 

Bütün bunlar bir yana, artık Türkiye bir dünya devleti olduğunun farkında 

ve sorumluluğunda olmalıdır. Millî birlik ve bağımsızlığının yegâne esası 

budur. Aynı zamanda bölgenin mazlum, geri bırakılmış ve her an tehdit 

altındaki milletlerin kaderleri de Türkiye’ye bağlıdır. Bu, kuru bir övünç 
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veya mübalağa değil, bir gerçektir. AB-ABD, Türkiye’nin kaderi ve 

vazgeçilmezleri değildir, olmamalıdır. Türkiye, Batı’nın lütuf ve himayesine 

muhtaç, sürekli aşağılanan bir ülke olmaktan kurtulmalı, kendi  coğrafyasında 

tarihî ve kültürel misyonuna uygun olarak kendi Birliğini kurmalıdır. Bölge 

ülkelerinde bu Birlik ruhu tahminlerin çok üstündedir. 

Bölgeye yönelik dış baskı ve tehditlerin bu Birlik ruhunun canlanmasına 

vesile olduğunu söyleyebiliriz. Bölge ülkeleri arasında olması tabiî 

karşılanması gereken ayrılık ve aykırılıklar vardır. Ama bölge dışı tehdit ve 

işgaller, bu ayrılıkları bir tarafa bırakmaya, ülkeleri birleşmeye mecbur 

etmektedir. Bu itibarla GAB’ın kurulması için uluslar arası mevcut durum çok 

uygundur. 

V. GAB’ın Sağlayacağı İmkânlar ve Sonuç 

Her şeyden önce böyle bir Birlik, dünya dengelerine olumlu etki 

yapacaktır. Tek kutuplu hâkim küresel güçlerin dünya egemenliğine karşı 

ciddî bir direnme unsuru olacaktır. Tek taraflı sömürü düzeni yerine, karşılıklı 

güven, işbirliği ve menfaatlara dayanan ilişkilerin kurulmasına vesile 

olacaktır. Her ülke kendi coğrafyasında daha hür ve emin olacaktır. 

Eğer bu birlik kurulmazsa siyasî ve kültürel bakımdan dağınıklılık 

gösteren GAB ülkelerinin millî bağımsızlıklarını korumaları da zorlaşacaktır. 

Bölge ülkeleri, her geçen gün, bir kadife devrimin veya işgal sırasının ne 

zaman kendilerine geleceğini beklemek zorunda kalacaklardır. 

Genel bir siyasî otorite veya birlikten mahrum bölge ve dönemlerde siyasî 

çekişmeler, feodal eğilimler daha fazla yaşanmaktadır. Dikkat edilirse, 

bölgemizde bu tip siyasî çekişmeler yoğun olarak görülmektedir. İşte bu 

Birlik, bölgemizdeki bazı meseleleri de ortadan kaldıracaktır. Batılı 

devletlerin bölgemiz üzerindeki plan hedefleri amacına ulaşmayacaktır. Bu 

meyanda İsrail’in Arz-ı Mev’ud hedefleri, Ermenistan’ın genişleme hayalleri, 

Kürt meselesi, Azınlıklar meselesi gibi meseleler, bu Birlik içinde eriyecektir. 

Söz konusu ülkeler de GAB ile makul ilişkiler kurmak zorunda kalacaklardır. 

Zira onların da menfaatleri, etraflarını çeviren bu muazzam Birlik ile iyi 

ilişkiler kurmaktan geçer. 

Kısaca Batı’nın bölgeyi yeniden kendi siyasî emellerine göre taksim etme 

planları ortadan kalkacak ve karşılıklı menfaatlere, iyi komşuluk ilişkilerine, 

mütekabiliyet esaslarına dayalı bir düzen kurulacaktır. Ancak bu suretle bölge 

ve dünya barışının sağlanması mümkün olacaktır.  Batı merkezli sömürü 

düzenine dayalı olan mevcut sistemin devamı halinde, 
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bölge ve dünya barışı sürekli tehdit altında olacak ve dünyamız, sonunun 

şimdiden tahmin edilmesi güç mecralara sürüklenecektir. 

EKLER 

EK 1: Abbasiler Döneminde Batı Asya (8-9. Yüzyıllar) 

EK 2: Selçuklular Döneminde Batı Asya (11-13. Yüzyıllar) 
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EK 3: Kanuni’nin Ölümünde Osmanlı Devleti (16. Yüzyıl) 

EK 4: 16. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Safevi Devletleri Hakimiyetinde 

Batı Asya 
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EK 5: IV. Murat Devrinde Osmanlı Devleti (17. Yüzyıl) 

EK 6: III. Selim Döneminde Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Üçüncü Uluslar Arası Orta Doğu 

Semineri, Elazığ, 02-04 Kasım 2006 195 

EK 7: Sultan Abdülaziz Devrinde Osmanlı Devleti (19. Yüzyıl) 
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 يةبعرلا قافةثلا لبقتمسو واقع ىلع ارهيثأتو ةملوعلا

 نابنل – رمحالا هيماربا ذفان ركتودلا
 

ÖZET 

Küreselleşme ve Arap Kültürünün Bugüne ve Geleceğine Etkisi 

Dr. Nafiz İbrahim el-Ahmer 

(Beyrut Arap Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü/LÜBNAN) 

Küreselleşme problemi, kelimenin çağrıştırdığı derecede yeni bir problem 

değildir. Aslında bu problem on beşinci asrın sonlarına doğru, coğrafi keşiflerle 

birlikte belli amaçlarla ortaya çıkmıştır. Bu amaçlar, milletlerarası ilişkilerde, 

özellikle ticaret mallarının ve hizmetlerin mübadelesi, sermayenin dolaşımı, bilgi ve 

kültürün yayılması ve bunlara bağlı olarak da değişik halkların adetlerinin ve 

geleneklerinin karşılıklı olarak etkileşimidir. O günden bu güne bu ilişkiler, her alanda 

gelişerek devam etmiştir ve halen de etmektedir. Bunun amacı, temel de daha üstün 

bir insanlık ailesi oluşturmak ve insanlığın bilim, teknoloji ve kültürel birikimlerini 

paylaşmak olsa da genel olarak halkların hayat tarzlarında ve değer ölçülerinde köklü 

değişikliklerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Hatta bu değişimler, 

küreselleşmenin lokomotifi olan büyük devletler üzerinde de derin etkiler bırakmıştır. 

1989 yılına kadar dünya iki büyük kamp arasında paylaşılmış vaziyetteydi. Bunlardan 

birisi ABD’nin başını çektiği ve kapitalizm denilen batı kampı diğeri ise başında 

SSCB'nin bulunduğu sosyalist doğu kampıdır. 1989 yılına gelindiğinde ise SSCB 

başkanı Mihail Gorboçov'un perestroyka (yeniden yapılanma) projesini ilan etmesi 

SSCB'nin siyasi ve iktisadi olarak yıkılmasını ve birliğin bağımsız cumhuriyetlere 

bölünmesini aceleleştirmiştir. 1991 körfez savaşından sonra ise “Yeni Dünya Düzeni” 

kavramı ortaya çıkmıştır. Bu ABD'nin kendisini Dünya'nın lideri gibi görmesine 

imkân vermiştir. Özellikle 11 Eylül hadisesinden sonra da ABD, terörle mücadele 

gerekçesiyle “Genel Emniyet”i (Umumî barışı) gerçekleştirme siyasetine 

soyunmuştur. Bu gerekçeyle 2001 yılında Afganistan’ı 2003 yılında ise Irak’ı 

İngiltere'nin de iştirakiyle işgal etmiş Ortadoğu'nun haritasını değiştirerek petrol 

ürünlerine hâkim olmayı hedeflemiştir. Bu nedenle de, “Yeni Ortadoğu” gibi yeni 

kavramlar üretmiş ve bölgeyi yeniden tanzim etmeyi amaçlamıştır. Böylece iletişim 

araçlarını da kullanarak ABD dünyanın en güçlü devleti olmuş ve değişik düzeylerde 

ülkelerin özellikle siyaset, iktisat, emniyet ve kültürel yapılarına müdahale etmeye 

başlamıştır. 

Günümüz araştırmacıları, küreselleşme (Avleme) kavramını değişik yönleriyle 

açıklamaya çalışmışlardır. Bu konuda dünyada sayısız çalışma ve makalenin 

yayınlanmıştır. Ancak bunların arasında kavramın içeriği hakkında tam bir uzlaşma 

sağlanamamıştır. Ancak küreselleşme olgusunun yansımalarından hareketle onun 

şahsi kimliğin çerçevesini genişletmek olarak telakki edildiğini söyleyebiliriz. Buna 

göre yeryüzü tek bir köydür ve insan da bu köyün çocuğudur. 
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Öyleyse herkes bu yeryüzünü inşa edebilmek için ikilik çağrışımı yapan ırk, millet, 

din, mezhep vb. değerler çerçevesinde kavga yapmayı bırakmalı göstergeleri belli tek 

bir kimlik oluşturmaya çalışmalıdır. 

Küreselleşmenin kültür üzerinde de büyük etkisi olmuştur. Kültür günümüz 

dünyasında halen milletler ve medeniyetler arası savaş alanlarından biri olma 

özelliğini sürdürmektedir. Dolayısıyla küreselleşmenin en önemli hedeflerinden 

biridir. Kültür milletlerin kendilerini gösterdikleri en temel unsurdur. Bu nedenle 

küresel alanda kendilerini ibraz etmenin en kuvvetli rüknünü de kültür 

oluşturmaktadır. Çünkü kültür hayatın tek bir alanıyla sınırlı değildir. Onun, inanç 

sisteminden hayat tarzına kadar insan hayatının her yönüyle ilgil değişik yönleri ve 

dalları bulunmaktadır. Bu bağlamda küreselleşmenin, diğer alanlarda olduğu gibi; 

kültür alanında da alış veriş ve diyalog yapma ve kültürel kimliği zenginleştirme gibi 

hedefleri vardır. 

Bu arada günümüz Arap kültüründe iki ve ya daha fazla yönelim 

bulunmaktadır. Bir kısmı muhafazakârlığı savunmaktadır. Bunlar küreselleşmeye 

mutlak olarak karşı çıkmakta ve bu tür teşebbüslerden uzak kalmayı savunmakta bu 

tür teşebbüslere kapılarını tamamen kapatmaya çalışmaktadır. Buna karşılık “Asra 

açılmak” sloganıyla hareket eden diğer bir grup ise, küreselleşmeyi tam olarak kabul 

etmektedir. Ancak gerçek şu ki, ister izin verilsin ister verilmesin sınırları 

zorlamaktadır. İnternet, radyo ve televizyon gibi iletişim vasıtalarıyla dünyanın bütün 

evlerine girmiştir. Dolayısıyla bu planlı programlı buluşlarla Arap kültürü 

küreselleşmeye karşı direnememektedir. 

Genel olarak Batı kültürü özel olarak ise Amerikan kültürü, Arap dünyası da 

dahil olmak üzere günümüz dünyasını kıskacına almış vaziyettedir. Ve bu kültürün 

önceki kültürlerden önemli farklılıkları bulunmaktadır. Günümüz kültürlü Arap 

araştırmacılarının üzerinde ittifak ettikleri husus şudur ki hali hazırda Arap toplumu 

kültürel bir kriz geçirmektedir. Seyyid Yasin'in nitelendirmesine göre bu üç boyutlu 

bir krizdir. Günümüz Arap toplumunun kalkınma odaklı bir stratejiyle bu krizden 

kurtulmaya ihtiyacı bulunmaktadır. Bunun için yapması gerekenler vardır. 

Sonuç olarak, her ne kadar Globalleşme olumlu anlamda devletler ve halklar 

arasındaki yaşam standartlarını birbirine yakınlaştırıp aralarındaki çelişkileri ortadan 

kaldırmayı amaçlamakta ise de bütün göstergeler dünyada fakirliğin ve işsizliğin 

büyüdüğünü toplumlar arasındaki uyuşmazlık noktalarının arttığını, bu yeni düzene 

uymayan kültürlerin yaygınlaştığını göstermektedir. Bu durum ise medeniyetler arası 

savaşın kapılarının sonuna kadar açılması anlamına gelmektedir. 

Küreselleşmeyi destekleyenler, küreselleşmenin konusunun sadece, 

demokratik fikirlerin, insan haklarının, akılcılığın, bilimin ve objektif değerlerin 

yaygınlaşması esasına bağlı “Yeni Dünya Düzeni” çerçevesinde kaldığını 

savunmaktadırlar. Buna karşılık karşı çıkanlar bunu, üçüncü Dünya ülkelerinin 

problemlerini artırmasının yanında ABD hegemonyasını dünyaya kabul ettirilmesi 

projesi olarak görmektedirler. Bu nedenle küreselleşme çerçevesinde kafalar hayli 

karışık ve görüşler muhteliftir. Çükü küreselleşme kavramı, bir taraftan iç içe girmiş 
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akait boyutları, diğer taraftansa apaçık maddi boyutları bulunan son derece geniş bir 

kavramdır. Dolayısıyla küreselleşme odaklı olarak Arap kamuoyunun kafası 

karışıktır. Hatta küreselleşme konusunda araştırmacılar da cevaplarını bulamadıkları 

birçok sorularla karşılaştıklarından, kabul veya ret kefesinden biri onlar için de ağır 

basmamaktadır. 

Bu nedenle siyasi iktisadi ve kültürel hegemonya anlamıyla Globalleşme 

başarısızlığa mahkûmdur. Arap dünyası açısından ise fikri ve kültürel uyanışın ana 

hedeflerinden biri en azından asgari düzeyde de olsa ortak bir iradeyi gerçekleştirmeye 

ulaşmaktır. Bu alanda kültürün büyük bir rolü bulunmaktadır. Değişik siyasi 

sistemlere sahip bulunan Arap devlet düzenlerindeki farklılıklarla çelişmeyecek bir 

ekonomik birlik çerçevesinde bir çalışma yapılmadır. Bu konuda işsizliğin azaltılması 

kalkınmak için üretime yönelik projelerin geliştirilmesi toplumsal adaletin sağlanması 

hedeflenmelidir. Tek bir partinin yada kişinin görüşlerinin hakim olduğu istibdattan 

kurtulmak durumundadırlar. Ancak bu yolla bilimsel anlamda ilerleme kaydetme ve 

sadece alıcı pozisyonunda kalmaktan kurtulabilirler. 

 ةدمقملا

 ةثداح هاب يحوت يتلا ةجرلدا لىا ةثيدح  (Globalization) ةملعولا ةلسأم تسيل :ةماعلا

 دلق ،ظفللا

 نم ةحضاو فداهأب ،رشع سماخلا نرقلا رخاوأ يف ةيفارغجلا تافاشتكلاا عم ساسلاا يف تحضوت

 لقاتناو تماالخدو  ةيتجارلا  علسلا  لادبت  ةجهل  ةاصخ  ،مماال  نيب  ةادلبتملا  تاقلاعلا  يف  دمقتلا  لاج

 اداتعو ايقضاب  بلشعوا  ريثأت  نم  كلذ  عتتبيس  ام  عم  ،تقافاثالو  فارعملا  شارتنا  يفو  ،لواماال  سورؤ

 روطتت بووالشع وللدا تالقاع تبدأ ،هدعلا كلذ نمو .لبق نم ةفعروم نتك لم ،يدةدج ميهفامو فرعامو

 رعاس طمنبو ةوق زدادت هانا لب ،وميلا ىتح مرةتمس لتزا ماو ،تجاالملا ةفاك يف

 .وأدق

 ةيننسااال  تجازاناال  لىع  كزتير  ،لضفا  ميعال  عمتمج  ىلا  لوصولا  وه  كلذ  نم  فلهدوا
 ام عم ،تلاتصاواال ةيتمامعلوالو ةيملعلاو ةيجونولكتلا تقدرالا رةوث مىيس ام عم ةاصخ ،هرةابال

 .ّ  ةماع بوعشلا دنع ميلقاو ةايالح بوسلا يف ةيرهوج تراييتغ نم كلذ عتتبيس

 ّ  ايسايس  اهضعب  ذوفن  نم  تّ  دحو  ،اهسفن  ىمظعلا  لودلا  ىلع  ىتح  تلاوحتلا  هذه  ترّ  ثأ  دقل

 ققحت يتلا ىءدابملاو ميهافملاو تداقتعملا اهيف امب ،ّ  ايراضح ىتحو ،ّ  ايركسعو ّ  ايداصتقاو
 كسامتلا

 (1).طبراتم جينس لكش يف يكرفال

 يبغرلا وا اليمالرأس رسكعملا ماهحدا ن،يسكرعم نيب يتوزع المعلا ناك ،1191 امعلا ىتح

 هذا نلك .يتايفوسلا تحاداال ادةيبق رقيشلا وا كيراتلشاا سكرعملا واآلخر ،ةيكيلمراا دةحتملا تايالوال ادةيبق

 ام نلاعا فوشتابغور لئياخيم هسيئر طرح مادنع ،1191 عام اريهنلال عرضت رياالخ
 

 

 
 

 )1( ،1191 ،رةهقالا ،ىلواال ةعبطلا ،باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا لي،ودلا عارصلا ةيظرن ،نرسال داؤف دمحا
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 ،ّ  ايداصتقاو ّ  ايسايس يتايفوسلا داحتلاا رايهنا يف لجّ    ع امم ،(2)اءنبلا ةادعا اي" كايسترويريبال "مىيس

 .ةقلتمس تايجمهور يف هعوتوز ،المعلا ةطيخر عن تحاداك هلوزوا

 ام رهظ ك،لذ ىلع لعفلا ةّ  دور ،تيوكلل قارعلا حايتجا رثا ،1111 عام جيلخلا بحر عدبو

 ةتحدملا  تايالوال  تنكمت  ثيح  "ةملالعو"  حطلصم  رثاك  يعززل  "ديلجدا  ميالعلا  ظامنال"  مىيس

 ةثراك دعب رثكأف رثكأ روزبلاب ديدجلا يكيرملاا لوّ   حتلا دأبو .ملاعلل ةميعزك اهتاذ ضرف نم ةيكيرملاا

 باهلراا ةحفكام ةجبح "كليلا نلماا" ةاسيس ضفر لىا دةحتملا تايالوال تعزنف ،2001 ليلوأ 11
  رييتغ فهدب ايناطيبر عم كراتباالش ،2002 ةنس قاعرلا ثم ،2001 ةنس ناتسنغافا احيتجاو ،هصالئتواس
 ىعل  يدةدج  ةفقاثو  ميهفام  ضرفو  ،اسعارهو  طفنلا  اجتناب  مكتحلاو  ،طسالوا  قالشر  ةطيخر

 ."ديدجلا طسولاا قرشلا "ةلوقم ىلا ّ  لاوصو ،ةقطنملا

 لتصااال لئساو ميانت ظل يف ،مالعلا يف يدةحولا مىظعلا ةوالق ةيكيلمراا دةحتملا تايالوال تتاب كذلبو

  ،ةيفقاثوال ةينلمااو ةيتصادقلااو ةياسيالس مايس ال ،تايمستولا فلتمخ يف لخداتلا دح لىا ،لصتوالاو

 ،تالمجاال مظعم  يف  يركزملا  رلدوا  تكلتام  ىتح  ،ةيتماولعملا  رةوثلا  لضبف  تالومعملا  لادبتو

 حرطك ةملوعلا ةلمسأو ،نفوذك يكيلمراا نفوذلا نيب زييمتال يف ،ضعبلا لىع رلماا ستبالف

 ،دةحتملا تايالوال فداها نم فده وه كلذ نأب قادتعاال ادس ىتح ،ةلماش ةينوك فداهأ هل ،ميعال

 .المعلا لىع هاتطريس لماكتالس
 

 :ةلموعلا موهمف

 ام لك مغر ،ةمللعول موهفم هبش لىا لصوت دق ةغيص فيصوت يف نيثباحلا نم ريثكلا متها
 يف "ةيركزم" لىا  مابر  ،يدؤت  دق ،تاعازنمو  حمصال بارضتو  تايحدت  نم  ،وميلا  عالم يرتيع
 ةفضاا ،المعال ءنحاا لك لىا ،لجغرافيا دادتلماا عدبب ةطااالح عم ،ةمللعوا قيتحق لىا اليتالبو ،ةيلدولا ةماعالز
 .تالمجاال فلتمخ يف ديزاتملا ينلكوا عدبلا هال نوكيل ،ثيالتحدو لادبتالو اجتناال تايلمع يف عوستلا ىلا
 ةملوعلا نكوتل ،ةفكا ةيلدولا ترايغتملا فصول ةيليحلت داةا اهنوك نم تفايعرتلا ذهه قطلنت ،هومفمكو
  اهتدايدحت  نم  كلذ  ىلا  امو تلاتصاواال ةيفقاثالو ةيتصادقلااو ةياسيالس تجاالملا لك لتشم ةمرتمس ةيلمع

 ّ  لاوصو ،اهل نيضهانملااو   ،ةملوعلا  ىلا  نيعدالا  نيركفملا  رزبا  تافيرعتب  ّ  ارورم  ،ةيلودلا
 ىلا لصوي دق طسبم فيصوتب فيرعتلا كلذ صلختست ،زةجوم ةصلاخ ىلا

 .هاحول نيلفتالمخ نيفرطلل كرتالمش مالقاس ةباثمب نكوي وا ا،هانعمل ديوحت نم عنو

 ةاسيسلا اءمعل رزبا حدا ،وزناور سميج مهنمو ن،يثباحلا عضب فيصوت لىع كبذل مدتعنوس
 حضاو فيتعر ضعو ةرروض ىأر ذا ،ةيليحلت ةقيطرب ةملعولا لوح ةيرظن ضعو لواح يلذا ،نييكيلمراا

 فيتعر عضو ّ  اركبم ودبي ناك ناو: ..." لوقي كلذلو. قيقد لكشب اهاوتحم ديدحت ىلا يدؤي ،ةملوعلل
 ةملالعو هومفم مييق ،لاثملا ليبس لىعو ،عددةتملا رهواظلا هذهل ،ضخملا نوعتلا مئلاي زهجاو لماك
 ،اجتناال ميظنت دةاعا لشمتو ،ايوجديولياال ،ةفقاثلا ،ةسايالس ،تصادقاال :ليتحللل عددةتم تايستوم نيب ةقلاع

 الصراع جئاتن ،لالدو فلتلمخ ةكلهتالمس علسلا لثمات ،ليموتلا قواسا شارتنا ،دودحلا ربع تاعانلصا لتداخ
 ةمهم نإف ،هلك كلذ ظل يف ...ةميقملا تاعالمجموو رةجهاملا تاعلمجموا نيب

 

 

 

 

 )2( ،نورخوآ ناموش دمحا دمحم .د مةجرت ع،مجأ ملاعلوا اندالبل ديدجلا ريكفتلوا اكيورتبيريس ف،وتشابروغ .س.م

 1ص ،1191 ،توريب عة،بارلا عةبطلا ي،برافالا دار
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 ،موهفملا ذاه ريوطت مّ   ت ولو ىتح ،ةبعص ةيلمع ودبت ،ةطشنلاا هذه لك فصت ،ةدرفم ةغيص داجيا

 (1)".عساو لبشك هالمعتساو هبولق متي نا هيف كلمشكوا نفم

 ىلا لوصولا لجا نم ،تلاؤاستلا نم ةعومجمل ةمدقم نم ّ  اعون ،هذه وانروز ةلواحم نمضتت

 بحاصاو نيثباحلاو نيكرفملا ةفاك انو ةاصخ ،ةكبتشاملاو عقدةمال اهعادبأب ،ةمللعول فيتعر وضع

 نم ةقممع ةيثبح تلااوحم يف نويزال ام ،ةعلساا ىتح ،ةيتصادقواال ةياسيالس العلوم ونؤش يف اممتهاال

 ةيلمع  هانوك نم  مغبالر ،هاتريبمس مكتتح يتلا ايلخفاا فكشاتساو ،ةمللعوا نيماضم مهف لاج

 .عددةتملا هاهوجو وضحت نم مغالربو مرة،تمس

 عباط  الشيء  بااكس"  ينتع  "Globalization"  ةيزيلكناال  نع  ةممترج  ةملكك  ةمللعوا  نلك

 ."ّ  ايملاع هقيبطت لعج ةصاخبو ،ةيملاعلا

 دتصاقاال المور حاضولا لخداتال" هانا لىع دهلالبع يربص ليعمااس توركلدا هافيعر هتهج نوم
 وا ،ادةيالس تاذ للدول ،ةياسيالس دودحبال يذكر دداتعا وند ك،وسلالو ةفقاثلاو ةاسيوالس اعمتواالج

 (2)".ةيومكح ءاتااجر لىا ةحاجلا نود ة،نيمع ةلودل وا محدد، نوط لىا ماءتناال

 ،عام لبشك ينعت هانا لىع ةمللعوا فيتعر ،(2)نيكرفملا نم ديلعدا ىنبت قدف ،ىاخر ةهج نم

 ،لصاالتوو  لتصااال  لئساوو  ،باشرةملا  تارامتثواالس  لتجارةا  لقوح  يف  المعلا  قاوسا  دماجنا"

 ،قواساال ةيحر ةيالمرأس نم طارا نمض ،ايوجنولكتالو تقافاثلاو ،ةلمعالا ىولقاو لالمواا لقاتنوا

 ىالو  ،ةيومقالو  وددالح  قراتاخ  لىا  يؤدي  مام  ،ةيملعالا  قوسال  ىقول  المعلا  وعضخ  يف  اليتالبو

 ةيالمسأالر تالشركا يه هرةاظلا هذه يف لساسياا نصرعلا نا ماك ،ةلودلا ادةيس يف ريبكلا حسارناال

 ".تايومقلا ةيطختم ،ةالضخم

  شرحي ،رامهاال يف ةييجتراتلسااو ةياسيسلا تاراسدلا مركز شارتسم ن،ييس ديسلا توركلدا ،هتيناح نم

 ةيعماتاالج ملعلوا  تايبدا  يف  ،هومفكم  ،ةملعولا  تظهر"  :هافيتعر  لوح  ليقوف  هاتراثمؤو  ةمللعوا  عادبا

  موهفم  ضحم تسيل ةمللعوا نلك. ةلفتمخ تمجاال يف رييغتلا تايلمع فصول ةيليحلت أداةك ،ةيالجار

 يف  ،ةيفيكو  ةيمك  تارشؤم  دامختساب  اهتظحلام  نكمي  ،رةمتسم  ةيلمع  يهف  د،رّ   جم
 (1)".لتصاواال ةفقاثالو تصادقواال ةسايالس تمجاال

 ،ينكروتاللا لقعلا لىع يقوم ،ديدج ميعال ظامن "هانأب هافرّ   عي رورعز وبا وهس نب ديعس دمحم
 ،ةلنظمال  اربتعا  وند  ،دودحملا  ريغ  ينقتلا  داعبالاو  تمامعلولا  لىع  ةمئلقاا  ةيتمامعلولا  رةوثوال

 (1)".ةمئلقاا ةياسيسلاو ةيفاالجغر وددوالح ميلقاو تقافاثالو تاحضاروال

 ،ّ  ادج ةميدق ةرهاظ "اهناب ةملوعلا فصي ن،ابرق جروج يسايسلا للوالمح ينانبللا بتكالا ماا

 ،المعلا اعقب نم ةرقع عوسا ىعل ،يرشبلا كولالس نأم طماناو ،ميهفامالو ميالق شرنل ةليوس تنكا
 

 ةياسيسلا  تسااردلا  زكرم  ة،يجيتراتاس  تاءراق  –  ةيلمع  ةغايص  وحن:  مةلوعلا  ةيكيمانيد  ،وانزور  سميج)1(  
. مةدقملا ، 1111رة،هقالا ،مراهباال ةيجيتراتالسوا

 راذآ ، 11ددعلا ر،ايّ   سلا بكوكلا – ةيلايربماال دعب ام لةحرم يف ةيملاعلا ةيلامسرألا لال،هدبع يربص يلعاماس)2(  

 1119، ص22.

M. Horsman and A. Marshal, After the nation state, London: Harper Collins, 1994 )2(
 

Kenichi Ohmac, the Borderless World, London: Harper Collins, 1990 

Robert Reich, The Work of Nations, New York, Knoff, 1991 
 .25ص ،ةملوعلاو برعلا رمتؤم يف مّ  دق ثحب ،ةملوعلا ومهفم يف، نيسيد يسلا. د )1(

 لى،واال عةبطلا رق،ايبلا دار يل،دبلا رايخلا ها،افدها ها،تشأن ها،تيهام: ةملوعلا ر،ورعز وبا وهس نب ديعس دمحم)1( 

 عمان، 1119هـ )1119 م(، ص11
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 نا   فييضو   ".ةيشربلا   فارعواال   ناللواا   كذلكو   ،للدول   ةيفاالجغر   دولحدا   كبذل   زةومتجا

 نم عوسا لىا تشرتنا هانأل ،ةملعولا نم لكااش اهكل ،ةيممواال ناياالدو ،ةميلقدا تايورطرابلماا

 (2).يتلذاا اهطيمح

 يلذا يثالحار يبراعلا هدف توركلدا وهو ،ةمللعوا يف آخر يأور ريغام فقوم هل نم كانه نلك
 هاجتا  يف ّ  امئاد  ريست...  يهو  ةيراضحلاو  ةيفاقثلا  اهجذامن  يهو  ،وةقلا  راكفا  يه:  "لوقلاب  اهفرّ   ع

 ،رخآ طيسب ريبعتب ،ةملوعلا نإف ذال ،بايلااو باهذلا: نيهاجتلاا يف رتاس اهنا ّ  امطلق نر ولم ،واحد

 ن،كمملا شيعاتلا تاحاس نم ،عقدةم تاحاس لىا هل دراجتاس يهو ،فيلضعا لىع يلقوا ةبكذوا هي

 (2)".ءيش اي تلساحاا نينقوا نم كيدر ال هنا هيف لمعي يذلا تقولا في

 ركافاال لقاتنا لاج نم ،للدوا نيب دودحلا ةفاك جاوزت لىا ىعست ،فدهو حرطك ،ّ  ذاا ةملوعلاف
 لعج ةصاوبخ ،ةيملعالا عباط ءلشيا بااكس" ينتع يلشمولا ينوكلا هاحلطمصب هانلك ،ىءادبملوا

 (1)."ّ  ايملاع هقيبطت

 فيعرتل ،المعلا جاءرأ ةفاك يف تنشر يتال تلاقامالو تاالدراس نم ديلعدا كانه نا ،لوقلا ةصلاوخ

 صلستخنو .كلذ لوح حدوم هبش لقاء ىلا لصوتلا وند قىبت هانلك ،هاهومفم ديتحدو ةمللعوا

 ض،راال  نبا  ننسااال  نا  ثيبح  ،ةيصخشلا  ةيلهوا  قاطن  عيوستل  ةولامح  يه  ،ةمللعوا  ةرهاظ  نا

 فلتمخ  نيب  طبتر  يتلا  ،تالاتصواال تلاصالموا  ظمن  ورطت  عم ،دةحاو  ةينوك  ةيقر  نبا  اليتالبو

 ّ  اقلاطنا ،لكلا عمتفيج ،ةللمعزوا ةدوللا وا ،ةلدولا عصر هيتنيل ،هاتاحفنا يف بشعولا القىتتف ،مالعلا طارقا
 ،هتيهافور ناسنلاا ةحار لجا نم ،اهورطتو اهتيهافر ىلاو ض،رلاا هذه ءانب ىلا راصيل ،زءجلا نم

  ،قرعلاو ةينثاال راطا نمض قلاغنلااو عقوقتلا نع ّ  دايعب ،رخلآا ىلع حاتفنلاا عم ميقلا ىلع ظافحلاو

 يف  ملاعملا  ةحضاو  ةدحاو  ةيوه  ديدحت  ىلا  ّ  لاوصو...  بهذملاو  نيدلاو  ،ةملااو  سنجلاو
 .تزايممو صئصاخ وند من هالبقتومس عهاقوا

 

 بيةرعلا افةقثلا واقع ىلع ةملوعلا ثيرأت

 ةافقثلوا ةملوعلا

 فاهدا مها ىحدا يهو ،تضاراحالو مماال نيب عاالصر رهاظم ىحدا لتزا امو ةفقاثلا تنكا

 يتلا ىوقلاا نركلاو ب،وشعلا هاب تظهر يتلا سااالس ةهواجلا يه ةفقاثالف ن،هرالا تقولا يف ةملالعو

 .ةيملعالا ةحلساا لىع هاسفن رازبا لىع لولدا لمعت هللاخ من

 احيونال لمتش ،ةبشعتمو هوجلوا عددةتم هانا لب ،اةيحلا احيون نم ةحداو ةيناح لىع ةفقاثلا تصرقت وال

 ميقدتو ةيعموالس ةيبصرلا تاورطتلا ةبكاومو ةثيلحدا تاينقتالو باآلدا كلذ يف ماب ةفاك ةيملعلا

 عم ،ةيرشبلا تماماتهاال لك كبذل لاطتف ،اهريغو ةيدئقاعو ةينيد نم تاداهتواالج تايظرنلا

 .دةئلساا ميهافمالو ميلقاو اليدقتالو تاداعلا لىع اهريثأتو لعفاتلا ةيلعم اربتعاال نيبع االخذ

 التجارة ربع لادبتملا رثأتالو ريثأتلا لىع يلماضا يف مالعلا ىرؤو ةيفقاثلا تاعلصراا تاقتصر مانيبو

 هقئوطرا بالغلا ةفقاث رضف نم هانع جتني ماو بروحلا ربع ثم نمو ،يفراغجلا جاورتالو والسفر

 ىعل ةمئلقاا ةيتصادقلااو ةيرسكعلا لماوعلا تيقبو .اكاةوالمح ديقلتلا ةيلآ ربع شيعلا يف
 

 15ص ، 2020نيسان 2 0ر،اهنلاة ديرج، نابرقرج وج)2( 

 ماعلا يف ة،يبرعلا تايئاضفلاو مةلوعلا: ناونعب له ضرةحام يف ثيرحالا بيارعلا دهف روتكدلل فيرعتلا اذه دور)2( 
 1. 1، 95ددعلا ة،يركسعلاد لاخ كلملا ةيلك لةجم يف ريوجلا كرابم ميهاربا. د بهد هشتساو ، ـه. / 1111 م9111
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 مويلا دنشه ،مهيعل نيتصرنملا طورش رضفو نياآلخر عاضخا يف ةمحاسلا يه ،ةيمادلا ةوالق لماعتاس

 راكفلااو فراعملا جاتنا دانيم يف مويلا هدهشن يذلا ورطتلا رةاداو تاينقت يف ّ  ايرذج ّ  لاوحت

 اعرصلا لوقح رزبا حبصيل ،ّ  ادعاسم ّ  لاماع هنوك نم لقتنا ،يفاقثلا اعرصلا نا اي ،وزمرلاو ميقلاو
(1)،بغرلا لىع ةيالبوذو لمالساا طرخ نع هيف ثتحدو ن،توغنتنه هدمق يذلا ثيلحدا ماو. عاصرةمال

 

 ّ  لاا ،ةيبرغلا تاسرامملا نم ررةبملاو ةموهفملا امنا ،ةجتشتملا فقاوملاو لعفلا دودر نم هلباق امو

 هتاودا ّ  ايموي جتني ّ  ايحافك ّ  لاعف هفصوب زيمرلا لاملا سأرلا اهتبوأي يتلا ةماهلا ةنكاملا لىع تؤشرام

 ولصحلا يف يديلقتلا رامعتسلاا حلفي مل ثيح ص،اخلا عباطلا تاذ طقانملا يف ّ  اصوصخو ،هعاتباو
 وللدا  نم  ديلعداو  ن،يالصو  يبرعلا  المعالو  نابايلا  يف  ماك  ن،يلماك  قافيث  -يرضاح  ميتسل  على

 .ةيكيلمراا لقارةاو ياقيفرا يف ىرج ام فلابخ كذلو ة،يلمااالس

 ةيلمع هيف ،المعلا لود ةفكال يحضار طنم ميمعت لىا ةفهادلا عادهبا هل ظامن ةمللعوا تناك ماول

 لامج يا ىلا ةلصب تيم وا ،يفقاث وه ام لك اليتالبو ،ينكوو يمعال وه ام لك يف مالعلا "ءاحتوا"

 .ةثوالحدا كرفالو العلم تمجاال نم

 ذخلاا يف ةبغر ،تالمجاال نم يرهغ يف ماك ،قافيثلا لاالمج يف ،ةمللعوا نكوت نا بجي ،قايالس هذا في

 ديزملا باستكا فدهب ،رخلآا عم لماعتلل ّ  اقيرطو ،يقلاتلاو راوحلاو فراعتلا يف ،ءاطعلاو
 .ةيفقاثلا ةيلهوا اءنغاو فارعملا نم

 

 :ربيةعلا فةاثقلا واقع

 يف عرصاي  يذلا  ظفلمحاا  هانم  ،رثاك  وا  ناتيظرن  هعازنتت  ،ةيبعرلا  ةفقاثلل لحاليا عقلواا  نا
 اريتو .ةياريختلا هاتايصوصخ هابوسل هاقارتاخ وند لوؤحالو ،ةيبعرلا ةلصاالا لىع ظلحفاا ليبس

 ّ  دايعب ،تلااجملا ةفاك يف ،هتايطعم عم لعافتلاو رصعلا ةبكاومو ةثداحلل ةباجتسلاا ىلا وعدي ،رخآ

 .ةمللعوا يه يتلا ،معاصرةال يرةبكلا ةجمهلا ذهه هوج يف بواباال قلاغاو لزاعنواال عقتقولا نع

 :نقايفر كلذ نع قبثنا دقو

 هاقلي دق ام لك مغر ،ّ  ايلك اهنع داعبتلااب ثبشتمو ،ةملوعلل قلطملاب ضفار قيرف: لولاا -
 ةيمالعلا تاسسؤملا نمو ،ةملوعلا قيطلم نم ةيبلس فقاموو ،ةيقاس لعف دودر نم ،يبعرلا المعال

 .ّ  اضيا اهل ةجوّ   رملا

 لىع احتفناال" كذل يف عارهش .هب يتأت ام لكبو ،تام لبشك ،ةملالعوب لبيق قيفر :يناثال -

 لصي دق ،ميعل قافيث قراتاخ نم ،ةمللعوا نم ىتأتي دق ام عم ،"ةثحدالا لىع ةنهرامال" و "العصر

 .يحضار اعبتتاس الى

 نذا لىا ةجبحا تسيلو  ،تافلمساا  لزتوتخ  ،دودحلا  ىطتتخ  ،مالماا  لىا  هاعفادنا  يف  ةمللعوا  نا  عقلواا  نلك

  ،لفزةتالو  ةعاالذا تكابوش تنرتنواال لتصااال لئساو ربع المعلا يف تيب لك لخدت هيف .كلذ يف قبمس

  يتصدالو  هتمواجه نم  نكمتلا  وند  ،جرمبملا  قارتلخاا  هذا  نم  ينعات  ةيبعرلا  ةفقاثلا  ليجع  مام

 قىتبو .دةيالجد تايطعملا  عم  باسنتي  ماب  هاتقدرا  اءنب  عدب  متت  لم  هانا  ك،لذ  يف  ببوالس  .هل

  ،ةثلحداا  بمسار مكالتح ىعل ادرةق حبصت لم هيف ذاهل .فدلواا عم ليالصا ،ديلجدا عم يملقدا ةمئلالم ةفيعض

 ريثكلا  لذبت  نا  هايلعو  .اهخيارتو  هاتايطمع  فيو  ،ةيفقاثلا  هاتينب يف  ةصاخ
 
 

Sammuel P. Huntinggton, the clash of civilization and the remarking of the world )1( 

order, Simon and Schusten, New York, 1996 
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 رصعلا وراتطت ةبكامول ةبتاث ىطبخ لبقتسملا وحن هجالتوو ،ضرالحاب لماضيل حيصح طبر الجراء

 .ةيبرعلا ةلصاالا رهوج لىع ظلحفاا عم

  نجمعويسم هنا اال ،ةنطقملا تابحق  خيتار يف تلايعدت لىع نفقوتي ن،يوالعشر يدلحاا نالقر وخفمؤر 

 هزوغ  ءانثا  تربانوب  نليوبانب  تبدأ  يتلا  ،طسلواا  قالشر  خيتار  ةبحق  نا  لوالق  لىع

 .فوشتابوغور شبوب تهتنا دق ،عدب مايف هانم ردهط من نكمت يلذا يناطيربلا نوسلنو لمصر،

 مالعلا كلذ يف ماب ،وميلا عالم حاتتج يتلا ،عام لبشك ةيبرغالو صاخ لبشك ةيكيلمراا ةفقاثفال

 :نيتماه نيتيناح يف ةقبلساا تقافاثلا نم اهريغ نع فلتتخ ،يبعرلا

 كيريلماا نفوذلا  طقانم  نم  عسوا  نكاام  يف  تشرةنمو  ،ةياسيالس  ةطريالس  نع  ةلقتمس  هانا  ،االولى

 نيلصا وا ةيلمااالس نرايا اركفا هيلا توصل يلذا ىلمدا لىع ك،بذل قفوتت يهو ،اسييالس

 .ةيعالشيو

 ،ةيبعرلا  ةفقاثلا  ةاصخبو  ،ىاالخر  تقافاثلا  مانيب  ،ةاسعو  ةيبعش  تاذ  ةفقاث  هانا  ،ةيناثال

 .ةياسيوالس ةيكرفلا بخنلا قاطن يف ةصورمح

 ،عمتجملا حئراش لك يرتغ ةيركيلماا ةفقاثلا نا ،ةيبعرلا ةفقاثلا لىع رثؤت يتلا رطلمخاا نوم

 نع نيجراخلا او نيمورحملا سانلل ةصاخ ةلاسر اهتايط يف لمحت امك. بابشلا ّ  اصوصخو

 فوظر يف شيتع لتزا ال ،ماع لكشب ،ةيبرعلا ةأرملاف. ءاسنلا ّ  اصوصخو ،ةيعامتجلاا ةيبتارتلا
 يف ةلغوم

 تاعمتجملا يف اهتلايمز عم ،ىندلاا دحلاب فيّ   كتلاو ،اهدويق نم تلفتلا لواحت يهو دم،قلا

 قطانملا ضعبو ،سنتوو نانبكل ةتحفنملا ةيبعرلا للدوا عضب يف ةيبعر ىتوح ةيبغر نم ،رىخلاا
 ىرلخاا

 .الوطن العربي في

 لعلو. ةيجولويديلاا دئاقعلاو ةيديلقتلا ميقلا نع نيعفداملل ّ  دايدهت لتشك نا عدبتالمس نم سيل كلذل

 ةيآ فقوم وه ،سيول اردنبر لقوي ماك ،ةيركيلماا ةفقاثلا نم يتاآل ديهدتلا هذا ةيؤر ةيفيلك لاثم لفدح

 (1)"ربلكاا ناطيالش "هانأب دةحتملا تايواللل هوصف يف نييلخما هلال

  يف  تلاداجملا  نيوانع  نم ّ  ايسئير  ّ    ّ  اناونع  ناك  ،ةيبغرلا  ةفقاثلا  يحدت  نا  فييضو
 رثكا يف ،يدحتلا ذاه ةيكريملاا ةيبعشلا ةفاقثلا مّ  دقتو. نمزلا نم نينرق يلاوحل طسولاا قرشلا

  قرشلا  يف  نروكفملاو  ءامعزلاو  ماكّ   حلا  مّ  دق  لباقملاب.  هسفن  تقولا  يف  ّ  اراشتناو ةثداح هطامنا
  اكاةالمح  كلذ  نمو  ،يلتحدا  هذا  لىع  ةلفتمخ  دودر  ميقدت  يف  كش  وند  نمروتيس وفسو  ،طسولاا

 أقلمتالو  ينتبالو

 (2).فضوالر كارنتلسااو ىولشكا وا ،بشرتوال

 ىعل ،بعرلا نيثباحلاو نيفقثملا نيب اعماج كانه نا ،ةيبعرلا ةفقاثلا لجام يف ارزبلا عوالولق

 يهف د،اعبلاا ةثلثم اهنأب نيسي ديّ   سلا اهفصو ةمزلاا هذه. ةيفاقث ةمزأب ّ  ايلاح رمي ،يبرعلا عمتجملا نا

 .ةيلمعلا ةينلاقعلا يف ةزمأو ةيوه ةموأز ةيعشر ةازم

 ،ةيحضار ةييجتراتاس ىلا ،ةماالز ذهه نم جوللخر اجتيح ن،اآل هيعل وه ماب يبعرلا عمتوالمج

  ةييجتراتاالس ذهه اجتتح لبقامبال .قافيثالو يتصادقلااو اسييالس فلالتخ جاوزتل ،دمقتالو هوضنلا لبس لىع تركز

 رزبأب تكزتار يتالو  ميلعالا  عمتالمج  ةينب  يف  تثدح  يتلا  ىربكلا  ترايغتملل  ديوج  قيعم  مهف  لىا

 عمو .ةيفقاثالو ةيتصادقالاو ةياسيالس هاتايجلت لبك ،ةمللعوا هرةاظ لىع اهاصرنع

 

 12ص ، 0002،توريب لى،واال عةبطلا ر،شنلوا بتكلل سيرلا ضاير ط،سواال قرشلا بلقتمس ،سيول درانرب)1( 

 12ص ق،بسالا عجرملا ،سيول درانرب)2( 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Üçüncü Uluslar Arası Orta Doğu 

Semineri, Elazığ, 02-04 Kasım 2006 205 

 
 ىلا ّ  لااو جاتحت م،لاعلا يف ةيفقاث ةمنطق يأل ،ةيحضار ةييجتراتاس اي نا ىرن ،ةثالثلا ةيللفاا ةللااط

 .ميالعلا قافيثلا هدشملل قيقد ليتحل

 ةبيرعلا افةقثلا ةمأز

 ةيفقاثلا ةلزمااو ةيملعالا ةثلحداا نيب ةلصلا لىع يركز ن،يثباحلا نم ددع نيب ودسي تجاها كانه
 ةلزماوا .ةيفقاث  ةزمأب  نهلراا  تقلوا  يف  يمر  يبعرلا  عمتالمج  نا  انريقدت  يفو  .تعامتجملا  نم  ديلعدا  في
 .هسفن تقولا يف ةينلاعق ةمواز ،ةيوه ةمواز ،ةيعشر ةأزم هيف ،بناوالج عددةتم ةيبعرلا ةيفقاثلا

 تاعمتجملا يف ّ  اضيا ةدئاس تامزلاا هذه نا ىرن ،ةنراقم رظن ةهجو نمو ركذلاب ريدجلاو

(1)ةدمقتملا ةيالمالرأس
 

 يف هانفس باباالس يه ،ةدمقتملا ةيبرغلا لودلا يف تمااالز ذهه باباس نا ينيع ال كلذ نا ريغ

 لعيج يلذا ،يرضاحلا هاقعاوو يعماتاالج هاتاريخ المعلا يف ةيفقاث ةمنطق لكلف .يبعرلا عمتالمج

 .ةصلخاا هاباباس هال قافيةثالو ةياسيوالس ةيعماتلجاا رهواظال

 بي؟عرلا المعلا يف ةيفقاثلا ةيعرشلا ةازم يه ماف

 ةيسااالس  جرلمخاا  حدا  اهاربتعاب  ةيطقراميلدا  لىع  رياالخ  قدعلا  يف  ،ربعلا  نوثحابلا  زكّ   ر

 ةبيترك ةيجتن رملا صادحلل دمرةمال ارثاآل ترهظ نا عدب ةاصخ ،ةيبعرلا ةفقاثلا ةماز نم جروخلل

 يف يبعرلا نطولا ،لزت ولم ،تداس يتالو ،هاالكاش لبك تسمور يتلا ةيطلستالو ،ةيبعرلا ةلنظماا

 .ءاوسلا لىع ةيوالجمهور ةيكلملا هاطمانأب لثمتت ةيطسلتلا ذهه .ةريلخاا ةعباالر لعقودا

 ةيهجنملاو  ةيرظنلا  تلاكالمش  نم  ريثكلا  ريثي  وعضوم  ،ةيبعرلا  مظنلا  ةيعشر  ةسراد  نا

 يف ماب ،وميلا ىتح تانيخمسلا ذنم ةيبعرلا ةياسيالس ةمظنلال لفلحاا خيارتلا انعبتت ااذف .ةياريختوال

 سنتوو نميلا نم لكو ،1159 قراعالو ،1152 ةنس رصم يف امك ةيكلملاو ةيجمهورلا ةلنظماا كذل

 ةيجمهور ةظمنأ شوءنو ،ةياسيالس هاتيعشر لكآت عقوالا يف ينيع مام ،1111 ايبيلو ،1112 ةنس

 .ناياالح رثاك يف رةوثلا ةيعشر يه ،يدةدج ةيعشر لىع ةينبم اهلمح

 للاقتلساا قيتحق سساا  لىع هاتيعشر تسسأ يتالو ،ةيالكيلرادا ةيبعرلا ةياسيالس ظمنلا هذه
  ىتش كارعم كلذ ليبس يف تاضخو ،قافيثلا احتفنواال ،ةلملشاا ةينمتالو ،ةيعماتلجاا ةدالعالو ،ينطالو

  هواجت تانينماثلا  ذنم  اهنجدو  .اهيعل  والقضاء  هاتيصفتب  تهتنا  ،ةفسانملا  ةياسيالس  ىلقوا  عم  ةياخلد

 ىلع  ظاالحف  يف  عيالذر  هافشل  كلذ  ةليصح  تنكاف  ،ةياسيالس  هاتيعشر  يف  قاصتناال  ةلكمش

 .ةيركيلماا  دةحتملا  تايوالوال  لئيسراا  لبق  نم  هانام  يف  تدايدهتلا  ةهواجمو  ،ينطولا  للاقتاالس
 .ةياسيالس ةركاوالمش ةيطقراميلدا ميق قيتحق نع اهوعجز ية،منتلا يف هافشل لىع كلذ سكعنوا

 :نيتييجتارتاس قيبطت ،ةيهاوتملا هاتيعشر اذقنال ،ةلنظماا ذهه عضب لعف در نكاو

 ةحاتاو  ةياسيالس  هاتانظم  نع  طلضغا  فيخفتل  يدةقملا  ةياسيالس  ةيعددتلا  لىا  النزوع   1-

 ىقبت  يتالو  ،ةركاللمش  هاترسم  يتلا  ةقيلضا  ةرئلداا  وددح  يف  نلك  ،ةضارعملا  تواصلال  ةالفرص
 .ةطلالس لداوت يةناكما نع يدةبع

 ةكالمشار  يف  هاقحب  فرتيع  لم  يتلا  ةياسيالس  تاعماجلا  دض  اشربملا  عمقلا  ةممارس   2-

 هامهوا ،ةطسللا لىا لوصولل فهدتو ،يدةقملا ةياسيالس ةيعددتلا ةكرفب لبتق لم يتلا كتل وا ،ةياسيالس
 

 رصق ،اثرتلات وريب ةيعمجل سماخلا يلدولا رمتؤملا يف مّ  دق ثحب ،ةيبرع ةيراضح ةردابم وحن ،نيسي ديسلا. د)1( 
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 يف ميلااالس قاذناال ةهبوج ،سنوت يف ةهضنلا ةركح اهرزبا نوم ،ةيجاجتلحاا ةيلمااالس تاعماالج

 .مصر في المسلمون واالخوان الجزائر،

 بابلا حتفف ،ةيسايسلا ةيددعتلا هاجتا يف خيراتلا ةكرح لوّ   حت رداتقاب كردا هضعبف ،ةيكلملا مظنلا امأ
 اهرزباو" ديلاقتلا "ةيعرش ىلع دمتعي لازام اهضعبو. دنرلاا يف لاحلا وه امك ،اهماما ّ  اعساو
 .يراشتاس سلمج شاءناب ةركاالمش رةئاد عيوست يف بدأ يلذا يدلسعوا ظامنال

 ةطبارتم ةعومجم ىلا ،رةيخلاا ةعبرلاا دوقعلا يف ةيبرعلا ةيطلستلا ةلودلا تاسرامم تّ  دأ دقو

 :اهرزبا ةيفسنلاو ةيفقاثالو ةيعماتاالج هراوظلا نم

 وىتالمس لىع ابرتغاال هرةاظ روزبو ،ةعقموملا ريهماالج نيب ةياسيالس االةبلمالا شيوع -

 .يالفردو معيتالمج

 يه ماك ،هاتكاوتحر هاتيالعف اديزداو ،ةيطلستلا ةللدول لمضادةا تافقاثالو اركفلاا ظهور -

 عطاقلا  ضفرلا  ىلا  وعدتو  ،ةملوعلا  دض  ةّ  دشب  فقت  يتلا  ،يجاجتحلاا  ملاسلاا  تاكرح  يف  لاحلا

  قافيثال جذمونلا ةممهاج لىا ةفاالضاب ةيلمالساا ةللدوا شاءنال هابقل لىع لمعالو ،ةيوضعلا ةينمالعلا ةللدول

 ميلااس  وذجنم  ميمعت  لىع  لمعالو  ،ةيلمااالس  ةلماا  ديالقت  نع  ربيع  ال  ارهبتعاب  ،يبغرلا

 .ةسايوالس تصادقواال ةفقاثلا يف لماكتم

 ىلا عىيس ،جرمبملا اسييالس هيجوتالو ةيطسلتلل ضهانم يطقراميد  ينماعل اريت روزب -

 قوقح  تايعمج  نيكوتو  ،ةضرعاملا  ةياسيالس  بالحزاا  ليتشك  للاخ  نم  ،ينلمدا  عمتالمج  اءياح
 .ةللدوا ةطلس عن ةقلتالمس ةيفقاثالو ةيعماتلجاا تساسلمؤا دور ليعفتو ،ننسااال

 ةغلاب ةيلاقتنا ةلحرمب ّ  ايلاح رمي ،يبرعلا يسايسلا ماظنلا نا ،ةيبرعلا ةفاقثلا عقاو يف رثؤي اممو
 ةيوطلسلا  نم  ةيالقتناال  ةرحلملا  ذهه  .ةيفقاثالو  ةيعماتواالج  ةياسيسلا  تاعبالصرا  ةلفاح  ،ةبالصعو

 ترايثأتالو  ةيلدولا  لماالعوو  ،هايعل  ثرةلمؤا  لمالعوا  هايف  طلتخت  ،ةياسيالس  ةيعددتلا  لىا  ةيفردتال

  راكفلاا  رشن  يف ّ  ايعيلط ّ  ارود  نوفقثملا  بعليو.  ةيددعتلا  وحن  يملاعلا  حوزنلا  نم  ةمداقلا
 ةيناملعلا

 (1).رييغتلا ثلحداا ا،مبر ةيثور ةقيطرب اهارمتثواس يبعرلا مالعلا قفوات يتلا ةملعولل قيوستوال

 هتهاوجت  فلتبمخ  ينلمدا  عمتوالمج  ةيطسلتلا  ةلدولا  نيب  ةركعملا  لىع  الصراع  تصرقي  ولم

 اريتلا  نيب  داح  عراص  يدور  ثيح  ،هتاذ  ينلمدا  عمتجملا  لخاد  ىلا  كلذ  ىعدتي  لب  ،هتايوجديوليوا
 ةحلساا لىع رهظ يذلا وليصاال ميلااالس اريتلا نيبو ،هتاهتجاا  عوّ   نت ىلع يطارقميدلا يناملعلا

 اهتئبعت  ىلع  هتردقو  اهب  ريثأتلاو  ريهامجلاب  لاصتلاا  لاجم  يف ّ  اصوصخو ّ  اميظنت  رثكأ  ةيسايسلا

 نداوسلاو نيطسلفو سنوتو رئازجلا يف ّ  اطشان هارنو ةيبرعلا لودلا نم ددع يف كلذ رزبيو. اهتدايقو
 .جيلخلا لود عضبو الردناو تيلكوا يف هتاذ تابثال تحاوالبم قوميو لاموصالو قاعرلاو صروم

  ةئيلاعتاس تاهتجاا هايدل ةبلنخاف .ةيبلشعا ةفقاثالو ،ةبالنخ ةفقاث نيب ةقيعم ةوجف كانه ،ىاخر ةيناح نم

 ةيفقاثلا  هاتيعلشر  ضفور  ،هامع  لصالتوا  نع  وعجز  ،هاب  لهجو  ،ةيبلشعا  ةفقاثلا  ازاء

  يالذ ،يلتحدا هذا رةطوخ انألدرك ،يبعرلا نطلوا يف ةيملأل يرةبكلا ةبسنلا انظالح اذاو .هاب فاخفتواالس

 اواجسهه  سحست  نع  عادبتلااو  اهريهماج  نع  لزاعناال  لىا  هادفعيف  ةبالنخ  لىع  رثؤي  دق

 .اهاركفوا
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 يهجنم ريكفت لىا اجتحيو ،ةيمهاال ىهتنم يف وه هابيوصتو رة،طوالخ ةغلاب ةيلقضا ذهه نا

 مل بولدؤا مهلمعو مهطنشاو  مهعندفاا مغر ن،يونمالعلا نقفوثملاف .اهل ةباسنم لولح لىا لوصولل

 ولتح يتلا باباالس ةدمقم يف نا كش وال .ةيضعرلا ريهماالج ىلا لوصلوا ىتش بابوألس عوايطتيس

 ماما ،ةلفتالمخ ةيبعرلا ةياسيالس ةمظناال هافرضت يتلا ليقراعالو تابقعلا يه ،هيلا نصبوي ام قيتحق دون

 ىلع قييضتلاو ،ةيسايسلا بازحلاا ةكرح دييقت للاخ نم ،ريهامجلا عم ّ  امومع نيفقثملا لصاوت
 .ينلمدا عمتمجلا تساسؤم هاب تقوم يتلا تاطنشاال

 يف حوانج  نيذلا نييلمااالس نم نيطاشنلا امما ةيالخ ةحاالس كتر لىا عبالولق كلذ ىدأ دقو

 م،هيلا ةبيقر ةغلب مهبتطاومخ ةساحبال مهفرادنا بببس مهب ريثأتالو ةسعاو ةيريهماج تاعاطق عم لاصوتال

 قلاطا نم اونكمتو. ريهامجلا دانجو يف نماكلا يثارتلا نزوخملا مهدنع شيّ   جتو مهتفطاع سملات

 ةليّ   خملا ظقيا يذلا ،"لحلا وه ملاسلاا "راعش لثم اهتاذ يف ةضماغ نوكت دق ،ةلمّ   جم تاراعش
 .ةيعماتواالج ةيتصادقاال مهتلاشكمل يئهانلا لحلل ةومعمز عودوب اهبذتواج ،ريهامالج دنع ةيبالشع
 ليلوا 11 ثحداأ عدب عدصاتي بدأ اسييالس باطالخ ثيح ن،هاالر فقمولا ك،لذ لىع ليلد ربكأو

 ريغلا  هابلحر  هامع  ةنعاوتملا  لودالو  ةتحدملا  تايالولا  لىع  يلمالسااو  يبعرلا  عشارلا  طخوس

 .قاعرلاو انتسنغافا دض ةعروشم
 

 

 
 :ةيوهلا ةمأز

 هعقاو  يف  ةماز ّ  ابلس  سكعنت  ،هتيوه  يف  ةماز  نم  نهارلا  تقولا  يف  يبرعلا  عمتجملا  يناعي

 يتلا طرقلا كبذل ينعنو ،يفقاث هيوجت يأل ةبسنبال ةياساس عدت ةيعماتاالج ةئشنتلا قرطف .قافيثال

 .ليج لىا ليج من ام عمتمج يف ةيديلقتلا ريياعملا هاب لقتنت

 اجتنا ىالو ه،بوشع هنطوو هتئيب لىا هئماتناب ةعانق لىع نطلمواا لعج لىا ةيعماتاالج ةئشنتلا فهدتو

 فيكتلا هاتفيوظ رد،فلا لداخ ةيعفاد ةينب قلخ لىا ةفاالضاب ،ةعامالج ةيوهو لفردا ةيهوب شعور

 (.كيراتاالش وا لياسمأالر وذجمنالك) عمتالمج يف ئدسالا اديصتقلااو لسياسيا موذجنلا عم

 رصانعلا ةبغل لوح ةعرتصام ةيظرن تاهتجاا كانه ،ةيوهالو ةيعماتاالج ةئشنتلا لامج فيف

 .اصرنعلا نم رهيغ لىع دئلساا اجتناال طمنو ةيعون اهمهاو ة،يمادال

 نيهجوت نيب ّ  ايلدج ّ  اعباط ذختي انه اعرصلاو

 ةينبملا ةقلاعلاو قوسلا ةجاحو جاتنلاا طمن ىلع زكري يدام وه لوّ   لاا هجوتلا: نييساسا

 حالمصال لىع

 .ةركتالمش

  ورطتال ةريمس  ترسم  يتلا  اركفواال  ديالقتالو  فارعواال  ميالق  نأش  نم  عليي  اليثم  وه  يناثلا  هوجتال

 ةقلاطنا  لك  يف  سااالس  هوجتلا  هذا  نم  لجعتو  ،ةيمادلا  لمالعوا  باحس  لىع  يعماتاالج

 .ةيلبقتمس

 ىعل  ةرادق  ،ددةحم  ميهفام  ةبلور  ىلا  اجتيح  ،عمتالمج  يف  ةيوهلا  نع  ثيلحدا  نا  ةقيوالحق

 du  vision   "مالعلا  ةيرؤ"  هومفم  وه  كلذ  لىع  قدراال  هومفمالو  .ةيلهوا  ةلكمش  رهوج  طابنتاس

"the image" monde، امهلا هباتك يف غنولدب اهددح صورلا نم ددع ولح ةكمعر تدور ثيح 

 :ةيالتلا طقانلا نم ددعب هاالماج نكيم (رةوالص)
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 .هطيمح يف لفردا ضاعوا حددت يتلا ةينكاملا رةولصا -

 .هيف هنكامو نزملا رىجم نع لفردا هانكوي يتلا ةينماالز ورةصال -

 .تاقلاعلاو تمااظتناال نم قنس وه ثيح من ةينلاقعلا ورةصال -

 .هطيبمح هتقلاعو لفردا بدور علقتت يتلا ةيصخشلا رةولصا -

 .شرالو ريالخ بأحكام قلعتتو ةميالق رةوص -

 رعمشاو  ،تاالعفنا  نم  كلذ  يف  امو  نلكوا  ةيؤر  ةقيرطب  ةلقعتملا  ةينادوجلا  ةصورال -

 .سعادةلاو وااللم ةبهوالر فوالخ

 .ةيشعور دونو ةيشعور وال ةيروعش بنجوا ىلا ةسمقم يه ثيح من رةولصا -

 .ةيواقعلا عدم وا ةيقعالوا عدب للاخ من رةولصا -

 .ضومغالو حوضوالو أكدتلا دمعو ن،يقيلا وا أكدتلا عدب للاخ من رةولصا -

 ةيرؤ تناك ذاا ام ةفرعمل ةيمومعلا او ةيصوصخلا دعب للاخ نم اهيلا ّ  اورظنم ورةصلا -

 .رادفاال عيمج هايف كرتيش ةيعمج او ،ةيصخش وا ةيتاذ ةيدرف ةيؤر يه مالعال

 رةوصلا يه ظامن وا ةيعفر ةفقاث وا عمتمج يأل ةياالساس ةطبلراا نا لىا "غنبولد" بهذيو

 يتلا ةماعلا رةولصا وا المعال ةيؤرل ةيرهوجلا صئصاخلا لىا ريتش يتال image Public ةماعلا

 .عمتالمج كلذ فرادا هايف كرتيش

  نا  باالشارة ريجدو عاصرملا ميلعال ثراتلا يف ةغايص لشما عدي ،هومفملا عادبا نع "غنبولد" كرهذ ام نا

 تعامتالمج  يف  ماك  ،ةدمقتملا  ةيالمسأرلا  تعامتالمج  يف  ةوسملم  هرةاظ  ةيلهوا  ةازم

 .ةيكارتاالش

 :ةلنياعقلا ةمالزا

 اهوددح لىا هاطسبو ،ةيلمعلا ةينلاقعلا ةممارس نا يف نمكت يبعرلا المعلا يف ةفقاثلا ةلكمش

 نا نم ّ  لادب ،ورذجلا قيمعلا يلاعفنلاا طابحلاا تلادعم تادز اهنأل ةيبلس جئاتن ىلا تّ  دأ ،وىصقلا

  ةيناح نمو .نيقيلا دمعب مهساحساو ،سانلا نم يدةزاتم دادعأل فسينلا راقرتاالس عدم ىلا ىدا امم ،هنم لتقل

 نمو. لقتسم ياسيوس  يتصادقاو  يعماتاج  لمعاك  بابالش  دووج  ،ةيلهوا  ةماز  باباس  نم  نإف  ،ىراخ

 يف لاعّ    فلا رصنعلاو ،ةيعامتجلاا تاكرحلا ةعيلط يف ّ  امئاد اوناك مهنا ،ّ  ايخيرات فروعملا
 .تاوالثور تفاضاتناال

 دقو .ةيجاجتاح ةيعماتجاو ةياسيس تكاحر لىا لوحتت نيح ،عمتجملا يف ةيلهوا ةازم بلورتتو
 تكاحر لىا هاليوحتو ،ةيالكيلرادا جالحتجاا تكاحر احتواء – ذةف قدرةب – ةيالمالرأس تعامتالمج تعاطتاس

 tolerance) (Repressiveعيمقلا حماستلا "زيوكارم" هيعل قلأط ام للاخ نم ثقافية

 سارمت ةيطلستلا ةفالدول اشربملا عمقلا بيسالا كالنهف ،عام لشكبو ،ةيبعرلا انتعامتمج يف ماا
 حمستف  ،ظامنلا  ةيعشر  هددت  ال  جاجتاالح  تاركح  تماد  ام  ،يعمقلا  حماستلا  :نيجهو  تاذ  ةاسيس

 اذاو .ظامنلا هاهجتني يتلا ةيسايالس ايلقضاا عم عارضتت ال نا طشر ،مهئراآ نع ريبعتبال نيفقثملل

 ةيفسعتو ةيعمق بيلاسا ىلا نأشلا ةبحاص تاموكحلا أجلت دق ض،راعتلا لصحو ةجاحلا تعد

 حلاس خدامتاس كلذ نمو ،ظامنلا هايعل قوميو مكالح هايلا كزتير يتلا تبثوالا لىع ظللحفا ،ّ  انايحا

 رةصادم
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 ديس"  بتك  تصودر  نيح  رصم  يف  ثدح  ماك  ،"ةطرخ"  ربتتع  يتالو  هاعضب  لداوت  عنلم  بتكلا

 اعدو ،ّ  ايلهاج ّ  اعمتجم رهابتعاب رهسأب عمتجملا هيف رّ  فك يذلا" قيرطلا ىلع ملاعم "اهمهاو" بطق
 تنتبو  ،ةيجاجتلحاا  تكاحرلا  ةيثور  تداز  ذاا  ،ىاخر لحواا  يفو .ةسلحملا  ةولقاب  هيعل  بلاقناال ىلا

 .اشربملا عمقلا ةياسيس اعبتا لىا راصي انه ،ظامنال بلقل فنعلاو ،ةيريهماالج ةئبعتلا بيسالا ةحصرا

 اله يتلا ةيوهلا ةازم نع لءابج فتكش تاعراصب يزخر ،رصعاملا يبعرلا عمتالمج نا عقوالوا

 .ةيبعرلا ةفقاثلا عقاو عم باشرةم ةقلاع
 

 :القرار اتخاذ في االزمة

 ةلزماا وا ،القرار خاذتا ةماز ،ةمللعوا ريثأتب ،ةيبعرلا ةفقاثلا عقاو يف ثرةلمؤا تمااالز نم

 يتؤد ،ةياسيالس مظنلا ةيعشر ةزمأف .نيتقبلساا نيتلزماا عم ةقيثو ةقلاع اله ةماالز ذهه .ةيلمعلا ةينلاقعال
 رثأتي يالذ ارالقر تخاذا يف نيفاقمتم للخو ةماز ىلا كلذ يديؤو ،ةيوه ةمزا تولدتف ريهماالج طاباح ىلا
  وا  ةمواجه يف هاتانكاام نم يحدو ،ةيبرعلا ةفقاثلا يرةمس لىع كذل سكعني .ةيالهوو ةيعالشر يتزمأب
  علو. ةضراعتم رظن  تاجهو  نم  المعلا  لىا  عطلتي  رصعاملا  يبعرلا  عمتفالمج.  ةملعولا  يرةمس  ةبكاوم

  ةينداحولاب نمؤت يتلاو" ملاعلل ةيطلستلا ةيرؤلا "،يسايسلا وىتسملا ىلع ،ىؤرلا هذه رزبا لّ  

 ةقولم ضفتر كبذل  يهو  ن،ميهملا  دواحلا  بزالح  وا  ةيبلاقناال  ةعماالج  للاخ  نم  ،مكحلا  يف ّ  ابولسا
  هاتحج  ،هوجتال اهذب لمعي نم لك عمقتو هدطضتف ،اسييالس عاالصر ىباالحر وا ،ةياسيسلا ةيحرلا

 دييتس لىع تحرص يفقاثلا  ديلصعا  لىع  هانا  لب  ،ظامنلاو  ةللدوا  فعاضا  هانأش  نم  ةيعددتلا  نا  كبذل
 ةفقاثلا جهزةا على ةلماكلا رةطيالس للاخ نم ،هامع ةعارضتملا ىؤالر ةفاك فينو ،المعلل هاتيؤر

  ميمعتو  ،مهاركفال قيوستالو ،مهئراآ نع ريبعتال ،ظامنلا صارنا ريلغ هايف احتي ال يتالو ،لماعواال
 ةطسللا  لبق  نم  هوجم  يئاغغوو  يريربت  يئاعد  باطخ  للاخ  نم  مهتايظرن

 .ةياسيالس

 ،يكرفلا عددتالو حواربال نتؤم يتلاو "المعلل ةيرالبيللا ةيؤالر" ضقانت ،ةيطلستال ةيلرؤا هذه

 ّ  اقفو ،ةيسايسلا  بازحلااو  تارايتلا  فلتخم  نيب  ةطلسلا  لودات  أدبمو  ،ةيبزحلاو  ةيسايسلا  ةيددعتلاو
 ولو - قلطملا درفلا مكح نيدتو ،يسايسلا عمقلا ضفرت كلذل يهو ،ةفافشو ةهيزنو ةرّ   ح تاباختنال

 عوّ   نت رورةض رىت يفاقثلا ديعصلا ىلعو د،حاولا مكحلا ةغيص ضفرتو – ةيجمهور ةانظم للاخ من

 .ةيعماتاالج ةبالتجر ءاثر اديلزدا نمالضا وه ذاهف ،ميلس طارا يف هاعوصرا ىؤرالو اآلراء

 يتلاو ،ةيحان نم" ةيناملعلا ةيرؤلا "نيب ّ  اعارص اندجول يفاقثلا بناجلا ىلع زيكرتلا مّ   ت اذاو
 نيد لمالساا نا ىتر يتلا "ةيسلفلا ةينيلدا ةيؤرال" و ،ةاسيالس نع نيلدا لصف ةرروض نم قطلنت

 يبغر عمتمج نع ريبعتو ،ةفيسخ ةقطهر ىوس سيل ،ماهنيب للفصا يف ةينمالعلا راهت ام انو ،ةودول

 .ميلااالس عمتبالمج هل ةقلاع ال

 المدا ديبع ريثأت هل نكويس ن،هلراا تقولا يف يبعرلا المعلا هشييع يلذا ياسيالس الصراع هذا

 .يبعرلا ينلمدا عمتالمج لبقتمس على

 ىلا  طرقتلا  للاخ  نم  يبعرلا  نطولا  لخاد  الصراع  باب  وجلو  نم  دب  ال  قايالس  هذا  وفي

 ".ةيالقوم المعلا ةيرؤ" و ر،يبعتلا حص نا "ةيطرالق المعال ةيرؤ"

 يتالو يبعرلا نطلوا لخاد ىراخ بووبحر جيلخلا ببحر هانطبر ول ،الصراع هذا ةيمها تبدو

 يقارعلا  وزغلا  ةيعرش  يهو ساسلاا  ةيضقلا  لوح ،ةيبرعلا  بوعشلاو  لب  ،ربعلا  نيفقثملا  تمسق
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 ةولقاب  يتأت  ةيبعرلا  دةحلوا  ةيلمع  له  ،هنفس  رحطي  يلذا  ريبكلا  لاؤسلاو  .حدةلوا  فهدب  تيللكو

 ؟ ةركتالمش ةبغوالر ةلداتبملا ةعانقلاو ةيطارقميدلاب مأ ؟ ةحّ  لسملا

 بلطتي ذاهو  ،يطقراميلدا  لمعلابو  ةركتالمش  ةعانلقاو  مهفاتبال  لصتح  نا  بجي  دةحلوا  نا  عبطبال 

. رباكتلاو طلستلا نع لزعمب ،ةيعامجلا ةيلؤوسملاب ّ  اسحو ،ّ  ادحومو ّ  ايعاو ّ  ايفاقث ّ  افقوم
 ةسنتجامالو ةركتالمش ىالرؤو لماكتلاو بقارتلا ميهفام نع عدبلا لك ديبع لعم ،ةنميهلاو ةوالق الى ؤجللاف

 .عيمجلا نم ّ  لاوبقم ّ  ارايخو ّ  ايعطو ّ  لامع ةدحولا نم لعجت

 ةيتصادقلااو  ةياسيالس  اهعادبا  هال  ،يبعرلا  عمتالمج  هاشييع  يتلا  تمااالز  نا  ىنر  انه  نم

 ةيبالسل  بنجوالا  مييتق ،ةيعوضموو  ةقدب ةمللعوا  لىا  ظرنلا  نم  دب ال  كذلل  .ةيفقاثالو  ةيعماتواالج

 نكونو ،انتفقاثو انميق سارةخ اهتيجتن نكوت تاهاتمو طاءاخ يف عنق ال يك ،هاوجتر يتلا ةيباليجاوا

 ةلحرملا  ةمس  قسامنواال  تتشتالو  اعيلضا  نكويف  ،ةحوطرملا  عيضالموا  مهف  نع  ةبغر  يف  اليتبال

 .يبعرلا انعمتمج يف ةيلبقتالمس
 

 :لعربيةا قافةثلا لبقتسم ىلع ةملوعلا ثيرأت

 ،يفاقثو ينمأو يداصتقا لاجمك ّ  احوتفم ملاعلا نوكي نا ينعت ،اهرهوج يف ةملوعلا تناك امل

 جتني نا يعيبطلا نمف ،قوسلا ريياعم قفو ّ  ادارفأو ّ  لادو نروداقلاو ءاينغلااو نوروسيملا همساقتي

 تبمجاال ةلتصملا ةيفقاثالو ةياسيالس تلالمجاا لىا ،يتصادقاال لاالمج ىعدتت طرمخاو تعابت كذل نع
 .ديالقتالو تاداعالو شيعلا طماناو ةيالهوو ماءتنواال يادةالس

 ولدلا  نم  ريثكلا  هاشخي  يذلا  سجاهلا  وه  يفاقثلا  علاتقلااو  ةيوهلا  نداقف  نم  وفخلا  لّ    علو

 (1).عاصرملا لماعلا اهدهيش يتلا تالوالتح خضم يف هاتيامشهو هادايزدا نم ينعات يتلا ةيبعرلا

 ،يبصرلا -يعمالس  للمجاا  عصر  يف  ةيشربلا  هامع  لتدخ  ،وميلا  ملاع  اهشهدي  يتلا  ةلئاهلا  ترايغتفال 
  نم  كلذ  نع جتنيس ماو ةمللعوا ريثأت ئرةدا يف ةيبعرلا ةفقاثلا تحبصا دقو .رشابملا يرلفوا لصاالتوو
  لم  نا  ،مهددة حبصتس  يتلا  ةيفقاثلا  تايصوصوالخ  ةيومقلا  تايوهلا  لىع  رةيطخو  ةيبلس  ترايثأت

 .ةمللعوا هاب يتأتس يتلا  اركفواال  ميهفاملا  لىع طرأتس  يتلا  ترايغتملا  رابتعاال  نيبع الخذا  لىا  يصار
 دودر ىوس سيل ةيفاقثلا ةيلهوا ىعل هيف غالبملا فوخلاو فاءكنواال عقوقتلا تاعنزا لىا ملاستاالس انو

 عقاوم ةعزعز اهنأش نم يتالو ةيملاعلا ةيدقنلا راكفلاا نم ةيشخلا بحجي ّ  اراتس امبور ،ةيبلس لعف

 ةلقغم ةيوه هانا ىلع ةيبرعلا ةيوهلا ىلا رظنلا ّ  احيحص سيلف. ةبقاعتملا ةيفاقثلاو ةيسايسلا بخنلا
 نيدو ةلغ نم ،ةيلهوا لتشك يتلا اصرنعلل ةيدقنلا ةنيعاملاف ،هاليعدت نكمي ال ةياحادو

 ،لكشتلا عادةال ةلبقاو ةنومر ةحفتووم ةبكرم نوكت نا نكميةيوهلا نا نيّ   بت ك،رتشم ءامتناو ةفاقثو

 ةيالموالج  ةيفقاثالو  ةيمادلا  تاحاجلل  يرروضلا  اعباالش  نيمأت  لىع  عمتالمج  ةبقدر  ةنرهوم  يهو
 تاحاجلل  ةبالستجااو  ةحطروملا  تايطعملا  عم  قفيتوا  ماب  هاتغايص  ةادعألفراده،وا  ةيوحوالر

 (1).جددةتملا

 عدب ام ةفثقا ىعدت هانا ذا ،بتوكملا قافيثلا ىمستولل ،لحادا عتراجلا نم اخنم يف عوستت ةيفقاثلا ةمللعوا نا 
 ةبطاخملا ماظنب لمعلا فعضا ام ذاهو ،ةثيحدلا تاينقتالو لتصاواال رةوصلا ةفقاث وا ،بوتكملا

 نإف. تاعماجلاو سرداملا ىلا ّ  لاوصو ،تلاجملاو فحصلاو بتكلا ربع ةيديلقتلا ةيفاقثلا
 

 ،ركفلا ملاع لةجم لة،يدب مةلوع جاتنا يف ةيفاقثلا تايصوصخلا ظوظح ،مةلوعلل ةيفاقثلا راثاآل ة،وحال وبا ميرك)1( 

 2001 ،2ددعلا ،21د لجملا

 19ص ق،بسالا عجرملا ة،وحال وبا ميرك)1( 
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 نم هكلتم ماب ،ةيبصرلا-ةيعمالس تاينقتلا هدةع يف حبصا دق ،ةمللعوا عصر يف يبغرلا قافيثلا شروعملا
 هاتبنلاا بذجي قوّ   شم بلاق يف يقلتملل ةيملاعلاا اهتدام ميدقت نم اهنكمت ةطلسو تاناكماو ذوفن

 هفداهوأ  جيوديولياال  هباطخ  غلبي  هاعمو  ،ةعتملا  ةتبع  بقاريو  ،قيوشتالو  ارةثاال  ايوجنولكت  ربع

 ريرمتل ّ  لاباق ،فاطملا ةياهن يف ،هسفن دجي يذلا يقلتملا ىدل دقنلا ةساح أدو يف مهسيو ،ةيكلاهتالسا
 (2).ةينفس ةعنمام وا قليع راضتعا نود ،ةيسلوكلا فقالمواو ميالق عيجم

  قنس وحن ،مهتايعمتلمج سانلا لثتم يطخت يف نكويس ،يبعرلا طيحملا يف ةمللعوا ريثأت نإف انه نم

 ماظنلا  نيبو  هانيب  ةيوق  ةلص  ال  ،ةيفقاث  ميق  وا  ةفقاث  سانلا  يعو  يف  نشأتل  ،يندملا  عمتالمج

 امم ،عييبطلا يعماتاالج مهورطت رحم نم تسيل ،يدةدج ركافاو ميق ربع ،هيلا نموتني يلذا ،يعماتاالج

 ةيعامتجلاا ىنبلاو قلاخلااو كولسلا تايوتسم يف للخلا ضعب ىلا مهتاعمتجم ضرّ   عي فوس

 .ريّ   غتلا ذاهل دهّ   مت لوصا ندو نم ةيئيبوال

 نيب ،ينلكوا ديلصعا ىلع ،قافيثلا ىوقلا نتواز يف ةبيهرلا لخللا ةجدر" ودجو نع كيهنا
 ةيا نم ةدرّ   جم ىرخأو ،اهسفنب ،هجتنت يذلا يفاقثلا يتسجوللا معدلا نم ،لئاه ديصرب عتمتت تافاقث

 (2)".ةّ  نياقثلا ةوّ   قلا لثم ةيفاقث-قوف ةولق ،ةيماح

 يف الرموز اجتنا ظامنو ميالق قنس هل عرضتي يلذا قافيثلا قراتاالخ رةوطخو ةفاثك ببسبو
  قفو ن،يرداق ادوويع لم ،ةسمدرلاو ةاالسر ماهو ةيديقلتلا ةفقاثالو اعمتجاال تاسسؤم نإف ،يبعرلا عمتالمج

  والرموز ميالق  نم  رادهفا  تاحاجب  فاءيواال  ،عمتجملل  قافيثلا  نلماا  ةيماح  لىع  ،ةيلحالا  ماهئداا  غيص

 ةفقاثالو  اعمتواالج  ايفراغالج  دودح  جراخ  تصاغ  تاصبح  يتال  ،تايمرجعلاو  رييعاملاو

 (1).ةينطالو

 ،ةليصلاا ةيبرعلا تافاقثلا يف ّ  ايّ   دج رثؤتس ةملوعلا نا دجن ،مّ  دقت ام ىلا ّ  داانتساو ،انريدقت يفو

 اهنأل ،قافيثلا للمجاا يف هاتما اجتنو هاثارتو اهخيراتب ،ةديدجلا لايجلاا طاتبار نم امبر ،ّ  دحي لكشب

 عدقوا ىعل كزتير ،يديتقل قافيث ىوتمس لىع ةثداحلا عدقوا وسر عدب ،هانكام "ةملعولا ةفقاث" للااح لاوحت

 يفقاثلا ورطتلا قييع هنا لىع عضبلا برهتيع يذلا لمراا ،ةثاروتملا ريسلاو برةغالا جادماال

 .ديدج لك ونح مالعبال رييس يذلا يرضاحوال

 بياسالو ،ميلعتلا قئطرا غزوت هاثتداح لبك ،ايوجنولكتالو لتصااال لئساو نا جدن اننإف ككذل

 د،يعبلاو طوستملا نييلمدا يف قلسيخ اهذو ،عولمملا كرفبال يبعرلا كرفلا رثاتيل ،يتلذاا هانمضموب ةفقاثلا نشر

 ةيبعرلا وللدا نا نيح يف دة،وقفملا ةديدجلا تافاقثلاو ،ةقباسلا ربعلا تافاقث نيب ةماه وةجفل ّ  لاكش
 االخذ ىعل فورظلا نحسأ يف لعمي يلذا يلقتملا دور أخذت هانأل ةنراقملا وطرق بيسلا كلمت ال
 نم قافيثال بعرلا دور فيتيخ ال نا للماا عم ،ةيملعالا ةيفقاثلا تكاالحر يف كيشار ساهع ،لقاهت ام ريوطتب

 يف ّ  اساسا تيقب يتلا تازاجنلااو ةيملعلا تازكترملا نم ريثكلا ىطعا يلذا هوو ،خيارتلا
 )2(.العالمي ولقرون متعددة  الفكر
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 ةملوعلاو برعلا رمتؤم يف مّ  دق ثحب ،ةملوعلا ةفاقث ما ةفاقثلا ةملوع ،ةيفاقثلا ةيوهلاو ةملوعلا ز،يزقلب لهاال دبع)2( 
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 ةثيدحلا ةسسؤملا اسي،يسلا خيراتلا يف ثحب ،بيرعلا ملاعلا ىلع تراثؤمو داعبا خيرات ،مةلوعلا ،سنوي دامع. د)2( 
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 اهلمحت  يتلا  ةيجراخلا  تايدحتلاب ّ  انوهرم  سيل  اهتيلعافو  ةيبرعلا  ةفاقثلا  لبقتسم  نا  راتبعابو
 اهتاهتجاا  نيب  اخليد  حوار  ةماقا  لىع  ةفقاثلا  ذهه  قدرةب  لتصي  لب  ،بحسف  هاتيمها  لىع  ةملالعو

 لتداو ةيحر نمضي ماب ،يبعرلا افيقثلا الفضاء حدةو اءنب عادةا لىع بركع انتبقدر اي ،اهاركفاو هاتارايتو
 ،تامرحملاو تاعنومملا نم يرهوتحر يعادباال طنشالا ميعدت بناج لىا ،ةيبلدااو ةينالف تتجانملاو اركفاال

  رةدابم وا ةيفقاث ةعنمام يأل ّ  اطرشو ةمدقم ،يبرعلا يراضحلاو يفاقثلا راوحلا حبصي ثيحب

 ةغللا  امه  نييساسا  نينوكم  وةق  ىلع ّ  داامتعا  كلذو  ،رىخلاا  تافاقثلا  عم  لصاوتلل  ،ةجتنم
 .يملااالس نيوالد

 اهديهدتو ،اهشارتنا ربع يبلس لعف در ،ةملعولا ثدتح فوس ،ةيبعرلا ةفقاثلا لىع اهريثأتبو

 نيلذا  ،ةمللعوا  يعدتبم  ريفكت  ىلا  دعوت  يتلا  ،ةفرطتملا  اركفاال  شارتناو  ،يبعرلا  عمتالمج  ةفقاثل
 ثااحدو ،سانلا نم يرةبك حئراش بذج لىا يدسيؤو ىدا مام ارهبنواال ارةثاال نم ةلهاب اهوطأحا

 تاوعدلا رتشتنا ذا ،لبقتسملا يف دادزي دقو ،ّ  ايلاح هدهشن ام ذاهو د،حاولا عمتجملا تائف نيب وتافت

 عم لءماتي وال ،ليدخ وه ام لك ضفرو ،ثراتبال ثبشتالو ،ةيوهلاو ةلاصلاا نع ّ  اعافد ةيلوصلاا
 .ةيبعرلا تعامتالمج صئخصا

 ةيبعرلا ةينبلا يف ريثأتلا هللاخ نم ةملعولا عيطتتس يلذا ىلمدا لوح تلدعواا كتل مغور ،لساءتن اننلك

 نم ،لماضيا تايعتدا لك هجو يف تمدص يتلا ةينبلا كتل ،بهلمذاو ةفئاطالو يرةالعش يف يا ،ةياالساس

 ثديح هنا ام ،ةينبلا ذهه رهوج لىا اهريثأت لصي نا نكمي لهو ،بداتناو للاتواح زوغ

 .يبعرلا جيووسيولسلا قمعلا لاطت نا نود ا،هحول تحوالت

 آخر اريخ يف  ،اشربم  ريثأت  ةيصوللاا  ةفقاثالو  ةيطقراميلدا  ةفقاثلا  نيب  للصراع  نكويس  ،لبقتالمس  وفي
 تايهافرلاو ةحلراا بابواس لجهزةاا لوبق ينتع ةيخارجلا ةثحدالاف .ةيلداخلاو ةيجرلخاا ةثلحداا نيب

 ةيبرغ ّ  اميق رتبعي ام ضفر ،هسفن تقولا يفو. ربغلا يف ةعانصلاو ملعلا اهب يتأي يتلا

 ،ذهه ةحلراا بابواس الجهزةا  جتنا يلذا لمعلا ضفر ن،اياالح بغال يف ينعي ال كلذ نلك .ةثيبخ

 تاينقتلاب  ذخلاا  ،ةيجراخلا  ةثداحلا  ينعت  ،رخآ  ملاكب.  ّ  انكمم  ملعلا  ذاه  لعج  يذلا  اةيالح  بوواسل
 هالعوج  ،يبعرلا  المعلا  لداخ ةفقاثلا  ظمن  ورطت  ةيلداخلا  ةثلحداا  ينتع مايف  .اهب  لمعالو  ردةوتالمس

 لاتز ال يتال لودلا يف ّ  انكمم ذاه ودبي لاو. رجاخلا نم ةيتأتملا ةيفاقثلا تايطعملا عم لعافتلل ةمئلام

 رطلاا  ىلع  ةيرذج  تاريغت  نم  أطر  ام  ،راتبعلاا  نيعب  ذخأت  ال  ةميدق  ّ  اتبك  اهسردام  يف  دمتعت
 .المعلا يف ةيفقاثالو ةيعماتاالج

 ينيع هنا .اهئراش وا ةثيلحدا ايوجنولكتلا عارةتاس نم رثاك ،ثيلحدا المعلا ببرك قللحاا ينعيو

 وللتحاو ةيكرفلا رةوثلا ربع رورملا اي ،ايوجنولكتلا هذه جتنت  يتلا ةيلمعلا نم ءزج لىا لوحتال

 .هيليو هقفرايو يجلوونكتلا رييغتلا قبيس يلذا اسييالس ةيهانلا يفو قافيثالو عيماتواالج يتصادقاال

 ةيربوتال تاسسؤملا  عيطتتس  ال  ،ةيلهوا  تانمكوو  قافيثلا  نلماا  ستم  ةيفضاا  تاقحقاتاس  بتير  ذاهو

 لىع ةيبقارال ةينهلذا نم تحررتو ،هالملع ةميلقدا ظمنلا نع لتتخ لم ام ،هاتواجهم ةيلماعواال ةيميلعتالو

 ةيفقاثال سانلا تجااح اعباش نع زةجاع هانوأل ،ةهج نم ةيجدم عدت لم اهنأل ،يالرمز اجتناال

 ةيلماعا تمواصفاب عتمتي يلذا امهلا ربوالخ عتمملا قافيثلا جمانربلا ربع ،ةيميلقاو ةيالموالج

 .ةيقرا

 ،ةيفلشفاا الى كلذ لك لبق اجتوتح ،ةيقالمصداو لماالو لجهدا نم ريثكلا بطلتت ةعانص ةفقاثلا تاصبح لقد

 تمامعلوالو جماربلا نم هيتنت ال تااريخ لىع وحتمف عالم يف ةفسانملا نم نكمتت يك

 .ةلاصوتم ورةصبو ثبلا توقنوا
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 عاصرةم ةفثقا اميلق  اءةنبالو  ةحيصحال  سساالس  ميمتع  ،لبقتالمس  يف  ةيبرعلا  ةفقاثلا  ةازم  يطلتخ  رضتفيو

 ىستوم ىعل ،امعلا نالشأب نيمتهمالو نيفقثملا لك لاطتل ،ةثيلحدا تايطعملل بيتستج

 .ركفلاو ةفاقثلا نؤوشب ىنعت يتلا كلت ّ  اصوصخ ،ةيلهلاا هتاسسؤمو يندملا عمتجملا

 ءلفضاا  احتفنا  عمف  ،يزموالر  قافيثلا  نيديلصعا  لىع  ربأك  ةيقاصدم  هجلتوا  هذا  بستكيو

  نع هفسنب ىأني نا بعش اي بمقدور عدي لم ،والرموز صورلاو تماولعملل لصتواملا قفدتلا لىع ينالكو

 قيلتملا عقوم  نم  وا  ،فارعالو  لعالفاو  كالمشار  عقوم  نم  سواء  ،تلاوحتالو  ثالحداا  عم  لعفاتلا

 نم هيحتوت ماب ةيفقاثالو ةيكرفال اةيحلا ترايثأتلا كتل تلاوط قدف .ييجر ماب لعفنملا يبلسلا

 ،تايرظنالو برلتجااو اركفالاب ظرنلا عادةا بوجتيس ماب ك،لوسالو ريكفتلل طمانا وا شيعلل قئطرا

 امب  ،ةحفتوملا  ةيفقاثالو  ةيراضحلا  ةيصوصخلا  زيعزتل  ةحاولم  يف  ،ةلوالمساء  دقنلل  هاعضاخوا

 حتضا نا عدب ،تستجداملا عم الؤمتالو ،صرعلا ترايغتم عم يباااليج لعفاتلا لىع درةق نم يوطنت

 .ّ  لاح مدقت نا ،اهقلاغناو اهئازوناب عيطتست ال ،ةقلغملا ةيفاقثلا تايصوصخلا نا

 مهمارتاح  كبذل  فرضنو  ،انبطالم  ةدالعل  مهمهفتو  ن،ياآلخر  فطعات  بكس  عيطتنس  طفق  ذاهب
 لنا.)1(

 ،ةيبلشعا ريهماالج يعو فيو ،يعماتاالج رييغتلا ثاحدا يف محاس نيفقثملا رود نا كش وال

 ابه ريوالس ،ةيديقلتلا هاتمااز يطختل ةيعوا ةقيطرب هاتاديق ةحاولمو ،هافسنب هاتقثو هاتاينوعم ةيتقوو

 نطولا فيو المعلا يف ةياريختلا برةالخ كلذ تثبتا ماك ،ةينمالعالو ةيطقراميلدا هيف دوست لبقتمس وحن

 .العربي على السواء

 ماحتللاا ىلع رداق لعافتم فقثم ىلا لزعنم فقثم نم فقثملا لوّ   حت يضتقي رلدوا هذا نا ريغ
 ةيبغ ىءهادالو حيالصر حوارلا نم بنوع حتسم ،ةكرتمش قواسم يف هامع قاءتواالل(2) ،ريهماالج عم

 لىا عطلتلا ريصي اهدنع .ةيبلسلا لعفلا ترداو جنشتلا نع يدةبع ةياسيس ةقلاطنال ةبتاث عدةاق قيتحق

 نم برتتق هاناب سسااالح نم يبعرلا عمتالمج حئراش لك هاللاخ نم نكمتت ةيمولش رةظنب لبقتالمس

 عيلجما  هامهيف دةحوم  هبش  ةياسيس  ةغلب  لبقتالمس  اكاةومح  ،ورطتلا  بيسالا  مجاراةو  ،هاتاذ  قيتحق

 .اهريوطت لىع لمعيو

 نم بطلتي ،هابكار يف ريوالس ةملعولا تحاوطرل ةيبعرلا ةفقاثلا ةبستجاا نإف ،هتاذ تقلوا وفي

 ام بعايتاس لىع هاتقدرو ةيبرعلا ريهماالج حصالم اربتعاال نيبع الخذا ،ميالعلا ظامنلا هذا قيطلم
 .كلذ لك نم بوطلملا غىتبملا قيحقتو هب الخذل ،هاماام رحطي

 او  لاؤس  امندو  هلبقتي  نا  يقلتملا  ىلع  ،ّ  ازهاج ّ  اقبط  ةملوعلا  لعجب  طقف  نمكت  ال  ةلكشملاف

 صقنلاب سحي يبرعلا عراشلا لعجي امم ،اهب ضرفت يتلا ةيقوفلا ةلماعملاب ّ  اضيا لب ،راسفتاس
 دمعو

 .يدحتلا وا لباالذال نيك لم نا ،ةهواجلم لىع القدرة

 تاراعش يف ّ  ادوعص ظحلن انناف ،لوليا نم رشع يداحلا ثادحا دعب نهارلا فقوملا انلمأت ولو

 مل نإف كذلل .برغلاو لمااالس نيب ةينيد برح هنكأو ،راعصلا ريوصت ديير يذلا ميلااالس باطالخ

 تااسيسلا  دض  قدنلا  ةمارسمل  يبعرلا  المعلا  ساعتا  لىع  ةينمالعالو  ةيطاقرميلدا  ىلقوا  كتتحر
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 ةمولعلا عصر يف ميلااالس يبعرلا دمقتلا ريصم نإف ،تضاراحلا رحوا لىع زيركتالو ،ةيركيلماا

 (1).رطخ يف حبيص

 يجادوال  .اهتايتجلو  اهرهاظمو  هاصولا  هال  ،يبعرلا  عمتجملا  هاشييع  يتلا  ةيفاقثلا  ةلزماا  نا

 قافآ  عيوستو  ةياسيالس  ةركاالمش  امما  لجام  حتف  نم  دب  ال  ةماالز  ذهه  لحل  عدةلمساا  للوحال

 اهقلطي يتلا ميهافملاو تاحروطلا عم ام دّ   ح ىلا ّ  اسناجتم يسايسلا باطخلا نوكي انو ،ةيطارقميدلا
 ةيفقاثالو ةيعماتاالج تراييغتلاو ،عاصرملا المعلا قئقاح اربتعاال نيبع ذاالخ عم ،بعرلا  نقفوثملا

 .االخيرة العقود في العربي المجتمع على طرأت التي

 وهو لاا ،ةيبرعلا ةفاقثلا لبقتسم ضاهنتسا لبس نم رخآ ليبس ىلا قرطتلا نم دب ال ّ  اريخأو
 لك  نم  لمراا  بطلتيوس(2).  لماالس  لىع  ريبك  لبشك  دمتيع  يبعرلا  قافيثلا  دمقتالف.  لماالس  ليبس

 هيف امو يضاملا نايسنو حماستلا ىلع هورذج وسرت ملاسل ّ  داداعتسا ةيطسوا قرشلا فارطلاا

  ةيبرعلا  بوعشلا  تعمّ   ج  ولف.  لبقتسملا  ىلا  ةلئافتم  رةظنو  حارجلا  ىلع  يلاعتلاو  ،سّ    آم نم

 اهتاراهم
 دعبي ضام يف ناك امك طسولاا قرشلا لعج يف ةمهاسملا نم نكمتت دق ،حيحص لّ    كشب اهرداصمو

 ةيلاتلاو رةضاحلا اهلايجا هجاوتف كلذ يف تلشف انو. ةيناسنلاا رةاضحلل ّ  ايسيئر ّ  ازكرم ،رارمتساب

 (2).ّ  ابعصو ّ  امتاق ّ  لابقتسم

 ةفقاثلا بعلت ةيلبقتمس تاقاوط تاينكاام طسواال قرالش ةقطنم يف يبعر للك نا ىنر ذاكهو

 .هانم ادةفتاللس اهارهاظ اليتالبو هاجاواخر اهرازبا يف مهالا الدور

 ييودو قرهقتيو ليفش وا نتصريو حينج نا نم دب ال ارمضملا هذا يف يلبقتالمس اهدور نلك

 .ريالمصو فداهاال لجهوم قيطر لىا مالعلا نم قةطنملا بهذه

 عيق قاطنلا فيرط حدا ىلعف :هانيب نم اريتاالخ نكمي يتلا ةيلبقتالمس تاينكالماا نم قاطن كانه

 ةغمفر ةقلح  ضيقنلا  فرطلا  لىع  عتق  مانيب  ،ارهاالزدو  رينوتالو  ،ةيرلحاو  لماالس  وحن  دمقتالو  نعاوتال

 ةرطيس ىلا ةيهانلا يف يؤدت اهلكو ،ضىولفاو طلستالو فنعلاو وفوالخ لهوالج قرفلا نم

 .اهتانايكو اهاركفأو هاتفقاثو ةيبرعلا ةلماا لبقتمس لىع جئاتنلا سوأا هال نكوي دق يدةدج ةيبغر
 

 :الخاتمة

 تايستوم  بيتقر ىلا  فهدت ،ةملكلل  يباليجاا  هومفملاب يديحوت  ظامنك  ةمللعوا  تناك  مال

 ءاخرلا ملاع قيقحتو ،اهنيب اميف لماكتلا ىلا ّ  لاوصو ،بوعشلاو لودلا نيب تاضقانتلا ةلازاو ةشيعملا

 لىعو .ودشنملا  االتجاهب  دةحاو  ةطوخ  مقدتت  مل  ىنمعلا  ذاهب  هيف  ن،لمأاو  لماالس  ةفقاث ميمعتو  ،ةيهفاروال

 يف قرفلا ظمعات لىا ريتش لئالدال لك نإف ،هتايبدا يف ليزا ال ةمللعوا مسار نا نم مغالر

 ،احدولا عمتالمج لداخ ىتوح تعامتالمج نيب تضاقانتلا دةح ادةيوز ،ةطالبلا ةازم ظمعاتو ،المعال

 ن،يمعارضالو نيديلمؤا نيب ةلهوا تقمعتف ،ديدجلا ظامنلا هذا ىلا رةظنلا يف ةنيابتم تقافاث شارتنوا

 .هيعصرام لىع يارضحلا الصراع باب حتف لىا يالتالبو

 شارتنا لىع يقوم "ديدج ميعال ظامن" طارا يف ةمللعوا وعضوم حصري نيديلمؤا نم عضبفال

 مماا لجاملا ساحفاو ةيعوضوملا ميلقاو عبداواال لمعالو ةينلاقعالو ناسناال قوقوح ،ةيطقراميلدا اركفا
 
 

 011ص ق،بسالا عجرملا ،نييس ديسلا. د)1( 

 212ص ط،سواال قرشلا بلقتمس ،سيول درانرب)2( 

 221ص ق،بسالا عجرملا ،سيول درانرب)2( 
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 حاتفنواال ةطسلتملا ةلنظماا ىلع طغلضل ةيلحكوما ريغ ةيلدولا تانظممالو ينلمدا عمتالمج تاسسمؤ

 .يدتصاقالاو يفقاثالو ياسيالس

 ةتحدملا  تايالولا  رةطيس  سيتكر  ،ظامنلا  هذا  يف  ىير  ن،يمعارضلا  نم  اآلخر  عضبلا  مايف

 لظ يف كلذ لك .تاعلصراا حجم ادةيوز ،ثلاثلا المعلا لود لكامش ادةيز عم ،لماعلا لىع ةيركيلماا

 .المعلا يف سالملا لىع ةظفحامالو ةيولدلا لكاشملا لح يف ةتحدملا مماال ةبيهو درةقو ذوفنل عتراج

 ّ  اداعبا لمش يذلا ،اهنومضم عاستا ببسب فلتختو ةملوعلا لوح رؤىلا نياتبت نا يعيبطلا نمو

 ّ  لاوبقو ض،عبلا دنع ّ  اعطاق ّ  اضفر ةملوعلا تهجاوو. ةحيرص ةيدام رىخاو ،ةكباشتم

 عند ةيدئقاع ثالبح  لىع  حفزتو  ،ميالعال  امعلا  يلرأا  لتشغ  ةيضق  نيتلحالا  يف  هالعج  ام  ،اآلخر  ّ  امات

 البعض

 .ضفرلا وا لقبوال ةكف حترج ةيفاش تابجاا هانم ريثكلل نكوي ال دق ،دةع تؤالاتس رحطتو

 املاط ،لبالفش هايعل محكوم ،ةيفقاثالو ةيتصادقلااو ةياسيالس ةنميهلا هومفبم ،ةمللعوا نإف كلذل

 نيب  رقالفوا  صيقلتو  ةدالعلاب  ةلثمتملا  ةيننسااال  ققوحبال  ةئباع  ريغ  ،قوسلا  تايللآ  ةاضعخ  هي
 .تعامتالمج نيب ميقستلا طوطخ ةوازال ،بالشعو

 ارادة قيتحق لىا لوصولا وه ،ةيفقاثالو ةيكرفلا ةظقيال فداها مهأ حدا نإف ،يبعرلا المعلل ةبسنالبو 

  لالدو ضبع قيبي ام لك يف تراييتغ ثااحدو ةيمنتلا قيحقتل ،لقاال ىلع ىنالدا اهدح يف ةيعماج

 ةعانلقاو  ،ةيتلذاا  ةالرادا  للاخ  نم  ،دمقتالو  مونلا  اتجاهب  هاودفع  فلالتخ  روط  يف  ةيبعرلا

 .ورطتلا وحن تباث اتجاهب ريوالس ،ةخالراس

 راطا يف ،ياوستملا لمعلل تزاكتمر ضعو لاج نم ،ارملمضا هذا يف سااالس رولدا ةفقاثولل

 قلوخ ،ةياسيالس هااهجنم فلاتاخ لىع ةيبعرلا لودلا ةانظم يف نيابتلا عم ضقانتت ال ةيتصادقا دةحو
 نمو ،جتنملا لمعلا ىلا ،لركودا وا ةلاطبلا ةدح نم فيخفتلا فهدب ،هايف ةيمنتلا عيلمشار ةلجادا الفرص

 في يسايسلا دادتبسلاا ءاغلاو ،ةيعامتجلاا ةلداعلا قيقحت ىلا ّ  لاوصو ،قئال يشيعم وىتسم ىلا رقفلا
 حفس لاج نم ،حدالوا بزحلا وا لفردا ةطريوس ،لمضادا فنعلاو فنعلا نم حدلاو ،ةيبعرلا ةظمناال عضب
  ،يباليجاا  لمعال يف طالنخرال اعمتواالج تصادقلااو لماعاال لرجاو ،نييميكادواال نيفقثملا امما للمجاا
 ةيفقاثو ةيعماتواج ةيتصادقا  عدقوا  ارساء  عم  ،يبعرلا  المعلا  ارهازدو  دمقتو  روطت  قيحق  يلذا

  يف  ،ىاخر ةهج نم يبعرلا عمتالمج ةعيبط عمو ،ةهج نم ديلجدا ظامنلا عم مئلاتت ةياسيوس
 ةفاقث ميمعتو رنش  لاج  نمو  ،يحضارلا  لادبتوال  مغانتالو  لعفاتلا  طارا  يف  عددةتملا  هتايصوصخ

 الى رظنت نا ةيبرعلا لودلل لهسي امم ،ّ  اعم نّ    آ يف ةكرتشملاو ةيتذالا حلاصملل ّ  اظفح ملاسلا

 عم لعفاتالو ،ميلعلا روطتالو ةيالعصر تايطعملا ةبكاوم نم نكمتتو ،ةيتفاؤل ةظرنب لبقتالمس
 .طفق لقيتلا لىع اهدور رتصيق نا نود ،كذل
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 1111. ،وتريب ،ةيبرعال ةدالوح اتسدرا زكرم نظمه ذيلا ولمةعلاو ربعال
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- Robert Reich, the work of Nations, New York, Knoff, 1991. 

- Sammuel P. Huntinggton, The clash of civilization and the remarking of the 

world order, Simon and Schusten, New York, 1996. 
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TÜRKİYE SURİYE İLİŞKİLERİNDE 

SUYUN ROLÜ VE ÖNEMİ 

Nuri YAVUZ


Su her zaman olduğu gibi, özellikle günümüzde birçok yönüyle daha da 

önem kazanmıştır. Bilindiği gibi tarihi süreç içerisinde ekonomik ve sosyal 

gelişmeye su ve barışın birlikte olmasıyla sağlanmıştır. Su sorununun önemi 

coğrafi konumuna bağlı olarak değişmektedir. Örneğin kuzey ülkeleri su 

kıtlığı çekmezken, Türkiye ve Suriye’nin de içinde bulunduğu Ortadoğu, 

Güney ve Doğu Akdeniz Ülkeleri kuraklık ve su kıtlığı ile karşı karşıyadırlar. 

Bundan dolayı su birçok ülkenin iç ve dış politikasında etkili olmaktadır. 

Ortadoğu’da dönüşümü olmayan su kaynakları hoyratça kullanılmaktadır. 

Bunu başlıca sebepleri yüzeysel suyun yeterli olmaması ve yer altı su 

kaynaklarının bilinçsizce tüketilmesidir. Bunun yanında tarımsal sulamada 

eski ve yeni yöntemler kullanılmaktadır. İsrail ve Ürdün’ün bir kısmında 

sulamada ileri teknolojilerin kullanılması ise istisnai bir durumdur. 

Türkiye ve Suriye’deki su politikası telaffuz edildiğinde hemen savaş ve 

çatışma senaryoları üretilmektedir. Bu senaryolar genelde batı kaynaklı 

olduğu gibi maalesef bölge içinden de gelmektedir. Bunun en büyük sebebi 

de ne yazık ki Ortadoğu düşüncesinin rasyonel olmayıp daha ziyade retorik 

söylemleriyle çoğu zaman gerçeği unutturmasıdır. 

Yirminci yüzyılın son yarısından itibaren, insanlığın vazgeçilmez 

maddelerinden biri olan su yirmi birinci yüzyılın başlarından beri, uluslar arası 

ortamda tartışılan bir konu olmuştur. Dünya su kaynaklarının kıt oluşu, hızlı 

nüfus artışı, şehirleşme, giderek yükselen yaşam düzeyi ile birlikte insanların 

daha fazla su tüketme istekleri ve sanayileşmenin hızla artması su 

kaynaklarının paylaşımı sorununu ortaya çıkarmıştır. 

Su sorununun en yoğun biçimde yaşandığı yerlerden biri olan 

Ortadoğu’da yer alan Türkiye ve Suriye bu tartışmaların içinde yer almışlar 

ve Türkiye’nin su kaynakları bölge ülkeleri ve uluslar arası ortamda zaman 

zaman konuşulur hale gelmiştir. “Sınır aşan sular”, “Su hukuku” ve 

“Uluslar arası sular” kavramları dünya ile birlikte Türkiye’nin gündeminde 

yer almıştır. 

Yirmi birinci yüzyılın başlarından beri dünyada güvenlik algılamalarında 

önemli değişimler yaşanmaktadır. Özelikle soğuk savaşın sona ermesi ile 

devletlerin güvenlik tanımları yeniden şekillenmektedir. 

 

 Yrd. Doç. Dr., G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
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Bununla birlikte bir çok devlet petrol, doğalgaz ve su gibi kaynakların 

korunmasını hayati çıkarlarından sayarak bu kaynakların güvenliğini birinci 

plana almışlardır1. 

Bir doğal kaynak olarak su devletler için yeni kalkınma projeleri 

gerçekleştirmede tartışmasız olarak önem kazanmıştır. Gelecekte suyun 

altından ve petrolden daha değerli olacağı belirtilmektedir2. Su, 1980’lerde 

suyun öneminin artmasından dolayı, özellikle su kıtlığı olan bölgelerde önemli 

bir diplomatik tartışma konusu haline gelmiştir. Ayrıca gelecekte suyun bu 

bölgelerde devletler arasında bir çatışma unsuru olması muhtemeldir3. Çünkü 

su ekolojik ve sosyal aktiviteler, gıda, enerji ve endüstriyel kalkınma için 

şüphesiz ana kaynağı oluşturmaktadır4. Ortadoğu’da yer alan Türkiye ve 

Suriye devletlerinin nüfuslarının hızla artması, buna bağlı olarak kısıtlı su 

kaynakları ve su arzının giderek azalmasından dolayı Ortadoğu’da devletler 

gelecekte su yüzünden gerginlikler ve çatışmalar yaşayacak gibi 

gözükmektedir. Ama su direkt olarak bir silahlı çatışmaya sebep olmayabilir. 

Fakat devletlerin savaşma niyetleri varsa su ülkeler arasında yeterli bir neden 

oluşturabilir. 

Ortadoğu’nun önemli ülkelerinden biri olan Suriye içinde suya erişim 

hayati önem taşımaktadır. Suriye’nin bağımsızlığını kazanmasından sonra, 

ortaya koymuş olduğu kalkınma projeleri büyük oranda su kullanımına 

dayanmaktadır. Fakat Suriye su ihtiyacının büyük çoğunluğunu karşılamakta 

olduğu nehirler olan Fırat açısından aşağı kıyıdaş ülke durumundadır. Bundan 

dolayı menba ülkesi olan Türkiye ile bu konuda 1960’lardan beri sorun 

yaşamaktadır. Suriye’nin su konusunda sorun yaşadığı bir diğer ülke ise 

İsrail’dir5. 

Sınır Aşan Suların Hukuki Boyutu ve Çözüm Yolları 

Uluslar arası hukuk açısından bugünkü durumu değerlendirdiğimizde 

bugün için, genel anlamda tespit edilmiş bir uluslar arası hukuk düzeninden 
söz etmek mümkün değildir. Mevcut uluslar arası hukukta ‘SU’ kavramı nedir 

diye baktığımızda bunun tanımı bile yapılmış değildir6. Özellikle sınır 
 

1 Türel Yılmaz, Mehmet ŞAHİN; Ortadoğu Siyasetinde Suriye, Ankara, s. 95-97 
2 Yüksel Söylemez, “Water Terror”, Turkish Daily News, 29 October 2001 
3 Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu, Küre 

Yayınları, İstanbul, 2001 s. 137 
4 Mehmet Şahin, a.g.e. 
5 Peter H. Gleick, “Water and Conflict”, International Security, Vol 18, No 1, 1993, s. 1 
6 Ali İhsan Bağış, “Ortadoğu Hidropolitiği Üzerine Bir Değerlendirme”, TMH Su 

Kaynakları Geliştirilmesi ve Yönetimi, Türkiye Mühendislik Haberleri, Sayı 420-421-422, 2002 

s. 46-47. 
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aşan sularda, her birinin farklı özellikler taşımasından dolayı, ülkeler arasında 

da farklı antlaşmalar yapılmaktadır. Taraflardan birinin müzakere sırasındaki 

pazarlık gücü benzer durumdaki başka bir kıyıdaş devletin birinin o antlaşma 

ile verdiği taviz, başka bir antlaşma ile dengelenmiş olabilir. Bundan dolayı 

sınır aşan sulardan biri için imzalanmış olan bir antlaşmanın bir başka sınır 

aşan su için aynen kullanmak üzere örnek olarak alınmasının uygun 

olmayacağını belirtmek gerekir7. 

Bilindiği gibi akarsular, göller, kanallar ve yer altı suları bu gün birçok 

bakımdan suyolları genel adı ile anılmaktadır. Suyolları rejimi , uluslar arası 

hukukta ikiye ayrılmaktadır : Bunlardan birincisi bir devletin ulusal yetki 

alanına giren ‘ulusal su yolları’, ikincisi ise belirli açılardan uluslar arası 

hukuk kurallarına bağlı ‘uluslar arası su yolları’ kavramıdır8. 

Bununla birlikte, kimi akarsular ve kanallar bir devletin ülkesinde yer 

alsalar bile uluslar arası ulaşım açısından önemlerinden dolayı, uluslar arası 

bir rejimin konusu olabilirler. Uluslararası su yollarının başlıca iki amaca 

yönelik kullanımı vardır: Birincisi ulaşım amaçlı, ikincisi ise ulaşım dışı ve 

özellikle ekonomik amaçlı kullanımdır. Yine, su yollarına ilişkin uluslar arası 

hukuk kuralları günümüzde yalnızca kullanım sorunlarıyla sınırlı 

kalmamaktadır. Belirli bir süreden bu yana su yollarının kirlenmesinin 

önlenmesine yönelik bir takım uluslar arası hukuk kurallarının varlığı da 

bilinmektedir9. 

Ulusal Akarsu 

Kaynağından denize aktığı yere kadar, bir devletin hudutları içinde kalan 

akarsular ‘ulusal’ akarsulardır. Burada önemli olan akarsuyun tamamının yani 

kaynağından mecrasına kadar bir tek devletin sınırlarında kalmasıdır. 

Ülkelerin ulusal akarsularını, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için 

kullanmaları uluslararası hukukun ilgi kapsamında değildir. ‘Ulusal yetki’10 

olarak nitelendirilen bu durumda, uluslararası hukuk devletlere tam bir hareket 
özgürlüğü tanımaktadır. 

 

 

7 Türkiye’nin Su Potansiyeli ve Potansiyelin Kullanılması; Harp Akademileri 

Komutanlığı Yayınları, İstanbul 2001, s. 4-8 
8 Barış Taşkaya, Ortadoğu’da Su Sorunu (Basılmamış Bitirme Tezi), Manisa 2002. s. 21 
9  Hüseyin Pazarcı, Su Sorunun Hukuksal Boyutları, Ortadoğu Ülkelerinde Su Sorunu, 

TESAV, Ankara 1994, s. 41. 
10 Orhan Tiryaki, Sınır Aşan Sular ve Ortadoğu, Harp Akademileri Komutanlığı Yay., 

İstanbul 1994, s. 4 
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Bilindiği gibi akarsular içinde aktığı ülkenin bir parçasıdır. Eğer bir 

akarsu kaynağından ağzına, yani denize döküldüğü yere kadar, bir ülkenin 

toprakları içerisindeyse bu akarsular ulusal akarsudur. Bu tür bir akarsuya 

sahip devlet, sular üzerinde tam bir hakimiyete sahiptir. 

Uluslararası Akarsu 

Ulusal olmayan akarsulardan yalnız ulaşıma elverişli olanlara yada 

ekonomik bakımdan önem gösterenlere ‘Uluslar arası Akarsu’ denilmektedir. 

Bunun dışında bir de ‘ortak sular’ kavramı vardır ki bu terim 

19. yüzyılda ikili antlaşmalarda geçmiştir. Fakat 20.yy’da bu terim 

kullanılmamaktadır. Bu kavramda akarsu, ilgili devletler arasında ortak 
mülkiyet ve egemenlikteymiş gibi görülmekle birlikte, 20.yy da sınır 

oluşturan akarsularda bile bu terim kullanılmamıştır11. 

Doğal olarak ulaşıma elverişli olan kesimlerinde, çeşitli devletlere ait 

ülkeleri kesen veya ayıran akarsular, ‘uluslar arası akarsu’ olarak tarif 

edilmektedir. Yalnız, ‘uluslar arası akarsu’ kavramında yeni bir kriter daha 

vardır: ‘Bir su yolu tek bir devletin ülkesinde bulunup, uluslar arası ulaşım 

açısından bir öneme sahipse, böyle bir su yolunun da uluslar arası su yolu 

rejimi altına konulma olasılığı vardır’12. 

Daha önceleri ulaşım ağırlıklı olan uluslar arası sular, zamanla tarımsal 

sulama ve endüstride su kullanımının öneminin artmasıyla birlikte; teknolojik 

ve ekonomik aklanda görülen değişikliklerin de sayesinde ‘uluslar arası 

akarsu kavramı’ anlam genişlemesine uğramıştır. Yine balıkçılık ve canlı 

kaynak avcılığı ‘ulaşım dışı’ kullanımına örnek teşkil etmiştir. Uluslar arası 

sular konusunda bir başka boyut da uluslararası akarsu rejimine dahil olan 

akarsuların kollarının uluslar arası akarsu rejimine dahil olabileceği 

görüşüdür13. 

Uluslararası Su Yolu Sistemi 

‘Uluslar arası su yolu sistemi’ bir bölgede bulunan, birbirleriyle bağlantılı 

olan bütün su yollarının birlikte değerlendirilmesini öngörmektedir. Bu 

kavram çerçevesinde çeşitli suların bir bütün oluşturmasının ölçütü ise 

birbirleriyle bağlantılı olan sulardan birinden 
 

 

 

11 Orhan Tiryaki, a.g.e., s.1-3. 
12 Türkiye’nin Su Potansiyeli ve Potansiyelinin Kullanılması, Harp Akademileri 

Komutanlığı Yay. İstanbul 2001, s. 1-8. 
13 Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, Ankara 1993, s. 235-236. 
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yararlanılmasının diğerini de etkilemiş olmasıdır14. Bu kavram içinde su 

yolları; akarsular, göller, yer altı suları gibi bütün su yollarını kapsamaktadır. 

Uluslararası Akarsu Havzası 

Bir ırmak bütün kollarıyla birlikte belirli bir bölgenin veya sahanın 

sularını toplar ki, suları boşaltan böyle bir bölgeye ‘akarsuyun su toplama 

bölgesi’ veya sadece ‘toplama bölgesi’ne , ‘akarsu havzası’15 denir. 

Akarsuların Kullanımına Göre İlgili Devlet Kavramı 

Akarsuların ulaşıma elverişli bölgelerinde akarsu uluslar arası nitelik 

taşıdığından ‘kıyı devlet’ yada ‘kıyıdaş devlet’ terimleri kullanılmaktadır. 

Fakat daha sonraları bu terim (kıyıdaş devlet) uluslar arası niteliği olan 

akarsuyun tüm mecrası boyunca herhangi bir bölümünde kıyısı olan devleti 

kapsamış, kavram anlam genişlemesine uğramıştır. Akarsuyun akış yönüne 

bakıldığında ‘Yukarı Kıyıdaş Devlet’, ‘Aşağı Kıyıdaş Devlet’ kavramı ortaya 

çıkmıştır. Örneğin Türkiye; Fırat ve Dicle nehrine göre ‘Yukarı Kıyıdaş 

Devlet’, Asi nehrine göre ‘Aşağı Kıyıdaş Devlet’tir16. 

Uluslar arası ilişkilerde ihtilaf her zaman ‘hukuki’ boyutuyla 

düşünülmemelidir. Uyuşmazlığa taraf olan ülkeler, uyuşmazlığı hukuki bir 

ihtilaf kabul ettikleri takdirde bunu yargıç veya hakemlik gibi hukuki yollara 

başvurabilirler. Hiçbir ülke kendi iradesi dışında bir uyuşmazlığı hukuki ve 

siyasi yollardan çözümlemeye zorlanamaz. Mesela Türkiye, Suriye ve Irak 

arasında uyuşmazlıkların zamanla çözümü konusunda iki veya çok taraflı bir 

antlaşma olmadığından sözde var olan uyuşmazlığın barışçı yollardan 

çözümlenebilmesi için ülkeler iyi niyetlerini ortaya koymak zorundadırlar. 

Uyuşmazlığın barış ve güvenliği tehdit eder bir mahiyet alması halinde 

birleşmiş milletler antlaşmasının 33. maddesi gereğince taraflar bu 

uyuşmazlığı barışçı yollardan çözümleme yoluna gitmektedirler. Taraf ülkeler 

arasındaki iyi niyet ve işbirliği arzusu her türlü uyuşmazlığın çözümü için esas 

olan önemli etkendir17. 

Sınır aşan sularda yukarı kıyıdaş ülkeler teknik nitelikte danışma ve 

işbirliği gerçekleştirebilmek için aşağı kıyıdaş ülkelere önceden bilgi 

vermekle yükümlüdürler. Ancak bu bilgi verme aşağı kıyıdaş ülkeden izin 

istemek şeklinde düşünülmemelidir. Esasen Türkiye GAP’in uygulamaya 

 

14 Hüseyin Pazarcı, a.g.e., s. 247-248. 
15 Reşat İzbırak, Sular Coğrafyası, İstanbul 1990, s. 126; Barış Taşkaya,  Ortadoğu’da 

Su Sorunu, Manisa, 2002, s. 23. 
16 Şehnaz Yılmaz, Rıza Kadılar; Sınır Aşan Sularımız, Manisa 1997, s. 48. 
17 Orhan Tiryaki, a.g.e., s. 11-12 
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başlamasından önce ve uygulama sırasında uluslar arası hukuktan 

kaynaklanan her türlü vecibeleri yerine getirmekle iyi niyetini komşularına 

göstermiş bulunmaktadır18. 

Sınır aşan sular konusunda kıyıdaş devletlerin haklarını ve 

yükümlülüklerini belirleyen kapsamlı ve tüm uyuşmazlıklara uygulanabilen 

nitelikte uluslar arası kurallar bulunmamaktadır ancak birleşmiş milletler 

genel kurulunun ‘devletlerin ekonomik hak ve yükümlülükleri’ hakkındaki 12 

aralık 1974 tarihli kararın 3. maddesini dikkate almakla yükümlüdürler. 

Uluslar arası bir kural haline gelen bu madde hükmüne göre bu kaynakları 

paylaşan ülkeler diğer kıyıdaş ülkelere esaslı zararlar vermemek ve kıyıdaş 

ülkelerin hukuki menfaatlerini ihlal etmemek diğer bir deyişle nehir 

sularından hakkaniyet ölçüleri içerisinde faydalanma ve paylaşılmasına dikkat 

etmek zorundadırlar19. 

Mesela Keban barajının dolumu sırasında Türkiye, tarafların ortak 

iradeleriyle, Fırat nehrinden önce 350 metreküp/saniye sonra da 450 
metreküp/saniye ve 1987 geçici protokolüne göre 1990 yılında 500 

metreküp/saniye su bırakılmıştır20. 

Özetle Türkiye’nin Fırat ve Dicle’den yararlanma konusundaki 
çabalarının daha fazla sınırlandırılmasını istemek, Türkiye’nin egemenlik 
haklarının sınırlandırılması olduğu gibi iyi komşuluk ilişkilerinin de zarar 

göreceği bir gerçektir21. 

* Mutlak egemenlik görüşü (harmon doktrini) 

Bu görüş ilk kez 1985 yılında ABD ile Meksika arasındaki Rio Grande 

uyuşmazlığıda uygulanmış olup yukarı kıyıdaş devletin mutlak egemenliğini 

kabul eden bir görüştür. Bu görüş olumsuz yönleri içerdiğinden artık 

terkedilmiştir22. 

* Doğal bütünlük görüşü 

Bu görüş tamamen aşağı kıyıdaş ülkelerin yararına bir görüş olup mutlak 

egemenlik görüşüne bir tepki olarak oluşturulmuştur23. 
 

18 Özhan Uluatan, Damlaya Damlaya, Ortadoğu’nun Su Sorunu, Türkiye İş Bankası 

Kültür Yay. Ankara 1998, s. 162 
19 A.g.e. 
20 Ali İhsan Bağış, “Ortadoğu Hiropolitiği Üzerine Bir Değerlendirme”, TMH-Türkiye 

Mühendislik Haberleri, Ankara 2002, Sayı: 422 , s. 47 
21 Türkiye’nin Su Potansiyeli ve Potansiyelinin Kullanılması, Harp Akademileri 

Komutanlığı Yay. İstanbul 2001, s. 117-118 
22 Orhan Tiryaki, a.g.e., s. 25 
23 Hüseyin Pazarcı, a.g.e., s. 246 
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* Kullanımda öncelik 

Bu görüş mutlak egemenlik görüşünün biraz daha esnek şeklidir ve yukarı 

kıyıdaş devlet tarafından kullanılması aşağı kıyıdaş ülkenin önceliği olduğunu 

kabul etmektir24. 

* Hakkaniyete uygun kullanım 

Bu görüş ülkeler tarafından en fazla rağbet gören ve uluslar arası 

komisyon tarafından da benimsenen bir görüştür25. 

Görüldüğü gibi, sınır aşan sular ihtilafını çözmek şimdilik hukuk 

açısından mümkün görünmemektedir. Bu nedenle 1980 yılından beri Türkiye, 

Irak ve Suriye arasından bu uyuşmazlığa bir çare bulmak üzere ‘Ortak Teknik 

Komite’ oluşturulmuş olup yapılan otuza yakın görüşmelerden bir sonuç 

alınamamıştır. Görüşmelerin beşi yapıldığında Türkiye üç aşamalı bir plan 

ileri sürmüştür. Bu plana göre : 

1. Su kaynakları envanter çalışmaları yapılmalı 

2. Toprak kaynaklarının envanter çalışmalarını kapsamalı 

3. su ve toprak kaynaklarının envanter çalışmalarının sonuçları bu 

aşamada değerlendirilerek bir sonuca varılmalıdır. 

Sınır Aşan Sular Konusunda Türkiye’nin Taraf Olduğu Hukuki 

Düzenlemeler 

Türkiye son yıllarda ekonomik gelişmesini sağlamak, sanayileşme ve 

hızlı kentleşmenin ortaya çıkardığı su ve enerji sorunlarını çözmek için su 

kaynakları üzerinde çeşitli yatırım ve projeler gerçekleştirmeye başlamıştır. 

Söz konusu yatırım ve projeler özellikle güneydeki komşu ülkeler tarafından 

çeşitli tepkilere sebep olmuştur. Bundan dolayı Dicle, Fırat ve Asi nehirleri, 

söz konusu komşu ülkelerle problem yaratırken, diğer akarsular ilgili komşu 

devletlerle Türkiye arasında değişik tarihlerde imzalanan antlaşmalar ve diğer 

hukuki düzenlemelerle bir esasa bağlanmış ve büyük ölçüde çözüme 

kavuşturulmuştur. 

Konuyla ilgili olarak bugüne kadar komşu devlet Suriye ile ülkemiz 

arasında yapılan hukuki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır26. 
 

 
24 Hüseyin Pazarcı, a.g.m., s. 50 
25 Orhan Tiryaki, a.g.e., s. 33 
26 Özhan Uluatan, Damlaya Damlaya, Ortadoğu’nun Su Sorunu, Türkiye İş Bankası 

Kültür Yay. Ankara 1998, s. 150-151 
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Türkiye Suriye İlişkilerinde Su Sorunun Tarihi Gelişimi 

Türkiye ile Suriye’yi ilgilendiren akarsuların en önemlisi, Fırat, Asi, 

Afrin, Çağçağ Suyu ve Kuveik’tir. Bunlardan Afrin ve Asi akarsuları 

Suriye’de doğduktan Asi Nehri ise Lübnan’da doğup Suriye’den geçtikten 

sonra Türkiye’ye ulaşmakta, diğerleri ise Türkiye’de doğduktan sonra 

Suriye’ye geçmektedirler. Bir başka deyişle Afrin ve Asi akarsuları açısından 

Türkiye aşağı kıyıdaş, diğer akarsular açısından ise yukarı-kıyıdaş devlet 

durumundadır. Bunlar dışında da Türkiye ile Suriye’yi ilgilendiren Sabuncu 

Suyu, Semba Suyu gibi akarsular mevcut olmakla beraber, bunlar su 

potansiyeli yönünden diğerleri kadar önemli değildir. Öte yandan kaynağı 

Türkiye’de bulunan ve Türkiye sınırını aştıktan sonra Suriye’de Fırat’a 

karışan Sacir, Balih ve Habur suları da bulunmakta olup bunlar Fırat Nehri ile 

birlikte mütalaa edilmektedir27. 

Bugüne kadar iki ülke arasında söz konusu akarsuların rejimlerini 

düzenleyen kapsamlı bir anlaşma yapılmamış olup, bu akarsulardan 
faydalanma konusunda değişik tarihlerde, değişik amaçlarla yapılan 

antlaşmalarda bazı hükümler bulunmaktadır28. 

Türk - Fransız İtilafnamesi 

Türkiye ile Suriye’yi ilgilendiren ilk uluslararası düzenleme Kurtuluş 
Savaşı sırasında 20 EKİM 1921 tarihinde Ankara’da imzalanan ‘Türk Fransız 

İtilafnamesi’dir29. İki ülkeyi ilgilendiren bazı akarsulardan faydalanma 

konusunda 12. maddesiyle şöyle bir düzenleme getirilmektedir: 

‘Kuveik Suyu Halep Şehri ile şimalde Türk kalan mıntıka arasında her iki 

tarafı hakkaniyet pervane bir surette tatmin edecek veçhile tevzi olunacaktır. 

Halep Şehri mıntıkası ihtiyacına medar olmak üzere kendi masrafı ile Türk 

toprağında Fırat’tan dahi su alabilecektir.’ 

Bu madde incelendiğinde, iki önemli konunun göze çarptığı görülür. 

Birincisi Kuveik sularından faydalanmada ‘hakkaniyet’ ilkesinin yer alması; 

diğeri ise söz konusu sulardan faydalanmanın belirli bir coğrafi alanla 

sınırlanmış olmasıdır30. Kuveik Suyu, Halep Şehri ile bunun kuzeyindeki 

bölge ihtiyaçları göz önüne alınarak, hakkaniyete uygun bölüşülecek; bunun 
 

27 İsmail Soysal, Türkiye’nin Uluslararası Siyasal Bağıtları , c.1, Ankara 1989, s. 129 
28 Ayşegül Kibaroğlu, “Dispute over Euphrates and Tigris: İnstitutions as Posible 

Responses”, Paper Presented at Water 98 Conference: Legal and Regulatory Issues, 08-12 

June 1998, University of Dundee, Scotland, s. 2 
29 Celalettin Yavuz, Geçmişten Geleceğe Suriye-Türkiye İlişkileri,  A.T.O.,  Ankara 2005, 

s. 249-257 
30 a.g.e. 
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yanında; Suriye’nin Fırat’tan kendi masrafı ile su alabilmesi de ancak, Halep 

Şehri ihtiyacı için mümkün olacaktır. Suriye, bu amaçla Fırat’tan 0.7 

metreküp saniyelik bir su çekmektedir. 

Lozan Barış Antlaşması 

Lozan Barış Antlaşması’nın 109. maddesi şöyledir : 

‘Tersine hükümler olmadıkça, eğer yeni bir sınırın çizilmesi yüzünden bir 

devletin sularının düzeni (kanallar açılması, su baskınları, sulama, drenaj, 

yada onların benzeri işler) öteki bir devletin topraklarından çıkan sular ya da 

hidrolik enerji kullanılıyorsa, ilgili devletler arasında, her birinin çıkarlarını 

ve kazanılmış haklarını koruyacak nitelikte, bir anlaşma yapmaları gerekir’31. 

Söz konusu bu madde ile getirilen hüküm, sınırların yeniden tespiti 

sebebiyle, 1. Dünya Savaşı’nın başlamasından önce, Türkiye-Suriye-Irak 

arasında mevcut bulunan su rejimlerinin devamını temin için bu üç devlet 

arasında antlaşmalar yapılmasını ön görmektedir. Yapılacak antlaşmalarla; 

ilgili devletlerden birindeki su rejiminin, diğer bir devletteki tesislere bağlı 

olması halinde bunların değiştirilmemesi, 1.Dünya Savaşından önce ilgili 

devletlerin kullanılan su miktarının kazanılmış hak şeklinde saklı tutulması 

sağlanacak ve antlaşmalar yapılırken, ilgili devletler birbirlerinin 

menfaatlerini de gözeteceklerdir32. 

Bu durumda, Türkiye bir anlaşma yapacak olursa yukarıdaki birinci kural 

gereği, kazanılmış hakların (mevcut kullanımların) üstünde, kendi çıkarlarını 

tehlikeye sokabilecek miktarlarda su vermeyi kabul etmeyecektir. Yine Lozan 

Antlaşmasından sonra Suriye ve/veya Irak su kullanımını arttırmışlarsa bu 

artan miktar ikinci kural gereği kazanılmış hak sayılmayacaktır. 

Tahdid-i Hudut Nihai Protokolü 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa arasında 3 Mayıs 1930 tarihinde Halep’te 

imzalanan bu protokol Dicle Havzası ile ilgili olarak, nehrin iki taraf arasında 

ortak olma halinin ortaya çıkardığı meselelerle ilgili olarak gemicilik, avcılık, 

suların sanayi ve tarımsal işletilmesi, nehir polisi gibi sorunların çözümünün 

tam eşitlik prensibine dayanacağını hükme 
 

 

 
 

31 Ömer Osman Umar, Türkiye- Suriye İlişkileri (1918-1940), Elazığ 2003, s. 191. 
32 A. Öner Pehlivanoğlu, Ortadoğu ve Türkiye, İstanbul 2004, s. 88. 
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bağlamaktadır. Fransa ile imzalanan 1921 itilafnamesindeki ‘hakkaniyet’ 

ilkesi ile bu düzenleme arasında bir tutarlılık olmadığı33 göze çarpmaktadır. 

Hatay-Suriye Tahdid-i Hududu Son Protokolü 

İki ülkeyi ilgilendiren akarsulardan faydalanma konusunda düzenlenme 

getiren bir diğer hukuki belge olan protokol 19 Mayıs 1939 tarihinde 

Antakya’da imza edilmiştir. Söz konusu protokolün 3. maddesi şöyle bir 

hüküm getirmektedir: 

‘Karasu Çayı, Afrin Nehri ve Asi Nehirlerinin bağlı haritada gösterilen ve 

hududu teşkil eden kısımlarında bu nehir ve çayların talveği hudut olarak 

kabul edilmiş ve hudut boyunca bu sulardan her iki taraf halkının her şekilde 

ve aynı hakla istifadesi esas tutulmuştur’. 

Getirilen düzenleme dikkatle incelendiğinde, Karasu Çayı, Afrin Nehri 
ve Asi Nehirlerinden faydalanmada ‘eşitlik’ ilkesine yer verildiği 

görülür.konunu bir başka yönü de faydalanma eylemlerinin çeşidi bakımından 

bir sınır getirilmiş olmasıdır34. 

Çağçağ Deresi Sularının Kullanımına İlişkin Protokol 

Türkiye’de doğup Nusaybin civarında Suriye topraklarına geçen Çağçağ 

Deresi sularından faydalanmayı düzenleyen bu protokol, Türk ve Suriyeli 

uzmanlar arasından 13 Mayıs 1952 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır. Bu 

protokolde şu hükümlere yer verilmiştir: 

I. Çağçağ Deresinin halen normal şartlar altında akmakta olan suları ile 

Suriye arasında mütesaviyen taksim edilecektir. 

II. Kendisine ait suyu kullanmak vaziyetinde olmayan memleketlerden 

birisi bu miktarı da diğer memleketin kullanmasına bırakacaktır. 

Öte yandan Çağçağ Deresi üzerinde Türkiye tarafından yapılacak 

tesislerin Suriye’ye bir fayda sağlaması halinde, Suriye’nin sağladığı fayda 

ölçüsünde bu tesislerin yapım masraflarına katılacağı söz konusu protokolde 

hükme bağlanmakta ve düzenlemede daha çok ‘hakkaniyet’ ilkesinin dikkate 

alındığı görülmektedir35. Söz konusu protokolün bu ilkeye yer veren 3. 

maddesi şöyledir: 
 

33 Türkiye’nin Su Potansiyeli ve Potansiyelinin Kullanılması, Harp Akademileri 

Komutanlığı Yay. İstanbul 2001, s. 113; Mustafa Bir, Akarsulardan Faydalanma ve 

Türkiye’nin Uluslararası Hukuku İlgilendiren Akarsular (Yayınlanmamış Doktora Tezi), 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara 1986, s. 173-175 
34 Orhan Tiryaki, a.g.e., s. 52 
35 Mustafa Bir, a.g.e., s. 148 
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‘İleride Çağçağ Deresi üzerinde inşa edilecek bir baraj ve meblağlarda 

yapılacak bir baraj neticesinde debiyi artırmak imkanı hasıl olur ve Türkiye 

bu yoldan elde dilecek fazla debinin miktarını Suriye’ye bırakmak vaziyetinde 

olursa, Suriye bu inşaatın bakım ve yapımında iştirak ettiği nispette fazla 

debiden de istifade edecektir.’ 

Protokolde Asi ve Afrin Nehirleri hakkında da aynı anlayış ve dostluk 

havası içinde görüşmelere başlanması ve söz konusu nehirlerle ilgili olarak, 

anlaşmaya varıldığı takdirde bu protokol hükümlerinin uygulanması ayrıca 

hükme bağlanmaktadır. 

Yukarıda açıklanan hukuki düzenlemelerden başka iki ülkeyi ilgilendiren 

akarsularla ilgili hükümlere bazı hudut protokollerinde de rastlanmaktadır. 

Türkiye-Suriye Ekonomik İşbirliği Protokolü 

Türkiye Başbakanının Suriye’ye yaptığı ziyaret esnasında 17 Temmuz 
1987 tarihinde Şam’da ‘Türkiye Cumhuriyeti il Suriye Arap Cumhuriyeti 

arasında Ekonomik İşbirliği Protokolü’36 imzalanmıştır. Bu protokolün ‘Su’ 
başlığı altında yer alan hükümleri şunlardır: 

*Atatürk Barajı rezervuarlarının doldurulması sırasında ve Fırat Sularının 

üç ülke arasında nihai tahsisine kadar Türk tarafı, Türkiye-Suriye sınırından 

yıllık ortalama olarak 500 metreküp/saniye’den fazla su bırakmayı taahhüt 

eder. 

Aylık akışın 500metreküp/saniye altına düştüğü durumlarda farkın 

gelecek ay kapatılmasını kabul eder(Md.6). 

*Taraflar, en kısa zamanda Fırat ve Dicle nehirleri sularına tahsisi için 

Irak tarafı ile birlikte çalışacaklardır.(Md.7) 

*Taraflar, Bölgesel Sular Ortak Teknik Komitesinin çalışmalarının 

hızlandırılmasını kabul etmişlerdir. (Md.8) 

*Taraflar, iki ülkenin uzmanlarının işbirliği ile projelerinin teknik ve 

ekonomik fizibilite çalışmalarının yürütülmesi halinde Fırat ve Dicle 

nehirlerinin topraklarında kalan kısmında sulama ve enerji amaçlı müşterek 

projeler yapmayı ve işletmeyi ilke olarak kabul etmişlerdir.(Md.9) 

*Türk tarafı, Seyhan ve Seyhan nehirlerinden bir kısım suyu, bölgenin 

sınırlı sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılamak için birisi Körfez Ülkelerine, 

diğeri Ürdün ve S.Arabistan’a olmak üzere iki boru hattı ile 
 

36 Resmi Gazete, 10 Aralık 1987, Ankara 1960 
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Suriye üzerinden taşımayı planladığı ‘Barış Suyu Boru Hattı’ projesinin 

ayrıntıları hakkında açıklama yapmıştır. 

Suriye tarafı, projeyi prensip olarak kabul etmiş ve Türk tarafının bir 

uluslar arası bir danışmanlık firması aracılığı ile yürüttüğü ekonomik ve teknik 

fizibilite çalışmalarına ilgi göstermiştir. 

Suriye tarafı, projenin Suriye kısmı ile ilgili fizibilite çalışmalarına 

kolaylık göstermeyi taahhüt etmiştir. 

Çalışmaların olumlu sonuçlanması halinde Suriye tarafı, projenin 

gerçekleşmesi için görüşmelere başlayacaktır.(Md.10) 

Protokolün 6. maddesiyle Türkiye Fırat’tan 500metreküp/saniye su 

bırakmayı taahhüt etmiştir. Aynı madde de yer alan ‘nihai tahsise kadar’ 

ibaresi Suriye ve Irak tarafından istismar edilmektedir. Çünkü taraflar bu 

ibareye göre antlaşmanın ömrünün tamamlandığını ve yeni tahsis miktarının 

belirlenmesini ve bunun da en az 700 metreküp/saniye olması gerektiğini ileri 

sürmektedirler. 

Protokolde yer alan diğer bir önemli hususta tarafların siyesi 

mülahazalarla günümüzde karşı çıktığı Barış Suyu Projesini ‘prensip olarak’ 

benimsemiş olmaları hatta ’kolaylık göstermeyi taahhüt etmeleridir’. 

Bölgesel Sorun Fırat ve Dicle 

Bir bütünlük içinde bakıldığında, bu iki nehir havzası, Türkiye, Suriye ve 

Irak topraklarının büyük bir havza olduğunu görüyoruz. Bir memba (yukarı 

havza) konumundaki Türkiye’nin yüzölçümünün %16’lık bölümü bu havza 

içerisinde yer almakta ve tüm havzadaki toplam su kaynağının 

%60’ını geçen bölümü de Türkiye’deki havzadan gelmektedir. 

Fırat 

Erzurum yakınlarından doğan Karasu Nehri ile Ağrı Dağının batı 

yamacından çıkan Murat Nehrinin Elazığ kuzeydoğusunda birleşmesiyle Fırat 

Nehri oluşur. 

Fırat Nehrinin toplam yatak uzunluğu 2800 km’dir. Karasu Irmağının 

kaynağından Suriye sınırına kadar uzunluğu 971 km., Murat Irmağının 

kaynağından uzunluğu ise 1263 km.dir. Fırat Nehri Güneydoğu Torosları 

aşarak Birecik’ten Suriye düzlüğüne, buradan güney ve güneydoğuya 

yönelerek Habur’dan Irak topraklarına girer ve güneye devam ederek Dicle 

Nehri ile Al-Kurna’da birleşerek Şattü’l-Arap adını alır ve Basra Körfezi’ne 

dökülür. 
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Fırat’ın suları mart başında karların erimesiyle yükselmeye başlar ve 

nisanda en yüksek seviyesine ulaşır. Mayıstan sonra alçalmaya başlayarak 

eylülde en düşük seviyesine ulaşır. Türkiye’nin Suriye sınırı yakınlarında 

yapılan ölçümlere göre ortalama debisi 909 metreküp/saniyedir. Gene bu 

noktadaki ölçümlere göre en düşük debisi 113metreküp/saniye, en yüksek 

debisi 5374 metreküp/saniyedir. 

Türk sınırını terk ettiği noktada, 1937-1993 yıllarını kapsayan ölçümlere 

göre, Fırat Nehrinin ortalama yıllık su miktarı 31,6 milyar metreküptür. Suriye 

sınırları içinde Habur kolunu ve Türkiye’den gelen Sacır sularını alan Fırat 

Nehrinin Suriye ve Irak arasındaki sınırda yıllık su potansiyeli 35 milyar 

metreküpe ulaşmaktadır. Suriye’nin katkısı sadece 3.4 milyar metreküptür. 

Irak topraklarında ise hiçbir katkı olmamaktadır. Belirtilen rakamlara göre, 

Fırat Nehri sularının yaklaşık %90’nı Türkiye topraklarında, 

%10’u ise Suriye’de oluşmaktadır. Irak’ın hiçbir katkısı yoktur37. 

Ancak bu nehrin potansiyelleri yıllar ve mevsimsel olarak büyük 

değişimler göstermektedir. Fırat nehri, Suriye sınırı yakınlarındaki Birecik 

akım gözlem istasyonunun verilerine göre sınırdan ortalama yıllık akım 31.6 

milyar metreküp iken 1961 yılında 14.9 milyar metreküp, 1973 yılında da 

18.8milyar metreküpe kadar azalmıştır. Bu değer uzun yıllar ortalamasının 

%59’unu teşkil etmektedir. Diğer yandan Fırat nehrinde tespit edilen en 

yüksek akımlar, 1969 yılında 56.4 milyar metreküp, 1988 yılında ise 57.7 

milyar  metreküp  olmuştur. Bu  değerler  sırasıyla  uzun yıllar ortalamasının 

%178 ve %183’ne tekabül etmektedir38. 

Habur Irmağı Yer Altı Suyu (Besleme) Kaynakları 

Fırat Nehri’nin Suriye toprakları içindeki en önemli kollarından biri  olan 

bu nehir, yine Suriye topraklarındaki ‘Re’su’l-Ayn Pınarları’ tarafından 

beslenmektedir. Bu pınarlar ise, Türkiye’de Şanlıurfa, Harran ve Ceylanpınar 

ovalarındaki mevcut yer altı suyu kaynaklarından beslenmektedir. Son olarak 

DSİ tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre, bu yer altı suyu 

kaynaklarından yılda yaklaşık 1.2 milyar metreküp suyun alınması ve 

bölgedeki sulamalarda kullanılması mümkün görünmektedir. Böyle bir 

kaynağın kullanılmasıyla da hem Atatürk Barajından sulama amacıyla daha 

az bir su alınmış olacak, hem de Mardin- Ceylanpınar ovalarındaki sulamaları 

için pompajla yapılması gereken depolama miktarı azaltılarak önemli bir 

enerji tasarrufu sağlanmış olacaktır. Ancak Suriye, böyle bir uygulamanın, 

Resul-Ayin Pınarlarının verimini ve 
 

37 Özden Bilen, Ortadoğu Su Sorunları ve Türkiye, Ankara 1996, s. 91 
38 A.g.e. 
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dolayısıyla buradan beslenen Habur Irmağı üzerindeki projelerini olumsuz 

yönde etkileyeceğini öne sürerek itiraz etmektedir39. 

Asi Nehri 

Günümüzde Türkiye ile Suriye arasında ‘sınır aşan sular’ konusunda 

varolan anlaşmazlıklardan birisi de asi nehri ile ilgili olanıdır. Bilindiği gibi, 

Asi Nehri, Lübnan topraklarından doğmakta, Suriye’yi geçtikten sonra Türk 

topraklarına girerek Akdeniz’e dökülmektedir. Katettiği mesafe Lübnan’da 

40 km. Suriye’de 120 km. Türkiye’de ise 88 km’dir. Lübnan’da nehir üzerinde 

iki küçük bent mevcut iken, Suriye’de iki baraj ve bir de bent bulunmaktadır. 

Her iki ülke de, nehirden, sulama amacıyla yoğun şekilde yararlanmaktadır. 

Suriye, ortalama yıllık akımı 1.2 milyar metreküp olan nehrin sularının 

%90’ını kullanmakta ve Türkiye-Suriye sınırında Türkiye’ye yılda ortalama 

120 milyon metreküp su bırakmaktadır. Bu akarsu üzerinde Suriye’nin iki 

baraj projesi daha bulunmaktadır. Bu barajların inşa edilmesi halinde 

Türkiye’ye bırakılan su yılda 25 milyon metreküpe düşecektir. 

Suriye kendine göre yine Asi Nehri üzerindeki serbest tasarruf hakkını 

kullanarak 1994 tarihinde Lübnan’la yaptığı yeni bir antlaşma ile Asi Nehrinin 

Lübnan- Suriye hududundaki 403 milyon metreküp olan toplam su hacminden 

80 milyon metreküpünü Lübnan’a bırakmayı kabul etmiştir. Suriye bu konuda 

daha da ileri giderek, Türkiye, Hatay ilini kendi topraklarının bir parçası 

saydığı için Asi Nehrini Türkiye topraklarına geçmeden Suriye topraklarında 

denize dökülüyormuş gibi mütalaa etmektedir. Bu konu Suriye’de duyarlı bir 

Anayasal sorun telakki edildiği için, Suriye makamları Asi Nehrini 

tartıştırmaktan sürekli olarak kaçınmaktadırlar40. 

Tarafların Tutumu 

Türkiye 

1. Fırat ve Dicle nehirleri ‘sınır aşan sular’dır. Uluslar arası su değildir. 

Dolayısıyla havza ülkeleri arasında, eşit egemenlik ve paylaşımdan söz etmek 

mümkün değildir. 

2. Uluslar arası hukukta söz konusu nehirlerin suları üzerine, 

Türkiye’nin   egemenlik   hakkını   kısıtlayıcı   bir   kural  bulunmamaktadır. 
 

39  39. İlhan Avcı-Bahaettin   Yanık, “Sınır Aşan ve Sınır Oluşturan Su  Kaynaklarımız”, 

Su Kongresi ve Sergisi, İstanbul 1997, s. 9-12 
40 Ünal Öziş, “Sınır Aşan Sular ve Türkiye”, Su Kongresi ve Sergisi, İstanbul 1997, s. 

24 
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Türkiye kendi sınırları içinde bu nehirlerden istediği gibi faydalanma 

hakkına sahiptir. 

3. Suriye’ye 500 metreküp/saniye su verilmesi taahhüdü yerine 

getirilmektedir. Artan önemi nedeniyle su, bölgesel işbirliğinin birleştirici 

unsuru olarak görülmektedir. Bu kapsamda Suriye ile işbirliğine hazırdır. 

Ancak bu Türkiye’nin kendi önceliklerine göre ve projelerine aksatmayacak 

şekilde olmalıdır. ‘‘Hikmet Çetin, Türkiye Dış İşleri Bakanı, Ocak 1992 

Moskova’’ Yapılan tesisler her üç ülkenin de yararınadır. Yapılan barajlar sel 

ve kuraklığı önleyecek ve daha çok su tutulacaktır. 

4. Fırat-Dicle havzası sınır aşan suların matematiksel bölüşümü yerine, 

günümüzde sınır aşan suların kullanımında dünyada kabul gören ‘akılcı, hakça 

ve optimum kullanımı’ veya Türkiye’nin üç aşamalı olarak adlandırılan planı 

uygulanmalıdır. 

5. Fırat ve Dicle Şattü’l-Arap’da birleştikleri ve denize tek bir nehir 

olarak aktıkları için tek bir havza olarak ele alınmalıdır. Ayrıca Fırat’taki 

azalmaları Dicle’den tamamlamak mümkündür41. 

Suriye 

1. Fırat ve Dicle nehirleri ‘uluslar arası akarsular’dır. Fırat ve Dicle’nin 

sularının paylaşımı adil ve mantıklı olmalıdır. Bu paylaşım için iki ülke 

anlaşmalıdır. 

2. Türkiye 1987 protokolü ile, Atatürk Barajı tamamlanıncaya kadar 

Fırat nehrinde Suriye sınırında aylık ortalama 500 metreküp/saniye su 

bırakmayı taahhüt etmiştir. Atatürk Barajının tamamlanmasıyla bu protokol 

geçerliliğini yitirmiştir. Nihai tahsis daha yüksek bir miktar üzerinden 

yapılmalıdır. Bu miktar 700 metreküp/saniye’den aşağı olmamalıdır. Fırat 

nehrinin yıllık ortalama debisi 1000 metreküp/saniye olduğu göz önüne 

alındığında, bu miktarı 3 eşit parçaya bölerek üçte birini Türkiye de bırakıp, 

kalan üçte ikisini Suriye ve Irak’a göndermek adil ve makul bir yaklaşımdır. 

Antlaşma yapılıncaya kadar Türkiye Fırat‘tan 700 metreküp/saniye su 

vermelidir. 

3. Türkiye, Dicle ve Fırat’ı bir silah ve politika aracı olarak değişen 

uluslar arası duruma göre kullanmaktadır. Bu önlenmelidir. 

4. Fırat ve Dicle tek bir su sistemi veya müşterek bir havza olarak 

mütalaa edilmemeli, görüşmelerde ayrı ayrı ele alınmalıdır. Fırat ve Dicle 

havzasındaki proje yatırımlarına başlamadan önce, Suriye ve Irak’ta daha 
 

41 Mehmet Tomanbay, Dünya Su Bütçesi ve Ortadoğu Gerçeği, Ankara 1998, s. 155-156 
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önceden var olan veya yatırım aşamasında bulunan sulama projelerinin 

ihtiyacı olan su miktarı, bu ülkeler için bir ‘müktesep hak’ olarak görülmelidir. 

5. Fırat ve Dicle nehirleri suları her üç ülkenin ihtiyaçlarına göre 

matematiksel formül ile ‘bölüşülmelidir’. 

6. Suriye, Türkiye’nin üç aşamalı planını reddederek, ihtiyaç duyduğu su 

miktarını tek taraflı beyan yöntemi ile tespit etmesini, herkese kendi ihtiyacı 

olan suyun verilmesini istemektedir. Suriye su ihtiyacının tespitinde daha 

önceden var olan veya yatırım aşamasında bulunan, sulama projelerinin 

ihtiyacı olan su miktarının kendisi için ‘müktesap hak’ olarak ele alınmasını 

istemektedir. 

7. Suriye ve Irak bu soruna ‘kazanılmış yada tarihi hak’ olarak 

yaklaşmaktadırlar. 

8. Fırat-Dicle havzasında yatan sorunlardan en önemlisi Suriye’nin 
ileriye dönük su haklarının korunmasını amaçlayan önemli sorunlarıdır ve bu 

haliyle de siyasal boyut kazanmıştır42. 

Suriye’nin özellikle Fırat havzasında yoğunlaşan isteklerinin 

tutarsızlıklarını ve bu konuda iyi niyetli olmadıklarını açıkça söyleyebiliriz. 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) 

Türkiye’nin, Güney Doğu Anadolu bölgesini sulayan kaynaklarını en 

ekonomik ve verimli kullanmak ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla 

1960’lı yıllarda planlayıp, 1976 yılında inşasına başladığı GAP projesi, 

Hatay’ın Türkiye’ye katıldığı (1939) tarihten itibaren gerginlik ortamında 

sürdürülen Suriye ile ilişkilere yeni bir boyut kazandırmıştır. Hatay’ı 

çözümlenmemiş bir sorun olarak gören Suriye, Türkiye’nin GAP projesine 

karşı çıkmış, GAP projesi ile Türkiye’nin Fırat ve Dicle suyunu aşağı havza 

ülkelerine baskı aracı olarak kullanacağı iddiası ile yirminci yüzyılın ikinci 

çeyreğinde suya karşı terör politikası izlemiştir. 

İlk çağlarda, suladığı topraklarda yarattığı tarımsal zenginlik ile 

Mezopotamya medeniyetini yaratan Fırat ve Dicle suyu, 1960’lardan itibaren, 

bölge ülkeleri; Türkiye, Suriye ve Irak arasında önemli anlaşmazlıklara sebep 

olmuştur. 
 

 

 

42 Republic of Turkey, Minstry of Foreign Affairs, Water Issues Betwen Turkey, Syria 

and Iraq, Ankara, 1995, P. 7. 
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Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde, ekonomik, sosyal, fiziksel 

altyapının düzenlenmesiyle mevcut ve potansiyel kaynaklardan en verimli 

şekilde yararlanmak, bölgenin kalkınmasını sağlamak maksadıyla uzun vadeli 

ve kapsamlı bir kalkınma planı olarak hazırlanmıştır. GAP Türkiye’nin ülke 

düzeyindeki sosyo-ekonomik gelişmişliğindeki, bölgeler arası eşitsizliklerin 

giderilmesine katkı sağlayacak bir projedir. Proje sadece adil bir kalkınma 

özleminin yansıması olarak değil, aynı zamanda az gelişmiş bölgelerdeki 

kalkınma potansiyellerinin ortaya çıkarılmasının, diğer bir ifade ile var olan 

ama kullanılmayan atıl kapasitenin belirli bir zaman periyodu içinde milli 

hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik kullanılması ihtiyacından 

kaynaklanmaktadır. Güneydoğu Anadolu Projesi 13 ana projeden 

oluşmaktadır. GAP kapsamında toplam 22 baraj, 19 hidroelektrik santralı 

vardır. Proje tamamlandığında, yılda toplam 50 milyar metreküpten fazla su 

akıtan Fırat ve Dicle nehri üzerindeki tesislerde, Türkiye toplam su 

potansiyelinin %27’si kontrol altına alınmış olacaktır. Yılda 1.7milyon hektar 

arazinin sulanması ve yaklaşık 7500 megawatt kurulu güç kapasitesi ile yılda 

27 milyar kilowatt/saatlik hidroelektrik enerjisi üretimi sağlanacaktır. 

Planlanan toplam su alanı, Türkiye de ekonomik olarak sulanabilir toplam 

alanın %20’sine ve toplam yıllık hidroelektrik enerji üretimi, Türkiye’de 

ekonomik olarak gerçekleştirilebilir ‘hidroelektrik’ potansiyelinin %22’sine 

eşdeğerdir. 

Karakaya ve Atatürk Barajları, ülkemiz enterkonnekte sistemine giren 

enerjinin önemli bir bölümünü sağlamaktadır. Türkiye’nin toplam hidrolik 

enerji üretiminin de yaklaşık yarısını üretmektedirler. 

Türkiye’nin bölgesel kalkınmaya yönelik en büyük yatırımı olan GAP’ın 

sulama projeleri tamamlandığında ise, Türkiye de şimdiye kadar devlet eliyle 

gerçekleştirilen sulama alanına eşit bir alan daha sulu tarıma açılmış olacaktır. 

Böylece GAP’ın meydana getireceği yüksek tarım ve sanayi potansiyeli, 

ekonomik hasılayı 4.5 misli arttıracak, nüfusu 9-10 

milyona ulaşacak bölgede yaşayan yaklaşık 3.8 milyon kişiye de iş imkanı 

sağlayacaktır. 

Tüm bu gelişmeler, öncelikle yöre halkını toprağına bağlarken, bölgeye 

yönelebilecek insan ve yatırım göçüne sebep olacak, eski medeniyetlerin 

mirasçısı olan bölge bir turizm cenneti haline gelecek, gelişen kamu ve özel 

sektörü destekleyebilmek için yeni eğitim ve öğretim kuruluşları faaliyete 

geçecek, artacak olan mal taşımacılığına cevap verebilmek için bölge içi ve 

dışı ulaşım ağının (Hava-Kara-Demiryolu) yeniden düzenlenmesi gerekecek 

ve bölgenin ekonomik göstergeleri, GAP sayesinde Türkiye düzeyine 

ulaşacak, hatta bazı alanlarda aşma imkanı yakalayacaktır. 
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GAP: Yöre insanı için refah ve gelecek garantisi, ülke için ise birlik, 

bereket ve çağdaşlığın sembolünü oluşturmaktadır. 

Suriye 1975’te işletmeye açtığı Tapqa barajı ve daha membada planladığı 

Yusuf Paşa barajında regüle ettiği sularla Fırat havzasında 640 bin hektar 

arazinin sulanacağını beyan etmektedir. Ayrıca Suriye Tapqa barajında yılda 

ortalama 2.25 milyar kilowatt/saat enerji üretmekte ve rezervuardan Halep 

şehrine içme suyu temin etmektedir. Yine Yusuf Paşa barajında elektrik 

üretimi ve sulama ön görülmektedir. Bunun yanında Suriye Cezire 

bölgesindeki tuzlu toprakları yıkamaya yönelik ‘Habur sulama projesi’ 

üzerinde de önemle durmaktadır43. 

Irak ise Türkiye ve Suriye’deki baraj inşaatlarını dengelem, Irakta daha 

fazla su depolama imkanını araştırmaktadır. Türkiye ile Suriye arasında 

Atatürk Barajı’nın dolumu sırasında bırakılacak su miktarını içeren bir 

protokol imzalanmasından sonra Irak, baraj projelerine hız vermiştir. 

Irak’ın Suriye sınırından Şattü’l-Arab’a kadar Fırat havzasında toplam 

1952000 hektar genişliğinde 32 sulama projesi bulunmaktadır. Bu proje 

sahalarının büyük bir kısmında tuzlama mevcuttur. Bundan dolayı projeler 

realize edilse bile, istenilen hedefe ulaşılması mümkün değildir. Irak’ın 

Mezopotamya’da gerçekleştirmiş olduğu sulama projelerinin 1992-2000 

yılları arasında çekilen uydu fotoğrafları BM Çevre Programı’na (UNEP) 

teslim edilmiş, UNEP bu fotoğraflardan hareketle yerli kültürün yok olma 

tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştır. UNEP, barajların yapımı ve 

nehir sularının kurutulması projeleri yüzünden zarar gören Mezopotamya’ya 

karşı ilgili ülkeleri sağ duyuya davet etmiştir. 

GAP’ın tamamlanmasıyla birlikte su oranlarında muhtemelen düşüş 

olacağını düşünen Suriye ve Irak, su paylaşımına dair bir antlaşma ile 
gelecekteki kullanımlarını garanti altına almak istemeleri sonucunda iki ülke 

arasındaki ilişkileri gerginleştirmiştir44. 

Adana Protokolü 

20 Ekim 1998 tarihinde Türkiye ve Suriye arasında Adana’da imzalanan 

ve iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrini olumlu yönde değiştiren antlaşma 

“Adana Protokolü” adıyla bilinmektedir. Su ve terör arasına sıkışmış olan iki 

devlet arasındaki ilişkiler 1998 yazında neredeyse silahlı bir çatışmaya 

 

43 Cemal Zehir, Türkiye ve Ortadoğu Su Meseleleri, İstanbul 1998, s. 90 
44 Osman Tekiner, Güneydoğu Anadolu Projesi (G.A.P), Ankara 2000; Orhan Türkdoğan, 

Güneydoğu Anadolu Projesi’nin Sosyo-Kültürel Yönü, GAP ve GAP’ın Doğuracağı Sonuçlar, 

Ankara s. 38-40 
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dönüşecek düzeye gelmiştir. Türk yetkililere göre, PKK Suriye tarafından 

Türkiye’nin Fırat ve Dicle’den daha fazla su bırakması için silah olarak 

kullanılmaktadır. Suriye yalnızca Türkiye’ye karşı PKK kartını kullanmakla 

kalmamış aynı zamanda Arap Birliği ve Körfez İşbirliği konseyinde de 

Türkiye aleyhine çalışmıştır. Bu bölgesel kuruluşlarda su konusunda Suriye 

ve Irak’ın tezini desteklemişlerdir. Suriye ayrıca su sorununu uluslar arası 

arenaya taşıyarak ve Arap dayanışmasını kullanarak Türkiye’ye baskı 

uygulamaya çalışmıştır. 

Türkiye’nin bütün uyarılarına ve imzalanan güvenlik antlaşmalarına 

rağmen, 1984 yılından beri Suriye PKK’ya desteğini kesmemiştir. Suriye, 

PKK’yı Türkiye’ye karşı kullanılacak bir kart olarak görmüştür. 1998  yılında 

Türkiye, 1984 yılından beri Türk ekonomisine ve dış politikasına büyük yük 

olan PKK problemini çözmek için karalılığını ortaya koymuştur. 

1 Ekim 1998 yılında dönemin Cumhur Başkanı Süleyman Demirel’de 

Suriye’yi açıkça uyarmıştır. Arap Devletleri, Türkiye ile Suriye arasında 

olacak bir çatışmadan kazançlı çıkacak devletin İsrail olacağını düşünerek bu 

gerginliği ortadan kaldırma girişimlerinde bulunmuşlardır. Bununla ilgili 

olarak Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’in de girişimleriyle iki ülke 

arasında tırmanan gerginlik, 20 Ekim 1998 tarihinde iki devlet arasında 

imzalanan “Adana Protokolü” ile neticelenmiştir. Bu antlaşmaya göre Suriye 

PKK’ya verdiği bütün desteği keseceğini taahhüt etmiştir. Sonuçta 

Türkiye’nin kararlı uyarıları ve güç politikası sayesinde, Suriye uzun yıllardır 

sürdürdüğü düşmanca politikasını terk etmek zorunda kalmıştır. Adana 

Protokolünü imzalayarak Suriye PKK’ya olan desteğini durdurmaya karar 

vermiş ve şu hususlara uyacağını belirtmiştir. 

1- PKK lideri Abdullah Öcalan Suriye’den kovulacak; 

2- Suriye’deki PKK teröristlerinin eylemlerine ve kamplarına izin 

verilmeyecek, 

3- PKK’ya vermiş olduğu silah, lojistik, maddi destek durdurulacak ve 

PKK propagandasına izin verilmeyecek, 

4- Bunların yanında Türkiye ile sıkı işbirliği içinde bulunulacaktır. 

Ekim 1998 krizi Türkiye’nin bölgede diplomatik, ekonomik ve askeri 

kapasitesini göstermesi açısından önemlidir. 1998 krizi PKK’nın sonunun 
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başlangıcı olmuştur. Bu antlaşmadan sonra Türkiye-Suriye ilişkilerinde 

olumlu hava her geçen gün daha da hissedilmiştir45. 

SONUÇ 

Sınır aşan sular konusunda Türkiye’yi haksız bulan Suriye’nin, 

Türkiye’ye karşı PKK Terör Örgütünü bir araç olarak kullanmasına karşın 

Türkiye Cumhuriyeti daima sınır aşan su politikasında bilimsel ve objektif 

ölçülerle tutarlılığını sürdürmüştür. 

Günümüz Türkiye-Suriye ilişkilerinde gelinen noktaya bakıldığında, sınır 

aşan sular sorununu misillemelere gitmeksizin ve hakça bir uygulama ile daha 

kolay çözülebileceği değerlendirilmektedir. Hatta daha birkaç yıl öncesine 

kadar Fırat’ı sınır aşan su olarak kabul eden Suriye, Asi Irmağı’nı Hatay 

nedeniyle aynı özellikte görmezlikten gelirken, günümüzde bu nehir üzerinde 

ortak baraj kurmaya kadar varan bir iş birliği içerisinde olduğu görülmektedir. 

Suriye ile mevcut sınır aşan sular sorununda, özellikle Fırat nedeniyle Irak ile 

birlikte üçlü bir uzlaşma formülü içinde sonuca varılması büyük bir önem 

taşımaktadır. Ancak Mart 2003 tarihinden itibaren işgal altında olan Irak ile 

bu konuda mevcut şartlarda kalıcı bir antlaşma yapılması da mümkün 

görülmemektedir. Irak’ın bilinen durumuna rağmen, Suriye ile Türkiye 

arasında Asi ve Afrin ırmaklarının sularının kullanımı ile Fırat’tan Suriye’ye 

bırakılacak su miktarı konusunda iki ülke yetkililerinin çalışmalarını 

sürdürmelerinde yarar bulunmaktadır. 

Sınır aşan sular konusunda Suriye’yi rahatlatacak bir diğer gelişme 

şüphesiz İsrail’in Golan tepelerini Suriye’ye bırakması olacaktır. Böylelikle 

Golan tepelerinden elde edilen sular, Suriye’nin su ihtiyacını önemli ölçüde 

karşılayabilecektir. Golan tepelerinin Suriye’ye tekrar verilmesi, sadece 

Suriye’nin su sorunlarına çözüm getirmekle kalmayacak, ayrıca Suriye-İsrail 

ve Filistin-İsrail anlaşmazlıklarını da sonlandırıp muhtemelen Ortadoğu’ya 

kalıcı barış getirmeye yönelik bir açılım olabilecektir. 

Türkiye ve Suriye ilişkilerinde 1998 sonrasında yaşanan olumlu 

gelişmelere rağmen su iki ülke arasında, potansiyel bir ihtilaf konusu olma 

özelliğini sürdürmektedir. Fırat ve Dicle sularının kullanımı ve paylaşımı 

konusunu, yakın gelecekte Türkiye, Suriye ve Irak arasında ihtilaf konusu 

olarak tekrar ortaya çıkabileceği dikkate alınarak, su kaynaklı itilafların 

önlenmesi ve ihtilaf meydana geldiğinde çözüme ulaştıracak strateji ve milli 

politikaların üretilmesi kaçınılmaz görülmektedir. 

 

45 Adana Protokolü’nün Tam Metni İçin bkz. Hürriyet Gazetesi, 21 Ekim 1998; Mehmet 

Şahin, Ortadoğu Siyasetinde Suriye, Ankara 2004, s. 111-113 
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Sınır aşan sular konusunun uyuşmazlığının çözümlenebilmesi için iki 

ülkenin işbirliğinden başka çare görülmemektedir. Ancak işbirliğinin 

olabilmesi için duruma göre tarafların politika, davranış ve düşüncelerinde 

değişikliğe gitme zorunluluğu vardır. Uluslar arası ilişkilerde bir değişiklik 

süreci yaşanmakta olup, teknolojik gelişme, karşılıklı bağımlılık her geçen 

gün artmaktadır. Ancak Ortadoğu ülkeleri arasındaki ilişkiler hala güç 

politikası esasına dayanmaktadır. Karşılıklı bağımlılık Ortadoğu’da 

bağımsızlık ve egemenliğin yok olacağı şeklinde telakki edilmektedir. Suyun 

gittikçe azaldığı bölgede bazı ülkeler ısrarla gıda da kendi kendine yeterlilik 

peşinde koşmaktadır. Bunun en önemli sebeplerinden birisi bu ülkelerin 

komşularına karşı olan güven eksikliği duygusudur. 

Kanaatimizce bu yönde başarıya ulaşabilmek için Türkiye’nin çok daha 

fazla aktif bir politika izlemesi gerekmektedir. Zaman zaman Türkiye-Suriye 

görüşmeleri sırasında Fırat sularının başka güçler tarafından gündeme 

getirilmesi oldukça düşündürücü gözükmektedir. Bu bakımdan bölge içinde 

ve dışında bu baskı karşısında kalmaması için Türkiye ve Suriye sınır aşan 

sular uyuşmazlığını hakkaniyete uygun ve akılcı bir şekilde sonuçlandırabilme 

şansını kaçırmamalıdır. 
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EKLER 

Harita 1. Türkiye’den Suriye’ye, Suriye’den Türkiye’ye Akan Sular 
 

Tablo 1.Türkiye’de Sınır Oluşturan ve Sınırı Aşan Sular 
 

SIRA NEHİR ADI İLGİLİ ÜLKELER 
(Kaynaktan Ulaştığı Yere Doğru) 

1 Meriç Nehri Bulgaristan-Türkiye-Yunanistan 

2 Aras Nehri Türkiye-Azerbaycan-İran-Ermenistan 

3 Arpaçay Türkiye-Ermenistan Sınır Suyu 

4 Hezil Çayı (Dicle’nin 
Kolu) 

Türkiye-Irak Sınır Suyu 

5 Mutlu Deresi (Rezve) Türkiye-Bulgaristan Sınır Suyu 

SINIRI AŞAN SULAR 
 Fırat Nehri Türkiye-Suriye-Irak 
 Habur Çayı Türkiye-Suriye 
 Nusaybin Çağ-Çağ Pınar Türkiye-Suriye 
 Sacir Suyu (Fırat’ın Kolu) Türkiye-Suriye 

 Culap Deresi (Fırat’ın 

Kolu) 

Türkiye-Suriye 

 B. Circop Suyu (Fırat’ın 
Kolu) 

Türkiye-Suriye 

 Karacurum Çayı Türkiye-Suriye 

T Ü R K İ Y E Malatya Batman Siirt 

Adıyaman 

Diyarbakır 

Kahramanmaraş Atatürk Barajı 

G 

ü 

m 

ü 

ş 

Ç 

. 

Mardin Ça 
ğça 

ğ 

Ç. 

Dicle 

Osmaniye Gaziantep 

Nizip Ç. 

Af 

ri 

n 
Ç. 

Bağırsak D. Sacır 

Tuzel suyu D.
suyu

 

Ci 
llo Şanlıurfa 
p 
D. 

Kilis 

S U R İ Y E 

Fırat  80 Km 
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Tablo 2. Türkiye’de Sınır Oluşturan ve Sınırı Aşan Sular 

 

Balık Suyu Türkiye-Suriye 

Zerkan Suyu Türkiye-Suriye 

Senpas Suyu Türkiye-Suriye 

Dicle Nehri Türkiye-Suriye(Sınır)-Irak 

Zap Suyu Türkiye-Irak 

Şemdinen Çayı(Zap’ın 
Kolu) 

Türkiye-Irak 

Drahini Deresi(Hezil’in 
Kolu) 

Türkiye-Irak 

Nerduş Çayı Türkiye-Suriye 

Çoruh Nehri Türkiye-Gürcistan 

Asi Nehri Lübnan-Suriye-Türkiye 

Afrin Çayı Türkiye-Suriye-Türkiye 

Sabun Suyu (Afrin’in 
Kolu) 

Türkiye-Suriye-Türkiye 

 
Tablo 3. Ortalama Yıllık Akımlar, Kıyıdaş Ülkelerin Katkıları ve Talepleri(Km3) 

 

Nehir Ortalama 
Yıllık Akım 

Ülkelerin Suya Katkısı Ülkelerin Talepleri 

  Türkiye Suriye Irak Türkiye Suriye Irak 

Fırat 35 31.6 
(%90) 

3.4 
(%10) 

0 %52 %32 %65 

Dicle 49 25.4 
(%52) 

0 23.6 
(%48) 

%14 %5.4 %92.5 

Toplam 84 57.0 
(%68) 

3.4 
(%4) 

23.6 
(%28) 

%66.1 %37.4 %57.5 

 

Tablo 4. Kişi Başına Ortalama Yıllık Su Miktarı(M3) 
 

ÜLKE 1990 2000 2010 2020 

Türkiye 3223 
(1611) 

2703 
(1351) 

2326 
(1163) 

2002 
(1000) 

Suriye 1636 1177 880 760 

Irak 2352 1848 1435 1062 
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Tablo 4.Türkiye’de Sınır Aşan Sular Potansiyel ve Toplam İçindeki Payları 
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SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN ORTADOĞU POLİTİKASI 

BAĞLAMINDA RUSYA’NIN ORTADOĞU SİYASETİ 

Ömer Osman UMAR


ÖZET 

II. Dünya Savaşından sonra İngiltere ve Fransa Ortadoğu bölgesinden çekilince 

oluşan boşluğu Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği doldurmaya 

çalışmıştır. Ortadoğu üzerindeki hakimiyet mücadelesi Mısır, Irak ve Suriye üzerinde 

yoğunlaşmıştır. Sovyetler Birliği’nin Mısır Devlet Başkanı Nasır döneminde Mısır 

üzerinden Ortadoğu’ya girme çabası ABD’yi Pan-Arabizm ve sosyalizm konularında 

endişelendirmiştir. Sovyetler Birliği’nin Ortadoğu’daki nüfuzunun artmasına paralel 

olarak Suriye’de 1950’ler Komünist Partisi gelişmeye başlamıştır. 

Sovyetler Birliği’nin Ortadoğu bölgesine girmesini önlemek amacıyla ABD’nin 

yönlendirmesi ile Türkiye ile Irak arasında Şubat 1955’te Bağdat Paktı yapılmış daha 

sonra bu pakta Pakistan ve İran katılmıştır. Ancak pakt uzun ömürlü olmamıştır. 

Süveyş buhranından sonra Ortadoğu’daki Sovyet tehdidi daha belirgin hale gelmiştir. 

Sovyetler Birliği Irak, Mısır ve Suriye gibi ülkeleri silahlandırarak, bu ülkeler 

vasıtasıyla bölgede etkili olmaya çalışmıştır. Bunun üzerine Türkiye ile Suriye 

arasında 1957’de bir gerginlik ortaya çıkmıştır. 

Sovyetler Birliği her Arap-İsrail savaşını kullanarak, Ortadoğu bölgesine iyice 

yerleşmiştir. Bu savaşlar sırasında Mısır, Irak ve Suriye gibi devletlere silah ve askeri 

araç ve malzeme yardımında bulunmuştur. Ayrıca Sovyetler Birliği, askeri 

danışmanlar bu ülkelere yollayarak teknik ve kültürel açıdan da bu ülkelerde etkili 

olmuştur. 

Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte her ne kadar güç boşluğu Ortadoğu’da 

yaşanmışsa da Putin ile birlikte Rusya yeniden bir toparlanma dönemine girmiştir. 

Bölgede oluşacak bir düzenlemede Rusya da aktif rol oynayacaktır. Çünkü bölge 

ülkelerindeki eski nüfuzu halen devam etmektedir. Rusya şimdi eski Sovyet hakimiyet 

sahasında tekrar etkisini gösterme amaçlı faaliyetler içerisine girmiştir. Sovyetler 

Birliği’nin dağılması ile ortaya çıkan tek kutuplu dünya veya bir tek ABD, merkezli 

güç yavaş yavaş son bulmaktadır. Rusya, Çin, Hindistan ve İran ile de ilişkilerini 

geliştirmektedir. ABD dünyada tek süper 
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güç olarak varlığını devam ettirmek için Rusya’yı kuşatma ve yeniden süper güç 

olmasını engelleme politikası takip etmektedir. 

Avrasya’da güven içerisinde bulunmak isteyen Rusya ise bölgesindeki 

köktendinci terör tehdidini kaynağından kontrol etmek için Ortadoğu’da etkili olmaya 

çalışıyor. Ortadoğu bölgesinde bir dini nüfuz mücadelesi de olmaktadır. ABD, 

Rusya’yı kontrol altında tutmak için Ortodoks nüfusu üzerinde de etkili olmaya 

çalışmaktadır. Ortadoğu’da şimdiden sınırları ve tarafları tam olarak belli olmayan bir 

bloklaşma oluşumu yaşanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ortadoğu, Rusya, Küreselleşme, Amerika Birleşik 

Devletleri, Arap Devletleri. 

 

ABSTRACT 

The Middle East Diplomacy of Russia Regarding Soviet Union’s 

After England and France withdrew from Middle East in the end of World War 

II, United Stades of America and Soviet Union attempted to control this region. The 

struggles generally became intense on the region including Egypt, Iraq, Syria. USA 

had anxieties with Pan-Arabism and Socialistic because Soviet Union planed to 

intervene Middle East with Egypt having the period of President Nasır. Communist 

Party started to develop in Syria in 1950 together with the developing Soviet influence 

on Middle East. 

The Baghdad Treaty was established between Türkiye and Iraq in February 1955 

with USA encouraging to hinder the influence Soviet Union on Middle East. And than 

the treaty involving Pakistan and Iran, but this tready was not a long time. Following 

Suez crisis Soviet threat became more clear on Middle East. 

Soviet Union equipped Iraq, Egypt and Syria with weopeans to influence this 

region and eventually the tension existed between Turkiye and Syria in 1957. 

Soviet Union utilized the wars of Arabic-Israel to settle down Middle East. 

During the wars of Arabic-Isreal Soviet Union donated Egypt, Syria and Iraq with 

weapons and different army supplies. In addition Soviet Union effected on this 

countries as technical and cultural sending army advisers. 

With the decline of Soviet Union the region had indefiniteness, but Russia has 

established authority on the area with the ruling of Putin. Russia will probably be 

effective on the region with the new regulations for keep going it’s old influence. With 

the decline of Soviet Union USA has been alone super power in the world, but it seems 

that this state is not going on because of Russia having new alliances including Chine, 

Indian and Iran. Therefore USA has tried to hinder Russian actions. 
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Russia has tried to influence on Middle East to control fundamental Islamic 

actions from this region to it’s country and it’s influence in Eurasia. In the mean time 

USA has planed to control Russia having effect on Orthodox community. Already 

now there is a great competition in Middle East but it’s parts and lines are not certainly 

obvious. 

Key Words: Middle East, Russia, Globaling, United Stades of America, Arabic 

States. 

 

I. Sovyetler Birliği’nin Ortadoğu Politikası 

I. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası büyük devletlerin Ortadoğu 

politikalarını bölgenin dini, coğrafi ve stratejik konumunun yanı sıra petrol 

belirlemiştir. II. Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği bölgeyi yayılma alanı 

olarak görmüştür1. 

II. Dünya Savaşı sonrası İngiltere ve Fransa bölgeden çekilince oluşan 

boşluğu Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği doldurmaya 

çalışmıştır. Çünkü önceki güçlerin bölgeden çekilmesi ile birlikte bölgede  bir 

hâkimiyet boşluğu yaşanmıştır. Dolayısıyla bölge üzerindeki bu iki büyük 

devletin mücadelesinde bölgedeki devletler kendilerine hamilik edecek bir 

tarafı desteklemek zorunda kalmışlardır. 

Ortadoğu üzerindeki hakimiyet mücadelesi Mısır, Irak ve Suriye üzerinde 

yoğunlaşmıştır. Stratejik noktaların Bereketli Hilal, Basra Körfezi, Doğu 

Akdeniz ve Hazar Havzası olarak algılanması Bereketli Hilal üzerinde 

bulunan Suriye’yi, körfez üzerinde bulunan Irak’ı ve Doğu Akdeniz ile 

bağlantıları bulunan Mısır’ı stratejik açıdan önemli kılmaktadır2. 

Sovyetler Birliği’nin Ortadoğu ve diğer bölgeleri komünizm etkisi altına 

almaya çalışması ABD’yi Sovyetler Birliği’ne karşı tedbir almaya yöneltmiş 

ve tedbirlerden biri olarak 4 Nisan 1949’da NATO kurulmuştur. Türkiye de 

1952’de NATO’ya girmiştir. 

Sovyetler Birliği’nin Mısır Devlet Başkanı Nasır döneminde Mısır 

üzerinden Ortadoğu’ya girme çabası ABD’yi Pan-Arabizm ve Sosyalizm 
 

 

 

1 Serkan Çelik, Anıl Gürtuna, Büyük Ortadoğu Projesi ve Türkiye’ye Etkileri, Ankara, 

2005, s.20. 
2 Halis Çevik, Kadim Toprakların Trajedisi Uluslararası Politikada Ortadoğu, İstanbul, 

2005, s.63,108. 
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konularında endişelendirmiştir. ABD bunu önlemeye yönelik tedbirler 

almıştır3. 

Sovyetlerin Ortadoğu’daki nüfuzunun artmasına paralel olarak Suriye’de 

1950’lerde Müslüman Kardeşlerin yanında Suriye Komünist Partisi de 

gelişmeye başlamıştır. Parti lideri statüsündeki Halid Bektaş 1954 yılında 

milletvekili seçilmiştir. Böylece Halid Bektaş sadece Suriye’de değil aynı 

zamanda Arap dünyasında da seçilmiş ilk komünist milletvekili olmuştur. 

Suriye ile Sovyet Rusya arasındaki ikili ilişkiler1954 yılından itibaren 

artmıştır4. 1955 Yılından sonra Suriye üzerindeki Sovyet etkisi dolayısıyla 

ülkedeki komünizm yanlısı ve solcu politikacılar hem hükümetteki 

konumlarını hem de askeriyedeki konumlarını güçlendirmişlerdir5. 

Bu ikili ilişkileri kullanan Suriye, Sovyetler aracılığıyla 

Çekoslovakya’dan silah satın almıştır. Suriye 20 Ekim 1955’te Mısır ile bir 

askeri ittifak antlaşması yapmıştır. Aynı tarihte Mısır ile Sovyet Rusya 

arasında da silah satın alınması hususunda bir antlaşma yapılmıştır. Suriye ile 

Sovyetler Birliği arasındaki ilişkiler gelişerek 16 Kasım1955’te iki ülke 

arasında bir ticaret anlaşmasının yapıldığını görmekteyiz. Baas Partisi de 

Sovyetler Birliği ile yakınlaşma siyasetinin bir gereği olarak Suriye Komünist 

Partisi ile işbirliği yapma yoluna gitmiştir. Baas Partisi’nin Sovyetler 

Birliği’ne yönelik tutumunu olumlu yönde değiştirmesinde Sovyetler 

Birliği’nin ulusal hareketi destekleyen bir politika başlatmasının etkisi 

oldukça fazla olmuştur. Çünkü 1956 yılında yapılan Komünist Partisi 

20. Kongresinde sonra ulusal hareketlerle işbirliği yapma Sovyetler’in resmi 

politikası haline gelmiştir. Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Dimitri Şapilov 

22-27 Temmuz 1956’da Şam’ı ziyaret ederken bu ziyarete karşılık Suriye 

Cumhurbaşkanı Şükrü Kuvvetli de 30 Ekim 1956’da Sovyetleri ziyaret 

etmiştir6. 

Sovyetler Birliği’nin Ortadoğu’ya girmesini önlemek amacıyla ABD’nin 

yönlendirmesi ile Türkiye ile Irak arasında Şubat 1955’te Bağdat 
 

 

3 Serkan Çelik, Anıl Gürtuna, a.g.e., s.24. 
4 Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze Orta Doğu: Siyaset, Savaş ve Diplomasi, İstanbul, 

2004, s.282. 
5 Moshe Maoz, Esad, (Çev:Hakan Gündüz), İstanbul, 1991, s.61. 
6 Sabahattin Şen, Ortadoğu’da İdeolojik Bunalım Suriye Baas Partisi ve İdeolojisi, 

İstanbul, 2004, s.203-204. 
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Paktı yapılmış daha sonra bu pakta Pakistan ve İran katılmıştır7. Bağdat 

Paktının karşısında yer alan Suriye ve Mısır, Sovyetler Birliği ile ilişkilerini 

geliştirmeye başlamıştır8. Ortadoğu, Sovyetler Birliği ile ABD’nin mücadele 

sahasına dönüştü. Bağdat Paktı ile Sovyetler Birliği bölgeden uzak tutulmak 

istenirken, tam tersi olarak bölgeye girmeye başlamıştır. Zaten pakt uzun 

ömürlü olmamıştır9. 

Bağdat Paktı ve Nasır’ın 1955 yılından itibaren Sovyetlerden yardım 

almaya başlaması Ortadoğu’daki bölgesel çatışma ve mücadeleye ideolojik bir 

boyut getirdiği gibi çekişmeyi uluslararası arenaya da taşımıştır. Nasır, 

dönemin iki süper gücü olan ABD ve Sovyetler Birliği’ni birbirine karşı 

kullanmak yoluyla da pazarlık gücünü arttırma siyaseti izlemiştir10. 

Süveyş Krizi sırasında ilk etapta Sovyetler Birliği Batılılara karşı sert 

tepki almamasına rağmen Nasır’ın yanında yer almıştır. Ancak daha sonra 

Macaristan’daki ayaklanmayı bastırdıktan sonra Ortadoğu’ya yönelerek 

Sovyetler Birliği Başbakanı Bulganin İsrail, İngiltere ve Fransa’ya tehditkar 

mektuplar göndermiştir. Artık Sovyetler Birliği bölgeye asker göndermeyi 

dile getirmeye başlamıştır11. Amerika’nın ise İngiltere ve Fransa’ya destek 

vermemesi üzerine İngiltere ve Fransa 3 Aralık 1956’da geri çekilmişlerdir. 

Bu olay sonrası İngiltere ve Fransa’nın Ortadoğu’daki siyasi gücü ve nüfuzu 

tam olarak zayıflarken, Amerika ise daha etkili olamaya başlamıştır. Sovyetler 

Birliği ise bu durumu lehine kullanarak Arap dünyasındaki siyasi prestijini 

arttırmıştır. Nasır ise bu olayı kullanarak bir taraftan bölge lideri haline 

gelmeye çalışırken diğer taraftan da Rus yardımıyla güçlenmeye çalışmıştır12. 

Bu olay sonrası Ortadoğu’da ABD ve Batı devletlerinin etkisi azalırken 

bu boşluğu SSCB doldurmaya başlamıştır. Sovyetler Birliği Ortadoğu’ya 

ekonomik olmaktan çok stratejik amaçlı olarak bakmaktaydı. Çünkü 

Sovyetlerin petrole ihtiyacı olmayıp, sadece batıya ve ABD’ye giden petrolün 

kendi kontrolünde ve yüksek fiyatta gitmesini amaçlamıştı13. 

 

7 Halis Çevik, a.g.e., s.286. 
8 Celalettin Yavuz, Geçmişten Geleceğe Suriye-Türkiye İlişkileri, Anakara, 2005, s.339. 
9 Türel Yılmaz, Uluslararası Politikada Ortadoğu Birinci Dünya Savaşından 2000’e, 

Ankara, 2004, s.91. 
10 Sabahattin Şen, a.g.e., s.205. 
11 Türel Yılmaz, a.g.e., s.99,104. 
12  Sabahattin Şen, a.g.e., s207. 

13 Halis Çevik, a.g.e., s.109. 
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Suriye son bir yıl içerisinde Sovyet blokundan 20 milyon sterlin 

değerinde askeri malzeme almıştır14. Bu arada Sovyetler Birliği ile Suriye ve 

Irak arasında çok sıkı bir kültürel ve teknik işbirliği kurulmuştur. Zamanla bu 

kültürel işbirliği eğitim, sinema, spor ve edebiyatı içerisine alarak gelişmiştir. 

Suriyeli Mısırlı yazarlarla Sovyet yazarları arasında fikirsel açıdan da 

etkilenmeler olmuştur. Sovyetler kendilerinin tanıtımını bu ülkelerde 

yaptıkları gibi bu ülkeler de zaman zaman Sovyetler Birliğine giderek kendi 

ülkelerinin tanıtımlarını yapmışlardır. Kahire’de 1957 Ocağında ilk Sovyet 

Endüstri fuarı açılmıştır15. 

Süveyş Buhranından sonra Ortadoğu’daki Sovyet tehdidi daha da belirgin 

hale gelmiştir. Bunun üzerine ABD Başkanı Eisenhower kendi adıyla bilinen 

ve Sovyetlere karşı Ortadoğu’yu savunmayı hedef edinen Eisenhower 

Doktrini’ni gündeme getirmiştir. Böylece ABD, İngiltere’nin bölgedeki 

nüfuzunun azalmasıyla Sovyet etkisi altına giren bölgenin korunması görevini 

üstlenmiştir16. Ortadoğu’da ilk olarak bu doktrini Lübnan kabul etmiştir. Daha 

sonra da Mısır, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan dışındaki devletler zamanla 

bu doktrini kabul etmişlerdir. Suudi Arabistan da daha sonradan bu doktrini 

kabul etmiştir17. Suriye, 1957 yılından itibaren Sovyetler Birliği ile olan 

ilişkilerini daha da arttırmıştır. Sovyetler Birliği de Suriye’yi silahlandırmaya 

çalışmıştır. Silahlanan Suriye’nin bir tehdit haline gelmesi Suriye-Türkiye 

ilişkilerinin gerginleşmesine neden olmuştur18. Amerika, Suriye’yi 1957 

yılında bir Sovyet uydusu olarak değerlendirmeye başlamıştır19. 

15 Ağustos 1957’de Afif Bizri, Suriye Genelkurmay Başkanı olunca 

Sovyetler Birliği ile olan ilişkileri geliştirmeye çalışmıştır. Bu dönemde 

Savunma Bakanı olan Halid El-Azm da Kruşçev ile iyi bir dostluğa sahip olup, 

Sovyetlerden alınacak ekonomik ve askeri yardımlarla Batı yanlısı komşu 

ülkelere karşı Suriye’nin korunacağını düşünmüştür. Halid El- Azm Temmuz 

1957’de Moskova’ya giderek, Sovyetler Birliği ile ekonomik ve teknik 

yardımı öngören bir antlaşma imzalamıştır. Bu anlaşmaya göre 
 

14 Sabahattin Şen, a.g.e., s208. 
15 Ivar Spector, “Soviet Cultural Propaganda In The Near and Middle East”, The Middle 

East İn Transition, (Edited: Walter Z. Laqueur), New York, 1958, s.384-385. 
16 Serkan Çelik, Anıl Gürtuna, a.g.e., s.24.: Tayyar Arı, 2000’li Yıllarda Basra 

Körfezinde Güç Dengesi, İstanbul, 1996, s.71. 
17 Halis Çevik, a.g.e., s.110. 
18 Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze Orta Doğu: Siyaset, Savaş ve Diplomasi, s.282. 
19 Sabahattin Şen, a.g.e., s.197,209. 
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Sovyetler Birliği 500 milyon dolarlık ekonomik ve askeri yardım yapacaktı. 

Bu durum ABD, İngiltere ile Suriye’ye komşu olan Türkiye, Irak, Ürdün ve 

Lübnan’ı endişelendirmiştir. Çünkü Sovyetler Birliği, Suriye’yi Ortadoğu 

bölgesine ayak basmakta köprü başı olarak kullanmıştır20. 6 Ağustos 1957’de 

Sovyetler ile Suriye arasında Teknik ve Ekonomik İşbirliği Antlaşması 

imzalanmıştır21. Bilhassa Suriye’de komünistlerin gücünün gittikçe artması 

Türkiye’yi de endişelendirmiştir. Çünkü Türkiye, Sovyetler Birliği’nin 

kuzeyden Suriye aracılığı ile de kendisini güneyden kuşatmaya çalıştığını 

bilmekteydi22. Türkiye, Sovyetler Birliği’nin Ortadoğu’daki devletlerden 

Suriye üzerinde fazla etkili olduğunu görünce Arap ülkelerinden Suudi 

Arabistan, Ürdün ve Lübnan ile ilişkilerini geliştirme yönüne gitmiştir23. 

Sonuçta 1957 Suriye krizi çıkmıştır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri Eylül 1957’de Suriye sınırında askeri tatbikatlar 

yapmaya başlamıştır. Sovyetler, Suriye’yi desteklerken Amerika da 

Türkiye’yi desteklemiştir. İki Sovyet gemisinin Suriye’nin Lazkiye limanına 

gelmesi, Türkiye’nin endişelerini daha da arttırmıştır. Öyle ki, bu bunalım bir 

taraftan Sovyetler, Suriye diğer taratan Türkiye Amerika güç gösterisine 

dönüşmüştür24. Çünkü Amerikan Altıncı Filosuna ait bazı gemiler de bir 

dayanışma gösterisi olarak İzmir limanına gelmiştir. Suudi Arabistan’ın 

arabuluculuğu ve BM Genel Kurulunda yapılan diplomatik girişimler 

sonucunda bunalım sıcak bir çatışmaya girilmeden önlenmiştir25. 

Suriye ile Mısır arasında 1 Şubat 1958 yılında yapılan bir antlaşmayla 

Birleşik Arap Cumhuriyeti kurulmuştur. Ancak Mısır’la yapılan bu birleşme 

Suriye’de istenilen sonuçları doğurmamıştır. Bu birliktelikte Mısır, Suriye’yi 

bir eyaleti gibi görmeye başlamıştır26. Zamanla Nasır’ın  Suriye’deki kontrolü 

artmış, Suriye’deki dört yüz makamdan üçte ikisine Mısırlılar atanmıştır. 

Suriye’ye 2300 civarında Mısırlı subay gönderilmiştir. Bu durum 
 

 

20 Türel Yılmaz, a.g.e., s.114-115. 
21 Celalettin Yavuz, a.g.e., s.340. 
22 Sabahattin Şen, a.g.e., s.210. 
23 Celalettin Yavuz, a.g.e., s.340. 
24 Sabahattin Şen, a.g.e., s.211. 
25 Türel Yılmaz, a.g.e., s.116-117. 
26 İrfan Kaya Ülger, “Baas Partisi İdeolojisi”, Avrasya Dosyası, C.2, S.3, Ankara, 1995, 

s.108.: Salih Akdemir, “Suriye’deki Etnik ve Dini Yapının Siyasi Yapının Oluşmasındaki 

Rolü”, Avrasya Dosyası, C.6, S.1, Ankara, 2000, s.218.: Celalettin Yavuz, a.g.e., s.336.: Tayyar 

Arı, Geçmişten Günümüze Orta Doğu: Siyaset, Savaş ve Diplomasi, s.282. 
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da Suriyeli ve Mısırlılar arasında çekişmelere sahne olmuştur27. Bilhassa 

Baas’ın Suriye’de etkili olması ile birlikte kurulan bu birliğin devlet başkan 

yardımcılığına Baas’ın lideri konumundaki Hurani getirilmiştir. Ancak 

Suriye’de meydana gelen 1961 askeri darbesi sonucunda Suriye, Birleşik Arap 

Cumhuriyetinden ayrılmıştır. Suriye’de komünistler ve baascılar siyasetten 

uzaklaştırılmışlardır28. Ancak 1963 darbesi ile Basçı ve Nasırcı subaylar 

iktidarı tekrar ele geçirmişlerdir. Bu darbe sonrası Suriye’de Baascıların 

etkinliği artmıştır. Salah Bitar’ın başbakan olması ile Suriye tamamen 

Baascıların denetimine girmiştir29. 

1967 Arap-İsrail savaşları sırasında bölgede denizcilik açısından da 

Sovyetler Birliği Ortadoğu’da önemli bir güç haline gelmiştir. Akdeniz’deki 

gemilerinin sayısı artmış, Suriye’nin yanı sıra Tunus’ta üs imkanına 

kavuşurken, Mısır’ın İskenderiye limanı da daimi bir üs haline getirilmiştir. 

Her Arap-İsrail savaşı aynı zamanda Sovyetler Birliği’nin Ortadoğu’daki 

siyasi, askeri ve ekonomik varlığını perçinlemiştir30. 1967 Savaşından itibaren 

binlerce Sovyet askeri danışmanı Suriye ve Mısır’ giderek bu ülkelerin 

ordularını yeniden organize etmiştir31. 

Nasır’ın 28 Eylül 1970’de ölümü Sovyetler Birliği’nin Ortadoğu 

politikasına büyük bir darbe vurmuştur. Sovyetler Birliği Nasır’ın yerine 

Enver Sedat’ın geçmesini iyi karşılamamıştır. Çünkü ABD’nin bir heyetinin 

Kahire’yi ziyareti Sovyetler Birliği’ni kuşkulandırmıştır. Bunu üzerine 

müttefiki Mısır’ı kaybetmek istemeyen Sovyetler Birliği Devlet Başkanı 

Podgorny Kahire’ye giderek Mısır’la bir Dostluk ve İşbirliği antlaşması 

imzalamıştır32. 

Suriye’de Savunma Bakanı olan Hafız Esad’ın 16 Kasım 1970 tarihinde 

düzenlediği darbeyle devlet başkanlığına Ahmed Habib getirilirken, Hafız 

Esad başbakanlık ve parti genel sekreterliği görevini üstlenmiştir. Hafız Esad 

12 Mart 1971’deki halk oylaması ile de devlet başkanlığına gelmiştir. Hafız 

 

27 Sabahattin Şen, a.g.e., s.221. 
28 Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze Orta Doğu: Siyaset, Savaş ve Diplomasi, s.284. 
29 Salih Akdemir, a.g.m., s.219.: Tayyar Arı, a.g.e., s.285. 
30 Celalettin Yavuz, “Karadeniz Jeopolitiğinde Küresel Egemenlik Mücadelesi”, 2023 

Dergisi, S.61, Ankara, 15 Mayıs 2006, s.34. 
31 Adeed Dawisha, “The Soviet Union in The Arab World: The Limits to Superpower 

Influence”, The Soviet Union in The Middle East Policies and Perspectives, (Edited: Adeed 

Dawisha and karen Dawisha), London, 1982, s.14. 
32 Türel Yılmaz, a.g.e., s.175. 
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Esad’ın parti içinde Komünist kesimi tasfiye etmesi nedeniyle 1970 yılı 

sonlarında Sovyet Rusya ile Suriye arasında kısa süreli bir gerginlik 

yaşamıştır. Suriye ile Sovyet Rusya arasındaki ilişkiler 1971 ve 1972 

yıllarında yeniden gelişmiştir33. 

Mısır-Sovyet ilişkileri 1972’de bozulmaya başlamıştır. Mısır Devlet 

Başkanı Enver Sedat 18 Temmuz 1972’de 17000-20.000 arasındaki Sovyet 

askeri personelinin Mısır’ı terk etmelerini istemiştir. Bu olay Sovyetler 

Birliği’nin Ortadoğu’daki prestijine büyük bir darbe vurmuştur. Böylece 

Ortadoğu açısından stratejik bir konumu olan Mısır’dan Sovyetler Birliği 

çıkarılmış ve İskenderiye deniz üssü de kapanmış oluyordu. Ancak Mısır ve 

Sovyetler Birliği arasındaki bu gerginlik uzun sürmeyecek, 1973 Şubatından 

itibaren Sovyet silahları yeniden Mısır’a verilmeye başlanacaktır34. Mısır’ın 

amacı ABD’ye yakınlaşmaktı. Bu olay Sovyetler’in Suriye’yi daha fazla 

desteklemesine neden olmuştur. Bu olaylar gelişirken Suriye Devlet Başkanı 

Hafız Esad Temmuz 1972’de Moskova ziyaretini gerçekleştirerek, 700 

milyon dolarlık ekonomik ve askeri yardım temin etmiştir. Böylece Sovyetler 

nezdinde Suriye’nin Ortadoğu’daki önemi daha çok artmıştır. 

Suriye bu fırsatı değerlendirerek, 1946 yılından beri en önemli 

isteklerinden biri olan Fırat Nehri üzerinde kurmayı planladığı Tabka Barajı 

için Sovyetlerden destek alarak Tabka Barajı’nın ilk ünitesini 1973 yılında 

tamamlamıştır35. 

Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad, Sovyetlerin yanı sıra Arap ülkeleriyle 

de çok sıkı işbirliği kurmaya çalışmıştır. Suriye ile Mısır  ve Libya arasında 

1971’de çok kısa süren Arap Cumhuriyetleri Federasyonu adı altında başarısız 

bir birleşme denemesi yapılmıştır36. 

Sovyetler Birliği, Mısır ve Suriye’nin yanı sıra Irak ile de ilişkilerini 

geliştirmeye büyük önem vermiştir. 1972 Nisanında Sovyet-Irak Dostluk ve 

İşbirliği Antlaşması imzalanarak, Sovyetler Birliği Irak’a silah, sanayi 

teçhizatı satan en önemli ülke olmuştur37. Ayrıca 1970’lerde yapılan bir 

protokol Sovyetlere 1979’a kadar Irak petrollerinin Sovyetlere ihracı ve 
 
 

33 Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze Orta Doğu: Siyaset, Savaş ve Diplomasi,  

s.286,473. 
34 Türel Yılmaz, a.g.e., s.177. 
35 Sabahattin Şen, a.g.e., s.281,286. 
36 Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze Orta Doğu: Siyaset, Savaş ve Diplomasi, s.474. 
37 Tayyar Arı, 2000’li Yıllarda Basra Körfezinde Güç Dengesi, s.89 
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petrolün diğer ülkelere satış imkânını vermiştir. Sovyetler bu petrolü %300 

karla Batı Almanya’ya satmıştır. SSCB’nin askeri ve teknik destek 

karşılığında para ödemeden ürün ithal etmesi ve bu ürünleri dış pazarlara 

satarak kar elde etmesinin yanı sıra bu ülkelerin pazarlarını da kontrollerine 

almalarını sağlamıştır38. 

Bir taraftan da Sovyetler Mısır’a karşı alternatif ülke olarak Irak’ı tercih 

etmişlerdir. Ayrıca Irak coğrafi olarak Sovyetlere daha yakın ve stratejik 

öneme sahip bir ülke olması Sovyetlerin Irak’a önem vermesini sağlamıştır. 

Ancak 1970’lerin sonlarına doğru iki ülke arasındaki ilişkiler bozulmaya 

başlamıştır39. 

1973 Arap-İsrail savaşı sırasında Sovyetler Birliği aktif bir politika 

sergilemeye çalışmış, diğer Arap ülkelerini Suriye ve Mısır’a yardıma 

çağırırken bir taraftan da Suriye’ye silah sevkiyatında bulunmuştur40. 

1973 Arap-İsrail savaşı sırasında da Sovyetler Birliği Akdeniz’deki en 

önemli askeri deniz gücü olmuştur. Büyük bir çoğunluğu Türk Boğazları 

yoluyla Akdeniz’e ulaşan Rus deniz kuvvetinin Akdeniz’deki varlığı 

NATO’yu ve özellikle de Türkiye’yi endişelendirecek bir duruma gelmiştir41. 

Bu savaş aynı zamanda iki süper ülke olan ABD ve Sovyetler Birliğinin 

karşı karşıya gelmesi idi. Eğer çatışma zamanında durdurulmasaydı Sovyet 

Rusya, Mısır ve Suriye ile birlikte kaybolan prestijini kurtarmak amacıyla 

belki de ABD ile karşı karşıya gelecekti. 1973 Arap İsrail savaşından sonra 

1974’te yapılan anlaşmalar sırasında Suriye 1967 yılında kaybettiği Golan’ın 

az bir kısmını geri almıştır. Bu dönemde Suriye, İngiltere ve ABD ile olan 

kötü ilişkilerini düzeltmeye de çalışmıştır42. 

1973 Arap-İsrail savaşından sonra da Esad, Sovyetler Birliği ile olan 

stratejik ittifakını devam ettirmiştir. Sovyetler Birliği’nden daha fazla silah ve 

ekonomik destek talebinde bulunmuştur. Bu sırada Lübnan işgalini ve FKÖ 

ile olan mücadelesini sona erdirmesi yönündeki Sovyetler Birliği isteğini de 

geri çevirmiştir. Bir taraftan da ABD’nin Lübnan işlerini 
 

38 Halis Çevik, a.g.e., s.140. 
39 Tayyar Arı, 2000’li Yıllarda Basra Körfezinde Güç Dengesi, s.89-90. 
40 Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze Orta Doğu: Siyaset, Savaş ve Diplomasi, s.381. 
41 Celalettin Yavuz, a.g.m., s.34. 
42 Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze Orta Doğu: Siyaset, Savaş ve Diplomasi,  

s.382,474. 
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karışmasını açıkça eleştirirken diğer taraftan da Esad ABD’nin destek ve 

işbirliğini istemiştir. Esad, hem ABD gözetiminde yapılan Suriye-İsrail 

salıverme antlaşmasından, hem de Mayıs-Haziran 1974’te Suriye-ABD 

arasındaki ilişkileri yeniden kurmuştur. Ardından da Esad, Sovyetler Birliği 

ile aralarındaki gerginliği düzeltmiştir. Hafız Esad Sovyetlerle ilişkilerini 

“arkadaşlar arasındaki farklılıklar” olarak tarif edip, Suriye’nin “dünyada 

diğer arkadaşlara” katılmaya hakkı olduğunu söylemiştir. 

Sovyetler Birliği FKÖ’yü Filistinlilerin tek temsilcisi olarak görmüştür. 

Ortadoğu’da Filistin sorunu çözülmeden bölgeye kalıcı bir barışın 

gelmeyeceğini savunmuştur. Ama bunun yanı sıra FKÖ’nün İsrail’in 

Filistin’de çıkarılması fikrine de sıcak bakmamıştır43. 

Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad Ekim 1974’te Moskova’yı ziyaret 

etmiş ve Sovyetler Birliği lideri Leonid Brejnev ile yayınlamış olduğu ortak 

bildiride Sovyetler Birliği ile Suriye arasındaki dostluğun kalıcı özelliğinden 

bahsedilmiştir. 

1975-1976 Lübnan iç savaşı sırasında Hafız Esad’ın Lübnan’a dolaylı 

müdahalesine rağmen Sovyetler Birliği Suriye’yi protesto etmemiştir. Bu 

sırada Sovyetler Birliği Başbakanı Alexsey Kosigin’in Arap liderleri ile 

birlikte Suriye’nin Lübnan’daki artan rolü üzerindeki hoşnutsuzluklarını 

Bağdat’ta açıklamışlardır. Buradan da Sovyet Başbakanı Şam’ı ziyaret 

etmesine rağmen, Esad politikasını değiştirmemiştir. FKÖ-Canbolat ittifak 

kurup Suriye’ye direnmeleri ve Sovyetler Birliği’nden yardım istemeleri 

üzerine Sovyetler, Suriye’yi kendi doğal müttefiklerine karşı savaşmakla 

kınamıştır. Brejnev 11 Temmuz 1976’da Hafız Esad’a gönderdiği mektupla 

Lübnan’dan geri çekilmesini istemiştir. Çünkü Sovyetler Birliği, Suriye’nin 

FKÖ ile Lübnan soluna karşı yaptıklarından memnun değildi44. 

Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat 1975 yılından itibaren ABD ile 

ilişkilerini gittikçe geliştirirken Sovyetler Birliği ile olan ilişkiler ise 

gerilemeye başlamıştır. Enver Sedat, 14 Mart 1976’da bir açıklama yaparak 

Sovyetler Birliği’nin Mısır’a istediği silahları vermediği için 1971 tarihli ve 

15 yıl süreli Mısır-Sovyet Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasını feshettiğini 

açıklamıştır. Sovyetler Birliği’nin Mısır limanlarında faydalanmasını öngören 

anlaşmanın da feshedilmesi ile birlikte Mısır’ın Sovyetler Birliği ile 

 

43 Robert Davykov-Oleg Fomin, Sovyetler Birliği ve Ortadoğu, (Çev: Levent Oğuz), 

İstanbul, 1988, s.20. 
44 Moshe Maoz, a.g.e., s.213-214. 
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olan tüm bağları kopmuştur. Enver Sedat ABD’ye yanaşırken bu sefer de 

Libya lideri Kaddafi de Sovyetler Birliği’ne yanaşmaya başlamıştır45. 

Hafız Esad bir taraftan Sovyetler Birliği ile stratejik ortaklığını koruyup 

silah ve ekonomik yardımlar alırken diğer taraftan da ABD’ye tavır 

almayarak, Sovyetler Birliği isteklerine karşı ABD’yi dengeleyici unsur 

olarak kullanmıştır. 

1974 Yılında Suriye ABD’nin yardımıyla 1973 savaşında kaybettiği 

topraklarla birlikte 1967 savaşında kaybetiği Kuneytra kasabası ile Hermon 

dağının bir kısmını almayı başarmıştır. Bu durumdan sonra Haziran 1974’te 

Başkan Nixon Şam’ı ziyaret etmiş ve ABD ile diplomatik ilişkiler 

kurulmuştur. Ardından da Hafız Esad yıllık 90 milyon dolar alarak, ABD ile 

ilişkilerini korumuştur. ABD Suriye’nin Lübnan’ı işgalini yeni bir İsrail- 

Suriye çatışmasına dönüşeceğinden endişe duyduğundan dolayı 

desteklemediyse de Suriye’nin Lübnan’daki siyasi ve askeri politikasına 

hemen hemen destek olmuştur. ABD’nin böyle bir politika izlemesinin bir 

takım sebepleri vardı. Bunları sıralayacak olursak: 

1. O sırada Hafız Esad’ın Lübnan sorununu dengeli bir şekilde çözecek 

tek bölge lideri olması. 

2. Lübnan’da Lübnan solu ve FKÖ rejiminin doğması bölgedeki ABD 

politikası ve çıkarlarına ters idi. 

3. Suriye ile Lübnan sorununda işbirliği yapılarak Sovyet-Suriye 

ilişkilerini baltalamak. 

4. Suriye’yi yeniden İsrail ile yapılmaya çalışılan barış sürecine 

katmaktı46. 

9 Mayıs 1977’de Esad ile ABD Başkanı Carter arasında bir görüşme 

yapılmıştır. Görüşmede İsrail-Arap barışı konusu görüşülmüş ve Esad, 

İsrail’in 1967 yılında işgal ettiği tüm topraklardan çekilmesini istemiştir. Bu 

görüşme Esad’a ülke içerisinde ve ülke dışında gerek Arap devletleri ve 

gerekse Sovyetler Birliği açısından önemli prestij sağlamıştır. Bu durumdan 

tedirgin olan Mısır Devlet Başkanı Sedat ise Esad’ın bölgesel üstünlüğü, 

Arapların liderliğini üstlenme hırsı, Sovyetler Birliği ile ilişkileri ve İsrail ile 

müzakerelerdeki sert çizgisi gibi düşünceler Esad’ın İsrail ile yapılacak barış 
 
 

45  Türel Yılmaz, a.g.e., s.203,204. 
46  Moshe Maoz, a.g.e., s.215-217. 
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antlaşması için ortaya çıkacak fırsatı bozacağı endişesi ile Kasım 1977’de 

Kudüs’e ani bir ziyarette bulunmuştur47. 

Mısır devlet başkanı Enver Sedat’ın Kasım 1977’de yapmış olduğu İsrail 

ziyareti Arap devletlerinin büyük tepkisine neden olmuştur. Çünkü bu 

ziyaretle bir nevi Mısır, İsrail’i tanımış olmaktaydı. Bu durum ABD ile 

yakınlaşmanın bir sonucuydu. Mısır’ın ABD ile yakınlaşmasına Suriye ve 

diğer SSCB yanlısı Arap devletleri büyük tepki göstermişlerdir. Aralık 

1977’de Trablusşam’da toplanan Arap Birliği Mısır ile ilişkilerin 

dondurulması kararı almıştır. Bunun üzerine Mısır; Suriye, Irak, Cezayir, 

Güney Yemen ve Libya ile diplomatik ilişkilerini kesmiştir48. 

1978’de ABD’nin aracılığı ile Mısır ile İsrail arasında yapılan Camp 

David Antlaşması üzerine Suriye, Cezayir, Libya, Güney Yemen ve FKÖ 20 

Eylülde Şam’da toplanarak, Mısır’a ekonomik boykot uygulanmasına, 

Sovyetler Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesine, bir ortak komutanlık 

kurulmasına ve Arap Birliği’nin merkezinin Kahire’den başka bir yere 

nakledilmesine karar verilmiştir. Daha sonra da Hafız Esad’ın Moskova 

ziyareti sırasında yayınlanan bildiride Camp David Antlaşmalarının 

reddedilmesi ve Cenevre’de uluslararası bir konferansın toplanması 

istenmiştir. Tüm bu tepkilere rağmen Camp David Antlaşmalarının 

öngördüğü Mısır-İsrail Barış Antlaşması 26 Mart 1979’da Beyaz Saray’da 

imzalanmıştır49. Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Gromyko, Camp David 

Antlaşmalarını oldukça sert bir şekilde eleştirerek: “Barış Antlaşmasının, 

istisnasız bütün Arap ülkelerinin çıkarlarına darbe indirdiğini” söylemiştir50. 

1979 Yılında İran’da Şah’ın devrilmesi, ABD’nin Ortadoğu ve bilhassa 

Körfezdeki önemli bir destekçisini kaybetmesine Sovyetler Birliği’nin ise 

lehine olmuştur. Ancak Sovyetler Birliği, İran ile olan ilişkilerinin Irak ile olan 

ilişkilerine zarar vereceğini düşünerek ihtiyatlı bir şekilde hareket etmiştir51. 
 

 

 
47 Moshe Maoz, a.g.e., s.220,228. 
48 Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze Orta Doğu: Siyaset, Savaş ve Diplomasi,  

s.410,412. 
49 Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze Orta Doğu: Siyaset, Savaş ve Diplomasi, s.417- 

418. 
50 Türel Yılmaz, a.g.e., s.222. 
51 Tayyar Arı, 2000’li Yıllarda Basra Körfezinde Güç Dengesi, s.56. 
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1979 Yılında Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgali Arap devletlerinin 

büyük tepkisine neden olmuştur Sovyetler Birliği’nin bu işgal sorunu 

nedeniyle İran ile ilişkilerini geliştirmesi Irak ile olan ilişkilerini 

gerginleştirmiştir. Artık 1970’li yıllardan itibaren Sovyetlerin Ortadoğu 

politikasında petrol de önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Sovyetler 

Birliği’nin İran ile ilişkilerinde petrolün yanı sıra İran’ı Batı’dan koparma 

emeli de etkili olmuştur52. 

Sovyetler Birliği 1972’de imzalanmış 15 yıl süreli bir Dostluk ve İşbirliği 

Antlaşması bulunmasına rağmen Irak’la 1970’lerin sonlarına doğru ilişkilerin 

soğuması üzerine Irak’la devamlı çatışma halinde olan Suriye ile iyi ilişkiler 

kurmaya başlamıştır. Çünkü Sovyetler Birliği devamlı olarak Marksist 

ideoloji ile Sovyet Rusya’nın ulusal çıkarları arasında bir tercih yapmak 

gerektiğinde esneklik göstererek ideolojiyi, ulusal çıkar uğruna feda etmiştir. 

Benzer bir ilişkiyi de Kuveyt ile Sovyetler Birliği ilişkilerinde görmek 

mümkündür. Sovyetler Birliği’nin Irak’a yaptığı silah yardımı ile Irak’ın 

güçlendiğini ve kendisini tehdit eder güce ulaştığını gören Kuveyt, Irak’ı 

dengelemek amacıyla Sovyetlere dayanıp silah alarak güçlenmeyi 

amaçlamıştır. Buna karşılık Irak’ın 1975’te İran’la imzalanan antlaşmayla bu 

devletle ilişkilerini düzeltmesiyle birlikte Sovyetlerle ilişkilerinin soğuması 

üzerine Sovyetler Birliği de Kuveyt’le ilişkilerini geliştirme ve Irak’ı bu 

devletle dengeleme yoluna giderek iki ülke arasında 1977’de geniş kapsamlı 

bir antlaşma imzalanmıştır53. 

Sovyetler Birliği Ortadoğu’daki etkinliğini sürekli olarak arttırmaya 

çalışmıştır. Bu amaçla 8 Ekim 1980’de Sovyet Rusya ile Suriye arasında bir 

“Dostluk ve İşbirliği Antlaşması” imzalanmıştır54. Bu antlaşmaya göre, 

taraflardan herhangi birinin barış ve güvenliğinin tehdit edilmesi halinde bu 

tehdidin bertaraf edilmesi ve barışın yeniden tesis edilmesi için işbirliğini 

öngören antlaşma çerçevesinde, Siyonizm’e karşı da işbirliği yapılacağı 

belirtilmekteydi55. Bu antlaşma sadece Suriye’yi güçlendirmekle kalmamış 

ABD’ye karşı Cezayir, Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti, Libya ve 
 

 

 
 

52 Halis Çevik, a.g.e., s.139. 
53 Tayyar Arı, 2000’li Yıllarda Basra Körfezinde Güç Dengesi, s.82-83. 
54 Adeed Dawisha, a.g.m., s.11., Robert Davykov-Oleg Fomin, a.g.e., s.95.: Sabahattin 

Şen, a.g.e., s.297. 
55 Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze Orta Doğu: Siyaset, Savaş ve Diplomasi, s.422. 
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FKÖ’yü de güçlendirmiştir. Lübnan’daki An-Nida Gazetesi bu antlaşmanın 

Araplar için öneminden bahsedip, övmüştür56. 

Suriye, Ekim 1980’de Sovyetler Birliği ile yapılan Dostluk ve İşbirliği 

Antlaşması ile İsrail’e karşı diğer Arap devletlerinin yardımını almadan 

stratejik bir denge kurabilecek Sovyet askeri yardımı almayı düşünmüştür. 

Suriye, Sovyet yanlısı Libya ve Güney Yemen rejimleri ile işbirliğine ek 

olarak Sovyetler Birliği ile kurulacak daha yakın ilişkiler ülke içerisinde 

Esad’ın ve dışarıda Suriye’nin konumunu güçlendireceğini düşünmüştür57. 

Esad, Sovyetler Birliği’nin desteğiyle demiryolu ağının genişletilmesine 

çalışmış, 1968 yılında 850 km’lik demiryolu 1980’de 2000 km’ye ulaşmıştır58. 

Hafız Esad, Fetih içerisinde Albay Ebu Musa’nın önderlik ettiği bir iç 

isyanı teşvik etmiş ve Haziran 1983’te Arafat Şam’dan sınır dışı edilirken ona 

bağlı komandolar da Trablusşam’a sonradan da liderleri Arafat ile birlikte 

Tunus’a sürgün edilmişlerdir. Bunun üzerine Esad’ın bu politikasını bir çok 

Arap devleti kınamıştır. Hafız Esad ülkenin ekonomik bakımdan kalkınmasına 

büyük önem vermiştir. Kendisinden önce Suriye’yi idare eden idareciler BM 

yardımının, ABD tarafından finanse edildiği için reddetmelerini eleştirmiş, 

Bulgaristan’ın ABD kaynaklı olmasına rağmen BM yardımını aldığını 

söylemiştir. Benzer biçimde Esad, batılı petrol şirketlerinin Suriye’de 

çalışmalarına izin verilmesini eleştirenlere cevaben, Sovyetler Birliği’nin dahi 

ABD şirketleri dahil bunların Sibirya’da petrol arama işletmelerine izin 

verdiğini vurgulamıştır. Esad: “SSCB, en büyük sosyalist ülke bunu 

yapabiliyorsa, biz niçin yapmayalım? Şüphesiz SSCB, sırf Japon veya 

Amerikan fonlarından yardım gördüğü için sosyalizmi bırakmayacak…Dolar 

bize ulaştığında Amerikan olmaktan çıkar, bizim malımız olur… Bütün plan 

ve projeler sadece ekonomik kriterlere göre gerçekleştirilir” demiştir59. 

Suriye, 1983’ten itibaren İsrail ve ABD’ye karşı faaliyet gösteren bir 

takım gerilla hareketlerini desteklemiştir. Bunun üzerine bazı devletler 

meydana gelen bombalı terörist faaliyetlerinde Suriye’nin de haberi olduğu 

yönünde iddialarda bulunmuşlardır. İngiltere, Kasım 1986’da Suriye ile olan 

 

56 Robert Davykov-Oleg Fomin, a.g.e., s.96. 
57 Moshe Maoz, a.g.e., s.232. 
58 Sabahattin Şen, a.g.e., s.283. 
59 Moshe Maoz, a.g.e., s.133,261. 
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diplomatik ilişkilerini kesmiştir. ABD, Kanada, Batı Almanya ve İtalya 

büyükelçilerini Şam’dan çekmişlerdir. ABD ve AET ise Suriye’ye çeşitli 

müeyyideler uygulamışlardır. Bir diğer görüş ise bu eylemler Sovyetler Birliği 

tarafından idare edilen Avrupa, Asya, Doğu Afrika ve Ortadoğu’da 20 kadar 

terör örgütünü içerisine alan bir projeydi. Bu projenin amacı da ABD, İsrail 

ve Batının ekonomik menfaatlerine zarar vermekti. ABD görüşüne göre bu 

örgütlerle Suriye, İran ve Libya’nın da ilişkisi vardı60. 

İran-Irak savaşı sırasında Irak ve Suriye Baas partileri arasındaki 

mücadeleler nedeniyle Suriye İran’ı desteklemiştir. Ülkesinden geçen Irak’ın 

petrol boru hattını kapatarak, Irak’a büyük darbe vurmuştur. Sovyetler Birliği 

ise İran’daki yeni rejimin ABD karşıtı olması nedeniyle bu devleti Ortadoğu 

bölgesinde kazanmaya çalışırken diğer taraftan da Körfez bölgesinde 

hâkimiyet kurmak isteyen Irak’ı desteklemeyi kendi çıkarlarına aykırı 

görmüştür. Sovyetler Birliği bu nedenlerle savaşın başında tarafsız kalmıştır. 

25 Eylül 1980’de ABD Dışişleri Bakanı Edmund Muskle ile Sovyet Dışişleri 

Bakanı Andrea Gramyko’nun bir araya gelerek her iki ülke de savaş sırasında 

tarafsız kalmayı kararlaştırmışlardır. Bu karara uyan Sovyetler Birliği Irak’la 

daha önceden yapmış olduğu anlaşmalara rağmen Irak’a silah göndermediği 

gibi Irak ile mücadele eden Suriye ile de 1980 yılı sonlarında bir Dostluk 

Antlaşması imzalamıştır. Bu antlaşma Irak tarafından Sovyetler Birliği’nin 

Irak’a karşı İran’ın desteklendiği şeklinde yorumlanmıştır. Ayrıca Sovyetler 

Birliği İran’a bazı ekonomik ve askeri yardımlarda bulunmayı teklif etmiştir. 

Sovyetler Birliği, Temmuz 1982’den itibaren İran’ın üstünlük kazanmaya 

başladığını görünce Irak’a tekrar silah sevk etmeye başlamıştır. Çünkü İran 

başarılı olursa bölgedeki güç dengesinin değişeceği endişesi Sovyetler 

Birliği’nde oluşmuştur61. 

Sovyetler Birliği’nin Ortadoğu’daki etkinliği 1980’li yıllarda da 

sürmüştür. 1986 Yılında 5000’e yakın Doğu Avrupalı ve Sovyet askeri 

danışman Suriye’de bulunurken, Sovyet savaş gemileri de Suriye’deki 

limanları kullanıyorlardı62. 
 

 
 

60 Moshe Maoz, a.g.e., s.270-271. 
61 Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze Orta Doğu: Siyaset, Savaş ve Diplomasi, s.565- 

566. 
62 Sabahattin Şen, a.g.e., s.298. 
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2 Ağustos 1990’da Saddam’ın Kuveyt’i işgali ile başlayan süreçte 

Sovyetler Birliği ABD’nin güç kullanmasına engel olamamıştır. Sovyetler 

Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov 29 Ekimde askeri gücün 

kullanılmasına karşı olduğunu söylemesine rağmen 29 Kasım’da askeri güç 

kullanılması yönündeki BM kararında Sovyetler Birliği olumlu oy 

kullanmıştır. Sovyetler Birliği’nin barış çabaları olumlu bir sonuç 

vermemiştir63. 

Ortadoğu’da Körfez Savaşı sonrası silahlanma ve kitle imha silahları 

edinme oranı genel olarak artmıştır. Bölgenin silahlanmasında balistik 

füzelerin artışı muhtemel bir askeri çatışmanın çok kayıp ortaya çıkaracağının 

göstergesidir. Soğuk Savaş sonrası Rusya ve onun Ortadoğu’daki yandaş 

devletleri olan Libya, Suriye, Irak ve Cezayir gibi ülkelerin arasındaki patron 

ilişkilerinin sona ermesi ile kendi güvenliklerinin sağlamak arayışı içerisine 

girmişlerdir. Bu arayış içerisinde kitle imha silahları edinme bölgesel ve 

uluslararası alanda konumlarını güçlendirmekte tercih edinilen seçenek 

olmuştur64. Önceden bu devletlerin silahlanmaları Sovyetler Birliği destekli 

olduğundan dolayı bir anlamda da kontrollü oluyordu. Sovyetler Birliği’nin 

dağılması ile birlikte bu ülkeler kendi güvenliklerini kendileri sağlama yönüne 

gitmeleri bölgede bir silahlanma yarışı başlatmıştır. 

Ortadoğu’da son dönemde meydana gelen gelişmeler büyük güçler 

arasındaki mücadelelerin bu bölge üzerinde süreceğini göstermektedir. Ancak 

bölge üzerinde çıkarları olan bu güçler global çıkarlarının korunması için 

işbirliğinin zorunlu olduğunu da bilmekteydiler65. 

SSCB’nin dağılması ve Körfez savaşları ile ABD’nin Ortadoğu’daki 

etkinliği arttı. Ardından bu gelişme her ne kadar Suriye gibi Sovyetler 

Birliği’ne bağlı bir ülkenin rejimini zayıflatmışsa da ABD ve Batı’nın 

dışlaması ile kendi imkânları ve becerileri ayakta kalma çabaları bir taraftan 

da onların güçlenmelerini sağlamıştır. Kendi başlarına güç olma çabası 

içerisine girmiştir. Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra yalnız kalan 

Suriye   yönetimi   oldukça   temkinli   hareket   etmektedir.   İsrail   ile barış 
 

63  Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze Orta Doğu: Siyaset, Savaş ve Diplomasi, s.576, 

579. 
64 Bülent Aras-Ahmet Okumuş, “Basra Körfezi Güvenliği ve Hazar Zenginlikleri”, 

Avrasya Dosyası, C.6, S.1, Ankara, 2000, s.63. 
65 Yavuz Gökalp Yıldız, Global Stratejide Ortadoğu, Krizler Sorunlar ve Politikalar, 

İstanbul, 2000, s.16. 
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anlaşması yapan Ürdün ve Mısır’ın Arap dünyasındaki nüfuzu azalırken, 

Suriye yeniden Arap çıkarlarını savunan, İsrail ile uzlaşmaya karşı çıkan 

tutumuyla Arapçılığın merkezi olmaya çalışmaktadır. 

Suriye’nin Lübnan’da Hizbullah’a destek sağlamak amacıyla İran’a 

yardım etmesi İsrail’i rahatsız etmektedir66. 

II. Sovyetlerin Dağılması Sonrası Rusya’nın Ortadoğu Politikası 

Sovyetler Birliği’nin dağılması ile bölgede bir güç boşluğu oluşmuştur. 

Bu güç boşluğunu da ABD tek başına doldurmaya çalışmıştır. 

Ortadoğu bölgesindeki boşluk küreselleşme ile doldurulmaya 

çalışılmıştır. Ancak bu yeni düzene bölge ülkelerinin ayak uydurmaması ve 

bölgenin Batı’nın ekonomik ve kültürel istilasına uğraması Ortadoğu’da 

genelde Batı karşıtlığını özelde ise ABD’ye karşı düşmanlığı körüklemiştir. 

Bundan başka bölgedeki baskıcı rejimlerin ekonomik ve sosyal refahı 

sağlayamaması insan haklarını ayaklar altına alması, çığ gibi büyüyen işsizlik, 

nüfus artışı ve fakirlik gibi konularda hiçbir çözüm üretilememesi Ortadoğu 

halkları arasında ABD’ye karşı hoşnutsuzluğu arttırmıştır67. Bu durum da 

tekrar Rusya’nın Ortadoğu’da etkili olmasına zemin hazırlamıştır. 

SSCB’nin belleği ve küresel mirası Rusya Federasyonuna aittir. Bugün 

Rusya dağılma şokunu üzerinden atmaya çalışmaktadır. Bugünkü mevcut 

duruma ve Rusya’nın karşılaşmış olduğu sorunlara bakarak Rusya’nın 

küreselleşme sürecinde herhangi bir etkinliğinin olamayacağı gibi bir 

değerlendirme yapmak doğru değildir. 

Çünkü Rusya yavaş yavaş Ortadoğu’da ve diğer bölgelerde oluşmaya 

başlayan ABD ve Batı karşıtlığına karşı oluşabilecek herhangi bir blok’un 

önemli bir düzenleyicisi olacaktır68. Bugün ABD girmiş olduğu Irak’ta çok 

zor durumdadır. Suriye, İran ve Libya’nın da açıkça dile getirdiği bu 

hoşnutsuzluk tekrar Rusya’nın bölgedeki nüfuzunun canlanmasını 

sağlayabilir. Geçmişte bu ülkelerle olan ilişkileri nedeniyle altyapı buna 

hazırdır. Rusya da bunun farkındadır. 
 

 
 

66 Yavuz Gökalp Yıldız, a.g.e., s.29,42. 
67 Mustafa Sıtkı Bilgin, “BOP Ölü Doğmuş Bir Plandır ve Başarı Şansı Çok Azdır”, 

Büyük Ortadoğu Kuşatması, (Editör: Atilla Akar), İstanbul, 2004, s.128-129. 
68 Özcan Yeniçeri, “Karadeniz’de ABD Satrancı ve Türkiye’nin Pozisyonu”, ”, 2023 

Dergisi, S.61, Ankara, 15 Mayıs 2006, s.20. 
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Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya şimdi eski Sovyet hakimiyet 

sahasında tekrar etkisini gösterme amaçlı faaliyetler içerisine girmiştir. Bu 

politikasının bir sonucu olarak da sosyalist ülkelerin bulunduğu Balkanlar ile 

Ortadoğu’yu kendi hakimiyet sınırları içerisine almak istemektedir. Bu 

amaçla da Rusya önce Orta Asya’da daha sonra Balkanlarda ardından da 

Ortadoğu’da yeni bir takım arayışlar içerisine girmiştir69. 

Çünkü tarih boyunca Asya merkezli olarak kurulan imparatorluklar 

Asya’da genişledikten sonra Ortadoğu’yu da kendi sınırları içerisine katmaya 

çalışmışlardır. Cengiz Han, Timur ve Osmanlı Devleti de Asya’da 

genişledikten sonra Ortadoğu bölgesini kendi toprakları içerisine katmaya 

çalışmıştır. Aynı şekilde Asya çevresinde kurulan devletler de hep 

Ortadoğu’yu kendi sınırları içerisine katmaya çalışmışlardır70. 

Rusya, global bir güç olmanın şimdilik altyapısını karşılayacak ekonomik 

güce sahip olmadığının farkından olduğundan ilk etapta yakın bölgesel bir güç 

olmaya çalışmaktadır. Rusya içerisindeki dizginleri ele almasından sonra 

yakın çevresine yönelmiş ardından da Batı ile de yakın ilişkiler kurmuştur. 

Terörizm ile savaşa ise tam destek vermiştir. Ama bunun yanı sıra Rusya, 

ABD, Batı ve Türkiye’nin Ortadoğu’da ve Orta Asya’da etkili olmasını 

engellemeye çalışmaktadır71. 

Rusya ile Suriye arasındaki ilişkiler hala sıcaklığını korumaktadır. 

Silahlanma açısından Rusya gereken desteği yapmaktadır. Ayrıca Suriye, 

Rusya aracılığı ile Çin’den de silah tedariki sağlamaktadır. ABD ve İsrail 

aleyhine hareket eden Lübnan’daki Hizbullah’ın silahlanmasında da silah 

tedariki hususunda aracı rol oynadığı iddia edilmektedir. İddiaya göre İran’ın 

parasını ödediği silahları Suriye, Çin ve Rusya’dan alarak, Lübnan üzerinden 

Hizbullah’a teslim ediyor. Bu işte İran’ın özel kuvvetlerinin olduğu da 

sanılmaktadır. Çünkü İran direk bu desteği sağlayamıyor. İran limanlarından 

kalkan her gemi sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Son Lübnan olaylarından 
 

 

 

 

69 Anıl Çeçen, “Küresel Balkanlar Projesi”, 2023 Dergisi, S.63, Ankara, 15 Temmuz 

2006, s.30. 
70 Anıl Çeçen, “ABD ve Ordusu İsrail Lobilerini Taşeronu Olarak Bölgeye Gelmiştir”, 

Büyük Ortadoğu Kuşatması, (Editör: Atilla Akar), İstanbul, 2004, s.102. 
71 Sinan Oğan, “Küresel Mücadelenin Yeni Rekabet Alanı: Karadeniz”, 2023 Dergisi, 

S.61, Ankara, 15 Mayıs 2006, s.6-7. 
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sonar Lübnan ile Suriye arasına barış gücü koyma planının sebeplerinden 

biri de budur72. 

Viladimir Putin’in Rusya devlet başkanı olması ile birlikte Rusya yeniden 

güçlenerek Orta Asya, Kafkaslar ve Ortadoğu’da etkili olmaya başlamıştır. 

Putin’in amacı Sovyetler Birliği dönemindeki gibi tekrar güçlenmektir. Rusya 

sahip olduğu petrol ve doğalgaz kaynaklarını etkili bir şekilde ve bir dış 

politika silahı olarak kullanmaya başlamıştır. Artık Rusya, ABD’nin Ortadoğu 

bölgesinde bulunan İran ve Filistin’de ve Kafkaslarda yapmaya çalıştıklarına 

karşı çıkmaya başlamıştır. 11 Eylül saldırıları, ABD’nin Afganistan ve Irak 

işgali petrol fiyatlarının artmasına neden olurken bu durumdan karlı çıkan 

devletlerden biri de Rusya olmuştur. Petrol fiyatlarının artması Rusya’nın 

yeniden ekonomik ve siyasi bir güç haline gelmesine yardımcı olurken 

Amerika ise bundan endişe etmiştir. Rusya enerjiyi kullanarak, ekonomik 

büyümeyi gerçekleştirmiştir. Rusya, enerjiyi bir dış politika gücü olarak ilk 

olarak Ukrayna’nın doğal gaz kaynaklarını keserek göstermiştir. Çünkü sırası 

geldiğinde Avrupa ülkelerine sevk ettiği doğalgazı da kesebileceği endişesi 

tüm Avrupa’da uyanmıştır. Bu politikasının etkililiğini öğrenen Rusya’nın 

kendisine olan güveni iyice artmıştır. Rusya’nın doğalgazı dış politika aracı 

olarak kullanması Türkiye’yi endişelendirmiş ve Türkiye Rusya ve İran 

dışında üçüncü bir ülkeden doğal gaz satın alınması yollarını aramaya 

başlamıştır73. 

ABD’nin soğuk savaş döneminde komünizm tehdidine karşı İngiltere ile 

oluşturduğu NATO bugün dünyanın en güçlü askeri güvenlik örgütü haline 

gelmiştir. Bu savunma paktını kullanarak ABD, Ortadoğu ve diğer 

bölgelerdeki etkinliğini arttırmıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte 

bu savunma örgütü bir müdahale gücü haline getirilmiştir. Sovyetler 

Birliği’nin dağılması ABD’ye Ortadoğu’ya yerleşmekte bu savunma örgütünü 

kullanma imkanı vermiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından faydalanarak, 

ABD bölgeye ilk giriş merkezi olarak da Irak’ı seçmiş ve Saddam Hüseyin de 

bu oyuna alet olmuştur. Sovyetler Birliği’nin içerisinde 
 

 

 

 
 

72 Hasan Ünal, Özcan Yeniçeri, Celalettin Yavuz, Hasan Onat, Çağrı Erhan, “Lübnan 

Özelinden Ortadoğu Geneline Asıl Hedef İran”, 2023 Dergisi, S.65, Ankara, 15 Eylül 2006, 

s.16. 
73 Celalettin Yavuz, a.g.m., s.36-37. 
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bulunduğu zor ortam ve şartları ABD çok iyi bir fırsat olarak 

değerlendirmiştir74. 

Diğer taraftan da Almanya ve Fransa öncülüğünde Avrupa Birliği, 

Balkanlarda etkili olmaya çalışırken, ABD ise NATO vasıtasıyla etkili olmaya 

çalışmaktadır. Ancak Ortadoğu’da ise ABD direk olarak müdahale edici unsur 

olmaktadır. ABD, Macaristan’daki askeri üslerinde ABD ve İsrail menfaatleri 

doğrultusunda bir Kürdistan ordusu kurmak amacıyla Peşmerge ordusu 

oluşturmaya çalışmıştır75. 

ABD’nin desteklediği NATO’nun Ortadoğu’da genişleme faaliyeti 

içerisinde olmasını Ruslar endişe ile takip ederek iyi karşılamamaktadırlar. 

Çünkü Rusya, ABD’nin dünyadaki tek küresel güç olma projesini uygulamaya 

koyduğunda Rusya’nın eski nüfuz bölgelerinin de bundan etkileneceğini 

bilmektedir76. 

ABD, Rusya’nın herhangi bir ittifak kurmasından ve güçlenmesinden 

önce Büyük Ortadoğu Projesi ile Ortadoğu bölgesinde yeni bir yapılanma 

oluşturmak çabası içerisine girmiştir. Bu faaliyetlerini uygulamaya koyarken 

de ilk olarak genelde eski Sovyet Rusya ile işbirliği yapan ülkelerden bu işe 

başladığı görülmektedir. Böylece Rusya’nın tekrar bu ülkelere etki ederek 

yeniden Ortadoğu’da etkili olmasını istememektedir. Eğer eski Sovyet Rusya 

taraftarı ve Baas partisinin hakim olduğu ülkelerden istenilen hedef 

gerçekleştirilirse böylece artık gelecekte Rusya’ya Ortadoğu bölgesinde 

faaliyet alanı kalmayacaktır. 

Sovyetler Birliği’nin dağılması ile ortaya çıkan tek kutuplu dünya veya 

bir tek ABD merkezli güç yavaş yavaş son bulmaktadır. Rusya gittikçe 

güçlenmektedir. Yakın bir gelecekte ABD, Avrupa Birliği, Rusya ve Çin 

dünyadaki gelişmeleri yönlendirecektir. Avrupa Birliği de el altında ABD’nin 

Ortadoğu’daki projelerine karşı koymaktadır. Doğal olarak Ortadoğu 

bölgesindeki yapılanma içerisinde bu devletlerin ve Türkiye’nin de etkisinin 

olacağı kaçınılmazdır77. 
 
 

74 Anıl Çeçen, “Karadeniz’de Atlantik Emperyalizmi”, 2023 Dergisi, S.61, Ankara, 15 

Mayıs 2006, s.25. 
75 Anıl Çeçen, “Küresel Balkanlar Projesi”, 2023 Dergisi, S.63, s.30. 
76 Celalettin Yavuz, a.g.m., s.38. 
77 Attila İlhan, “Amerikalılar Dünyayı Filmleri Gibi Sanıyorlar, Kendi Çektikleri 

Filmlerde Hep Kendileri Kazanıyorlar. Zannediyorlar ki Her Yerde Öyle Olacak”, Büyük 

Ortadoğu Kuşatması, (Editör: Atilla Akar), İstanbul, 2004, s.71.: Giray Saynur Bozkurt, 
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Ortadoğu’daki şekillendirmeyi ABD’nin tek başına yapmasının oldukça 

güç olduğu da bir gerçektir. Avrupa’yı da bu işte arkasına alma ihtimali 

büyüktür. Ortadoğu’da ABD ve Avrupa (Avrupa Birliği) beraber hareket 

ettikleri takdirde Rusya ve Çin karşıtı bir politika ortaya çıkacaktır. Bu 

durumda birini Batı diğerini Doğu güç merkezi olarak düşündüğümüzde bu 

iki güç merkezi karşı karşıya gelecek demektir. Aynı zamanda bu durum 

Rusya ve Çin arasındaki işbirliğini daha da arttırmış olacaktır. Bu durumda 

Avrupa Birliği’nin ekonomik ABD’nin ise NATO’yu kullanması sonucunda 

askeri ağırlığı ve üstünlüğü bölgede olacaktır78. 

Ortadoğu bölgesindeki devletlerle Çin arasındaki ilişkiler gelişmektedir. 

Ortadoğu devletleri de ABD’nin alternatifi olmayan bir devlet konumunda 

olmasını istememektedirler. Örneğin Suudi Arabistan bile ekonomik 

ilişkilerinde ABD’nin tek seçenek olmadığını göstermek istemektedir. Çin’in 

petrol ithalatının %17’sini Suudi Arabistan karşılamaktadır. İki ülke 

arasındaki dış ticaret hacmi 2005’te %59 artışla 14 milyar dolara ulaşmıştır. 

Çin 2010’da ithal ettiği petrolün %95’ini Ortadoğu’dan sağlayacaktır79. 

Rusya’nın da askeri gücünü küçümsememek gerekir. Öyle ki, Avrupa 

içerisinde bile ABD yerine Rusya ile bir ittifakı gerçekleştirerek askeri 

korumayı sağlayıp Ortadoğu ve Orta Asya’daki pazarlara açılma planları 

yapanlar vardır. Yani bölgeye bu sayede mal verip karşılığında petrol ve doğal 

gaz almayı düşünmektedirler. Ancak Amerika’da Avrupa Birliği ile 

Rusya’nın bir araya gelmesi ve işbirliği yapmasını hiçbir grup hoş 

karşılamaz80. 

Rusya, ABD’nin önünü kesmek ve tek kutuplu dünyadan çok kutupluluğu 

engellemek amacıyla dünyanın üçüncü ekonomik gücü olan Çin ile “Dostluk 

ve İyi Komşuluk ve İşbirliği Anlaşması” imzalamıştır. Bu anlaşma ile 

Amerika hegemonyasına karşı ortak hareket, silah teknolojisinde ve enerji 

kaynaklarının kullanımında ortak işbirliği hedeflenmiştir. Rusya ve Çin daha 

sonra Şanghay Beşlisi denilen toplantıyı Şanghay İşbirliği Örgütü şeklinde bir 

ittifaka dönüştürmüşlerdir. Bu iki devlete Kazakistan, Kırgızistan ve 

Tacikistan’ın yanı sıra sonradan Özbekistan da katılmıştır. 
 

“Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan’da Kadife Devrimler”, 2023 Dergisi, S.61, Ankara, 15 

Mayıs 2006, s.55.: Anıl Çeçen, “Küresel Balkanlar Projesi”, 2023 Dergisi, S.63, s.33. 
78 Mahir Kaynak, Emin Gürses, Büyük Ortadoğu Projesi, İstanbul, 2006, s.24. 
79 Hasan Kanbolat, “Suudi Arabistan ve Yakındaki Uzak Komşusu Türkiye”, Stratejik 

Analiz, S.77, Ankara, Eylül 2006, s. 69. 
80 Mahir Kaynak, Emin Gürses, a.g.e., s.25,28. 
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Görüldüğü gibi Rusya ve Çin dünyada tek kutupluluğu sona erdirme arayışı 

içerisindedir81. Avrasya’daki devletler yükseliştedir. Rusya, Çin ve Japonya 

dünyada söz sahibi devletler haline gelmektedirler. Dünya politikasında etkili 

olabiliyorlar. Aynı zamanda bu ülkeler nükleer güç yönünden kuvvetlidir82. 

Çin’deki ekonomik gelişme çok hızlı bir seyir takip  etmektedir. ABD 

kaynaklı resmi araştırmalar, Çin’in 2010 yılında ABD’yi yakalayacağını ve 

geçeceğini göstermektedir83. Bu politika Rusya’nın doğal olarak Ortadoğu ile 

de ilgilenmesini zorunlu kılmaktadır. Sovyetler Birliği ile ABD arasında nasıl 

ki önceden Ortadoğu bir çekişme ve mücadele alanı olmuşsa gelecekte de bu 

bölgede aynı nüfuz mücadelesinin başlaması ihtimali oldukça yüksektir. 

Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi 

Ortadoğu’da da sosyalist düşünce gerilemiştir. ABD bu ideolojinin çöküşü ile 

birlikte yeni ideolojik arayışın kendi lehine sonuçlar vermesini beklemişse de 

bu durum gerçekleşmemiştir84. 

ABD’nin Afganistan’da 11 Eylül saldırılarının ardından Taliban ve 

Usame Bin Ladin’e karşı askeri bir operasyon başlatması sadece bunlara karşı 

yapılmış bir hareket olmayıp, Afganistan’ın Orta Asya’ya açılan bir geçiş yolu 

üzerinde olması ve Rusya ile Çin arasına girerek ileride kendi aleyhine 

oluşabilecek bir işbirliğini engellemeyi hedeflemiştir85. Böylece Orta Asya’da 

da Rusya ve Çin’den başka üçüncü bir güç olarak da ABD yer almış, Orta 

Asya enerji kaynaklarını Afganistan üzerinde sevk edilmesi imkanı sağlanmış 

ve aynı zamanda 11 Eylül saldırıları ile sarsılan prestijini yeniden kazanmayı 

planlamıştır86. 

Rusya ile ABD arasında Karadeniz üzerinde de bir mücadele sürmektedir. 

Karadeniz’e kıyıdaş ülke sayısının artması ise bu mücadeleyi 

körüklemektedir. Eski kıyıdaş ülkeler olan Türkiye, Rusya Federasyonu, 

Bulgaristan ve Romanya’dan başka Ukrayna, ve Gürcistan Karadeniz’in yeni 

kıyıdaş devletleri olarak bağımsızlıklarını kazanmıştır. ABD, şimdiye kadar 

 

81 Celalettin Yavuz, a.g.m., s.40. 
82 Attila İlhan, a.g.m., s.87. 
83 Alpaslan Işıklı, “ABD’nin Küresel Hegemonya Niyetleriyle BOP Arasında Doğrudan 

Bir İlişki Vardır”, Büyük Ortadoğu Kuşatması, (Editör: Atilla Akar), İstanbul, 2004, s.119. 
84 Serkan Çelik, Anıl Gürtuna, a.g.e., s.32. 
85 Serkan Çelik, Anıl Gürtuna, a.g.e., s.42-43. 
86 Sevinç Aklan Özcan, “ABD’nin Afganistan Operasyonu ve Türk Dış Politikası”, 

Avrasya Etüdleri, S.27-28, Ankara, 2005, s.35. 
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giremediği Karadeniz’de de etkin güç olarak Rusya’yı sınırlamak ve bir 

küresel güç olmak istemektedir. 11 Eylül olayları da askeri olarak buraya 

yerleşme fırsatı vermiştir. ABD bölgedeki güç dengesini kendi lehine çevirip, 

Rusya’nın bölgedeki siyasi, ekonomik ve askeri etkisini azaltmayı 

tasarlamaktadır. Ayrıca Kuzey Kafkasya’yı kontrol etmek, Karadeniz, 

Kafkasya, Hazar-Orta Asya bölgelerinin enerji kaynaklarının batıya 

aktarılmasında önemli bir geçiş güzergahı olması, giderek Ortadoğu’da 

istikrarsızlıkların oluşmaya başlaması, Ortadoğu’ya alternatif rezerv kaynağı 

olarak Hazar Havzası ABD ve Avrupa tarafından görülmektedir. Diğer 

taraftan Rusya rahat kontrol edilebildiği gibi buradaki üsler vasıtasıyla 

Ortadoğu bölgesi ve özellikle de İran çok rahat bir şekilde vurulabilecektir. 

Ayrıca Irak ve Suriye gibi Ortadoğu devletlerine karşı baskı ve genelde Büyük 

Ortadoğu Projesinin hayata geçirilmesinde Karadeniz’in çok önemli bir üs 

olarak kullanılmasının yanı sıra Rusya’nın dünyaya ve Ortadoğu bölgesine 

etkisi önlenmiş olacaktır87. 

Rusya’nın Venezuela’ya savaş uçakları, Suriye’ye hava savunma 

sistemleri satışı ABD’yi rahatsız etmiştir. Onun için ABD, Rusya’nın 

gelişmesini ve yükselmesini durdurmak, Avrupa’da Rus etkisini azaltmak ve 

Orta Asya’da Rus ve Çin liderliğindeki siyasi ve askeri oluşumları engellemek 

istemektedir. Bu amaçları gerçekleştirmek için de ABD, Büyük Ortadoğu 

Politikasını ortaya atmıştır. Bu proje ile ABD hem Orta Asya’yı hem de 

Ortadoğu’yu kontrol etmeyi hedeflemektedir88. ABD dünyada tek süper güç 

olarak varlığını devam ettirmek için Rusya’yı kuşatma ve yeniden süper güç 

olmasını engelleme politikası takip etmektedir89. ABD’nin bu politikasının 

farkında olan Rusya da ABD’nin Ortadoğu’daki faaliyetlerini sekteye 

uğratmak için her türlü harekete destek verecektir90. 

Rusya, Çin’in yanı sıra Hindistan’ı kendi yanına almak istemektedir. 

Hindistan’ın Rusya ile birlikte hareket etmesini önlemek isteyen ABD 

Hindistan ile sivil alanda nükleer işbirliğine girmek istemiş ve ABD Başkanı 

Bush 2006 yılı Mart ayı başlarında Hindistan’ı ziyaret etmiştir. Ancak buna 
 
 

87 Sinan Oğan, a.g.m., s.4-5. 
88 Nejat Tarakçı, “ABD’nin Korku ve Endişe Stratejisi: Yeni Ortadoğu”, Jeopolitik, 

S.32, İstanbul, Eylül, 2006, s.25. 
89 Ümit Özdağ, “Cephe Ülke-Büyük Ortadoğu ve Yeni Bir Nato Stratejisi Mi?”, Avrasya 

Dosyası, C.9, S.4, Ankara, 2003, s.10. 
90 Bülent Aras, “Güvenlik ve Demokrasi Geriliminde Büyük Ortadoğu Projesi ve 

Türkiye”, Avrasya Dosyası, C.9, S.4, Ankara, 2003, s.52. 
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rağmen Rusya Federasyonu ile Hindistan arasında iki nükleer reaktör için 

uranyum temin etmeyi kapsayan bir antlaşma imzalanmıştır. 

Ayrıca Rusya, Ortadoğu’da ABD’ye karşı İran’ı desteklemektedir. ABD 

İran’ın nükleer teknolojisini ortadan kaldırmak isterken, Rusya ise İran’ın 

nükleer tesislerinin faaliyete geçirilmesi için ihtiyacı olan nükleer yakıtı 

karşılama teklifi yapmıştır. 8 Ocak 1995 tarihinde İran ile Rusya arasında 

nükleer işbirliği antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile yarım kalan 

reaktörlerin işletmeye açılması, her yıl 20 İranlı öğrencinin nükleer fizik, 

nükleer mühendislik dallarında doktora yapmak üzere Moskova 

Üniversitesinde eğitim görmeleri çok sayıda lisans ve yüksek lisans 

öğrencilerinin Rus teknoloji enstitülerinde eğitilmeleri gibi maddeler vardır91. 

Çin ise İran’a gelişmiş teknolojiye sahip silahlar satarak nükleer teknolojiyi 

sağlamış, ABD kuvvetlerine karşı kullanılması amacıyla Basra Körfezindeki 

bir adaya yerleştirilen C-800 karadan denize füze sistemlerini vermiştir. Tüm 

bunlar Rusya’nın Ortadoğu’da ABD’nin nüfuzunu istemediğini ve bunu 

önlemek amacıyla da Çin ve İran’la ortak hareket ettiğini göstermektedir92. 

Rusya devamlı olarak İran’ı hem ekonomik zenginliği hem de kendisine 

komşu olması nedeniyle taşıdığı stratejik önemi tarih boyunca hep önemsemiş 

ve şimdide önemsemektedir. Onun için geçmişte de günümüzde de Rusya, 

İran’ı hem kendi güvenliğine yönelik olası tehlikelere karşı tampon bir bölge 

hem de uygun bir yayılma alanı olarak görmüştür93. 

Ortadoğu’da İran, Irak, Suriye, Libya gibi ülkeler silah envanterlerinde 

sahip oldukları balistik füzeleri Sovyetler Birliği döneminde almışlardır. Kısa 

menzilli roketleri üzerinde çalışarak kendi balistik füze programlarını 

geliştirmeye çalışmışlardır94. Rusya’nın ABD’nin kara listesinde yer alan İran 

ve Suriye ile ilişkilerini geliştirmesi üzerine Rusya’nın G-8 üyeliğini hak 

etmediğine dair sesler artmıştır95. ABD’nin bölgedeki faaliyetlerini 
 
 

91 Mustafa Kibaroğlu, “İran Nükleer Bir Güç Mü Olmak İstiyor?”, Avrasya Dosyası, 

C.5, S.3, Ankara, 1999, s.275. 
92 Haktan Birsel, “Hâkimiyet Mücadelesi Gölgesinde Avrasya’da Güvenlik Stratejileri”, 

2023 Dergisi, S.61, Ankara, 15 Mayıs 2006, s.50. 
93 Tayyar Arı, 2000’li Yıllarda Basra Körfezinde Güç Dengesi, s.83. 
94 Mustafa Kibaroğlu, “Yeniden Yapılanan Ortadoğu ve Kitle İmha Silahları”, Avrasya 

Dosyası, C.9, S.4, Ankara, 2003, s.112. 
95 İlyas Kamalov, “Kremlin’in Prestij Hamlesi: G-8 Zirvesi”, Stratejik Analiz, S.77, 

Ankara, 2006, s.86. 
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tasvip etmeyen Suriye, Mısır ve Suudi Arabistan gibi Arap devletleri de 

Rusya’ya meyledeceklerdir. 

Ancak İran’ın Rusya ile beraber hareket etmesindeki amacı Ortadoğu’da 

İslam ülkeleri arasında kendi ideolojisini yaymanın yanı sıra bölgede 

Rusya’nın bıraktığı boşluğu doldurarak İslam ülkeleri liderliğine soyunmaya 

çalışmaktadır. Meydana gelen gelişmeler de İran’ı avantajlı duruma 

getirmiştir. Çünkü İran’ın can düşmanı Saddam gitmiş, Lübnan’da Hizbullah 

güçlenmiş, Filistin’de Hamas tamamen İran yanlısı olmuş ve Irak’ta da son 

gelişmelerle birlikte bir Şii hakimiyeti söz konusu olmaya başlamıştır96. 

ABD’nin Ortadoğu ve Orta Asya’daki emellerini boşa çıkarmak amacıyla 

Rusya’nın İran, Çin ve Hindistan ile işbirliğine gitmesi üzerine, ABD Ulusal 

Güvenlik Danışmanı Dr. Condoleezza Rice (Şimdiki ABD Dışişleri Bakanı) 

2001 Şubatında yaptığı bir açıklamada, Rusya’nın ABD ve Batı için bir tehdit 

unsuru olduğunu vurgulamış ancak daha sonra bunun iyi bir stratejik hesap 

olmadığını düşünerek ifadesini değiştirip, Rusya ile ABD’nin düşmanlığı için 

bir sebep olmadığından bahsetmiştir. İki taraf da kendi emellerini birbirinden 

gizleme rolü oynamaktadırlar97. ABD Büyük Ortadoğu Projesi adı altında 

yapmaya çalıştığı düzenlemelerle bir taraftan İsrail’in güvenliğini sağlamayı 

diğer taraftan da Rusya, Çin, Hindistan gibi büyük güçleri kontrol altında 

tutmayı hedeflemektedir98. 

Rusya, Orta Asya’da Türkiye tarafından yönlendirilecek bir Panturkizm 

hareketini önlemek amacıyla da Ortadoğu’da Sovyetler Birliği döneminde 

beraber hareket ettiği Suriye ve diğer Arap ülkelerini yanına çekmeye 

çalışmaktadır. Sırası geldiğinde bölgede kuracağı üsleri ve destekçileri 

tarafından Türkiye’yi tehdit etmeyi hedeflemektedir. 

Ayrıca Avrasya’da güven içerisinde bulunmak isteyen Rusya 

bölgesindeki köktendinci terör tehdidini kaynağından kontrol etmeyi 

düşünmektedir. Bu da Ortadoğu bölgesini kontrol etmekle 

gerçekleşebileceğini bilmektedir. 

Çünkü Usame bin Ladin yönlendirmesi ile Kırgızistan, Tacikistan ve 

Özbekistan’da modern şeriat devletleri kurma planları yapan radikal terör 

gruplarının   varlığı   Rusya’yı   endişelendirmiştir.   Taliban   tarafından   bu 
 

96 Hasan Ünal, Özcan Yeniçeri, Celalettin Yavuz, Hasan Onat, Çağrı Erhan, a.g.m., s.10. 
97 Giray Saynur Bozkurt, a.g.m., s.55. 
98 Tanju Erdem, “Ortadoğu Olayları ve Türkiye”, Jeopolitik, S.32, İstanbul, Eylül, 2006, 

s.13. 
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örgütler desteklenmiştir. Yine bu Cumhuriyetleri tehdit eden Taliban ve 

Özbekistan İslami Hareketi örgütü ile işbirliği içerisinde olan diğer bir örgüt 

Ortadoğu menşeili olan “Hizbu’t Tahrir”dir. Örgütün etkinliliğinin Çin’in 

Sincan Uygur Özerk Bölgesine kadar yayılması Çin’i de  endişelendirmiştir99. 

Rusya’nın 11 Eylül saldırılarının ardında ABD’nin radikal terör 

gruplarına karşı faaliyetine destek vermesinin temelinde kendisi için tehlike 

arzetmesinin yanı sıra daha önceden de bu grupların ABD tarafından 

kendisine karşı bir baskı aracı olarak kullanılmasıdır. 

Çünkü ABD 1970’li yılların ortalarında Sovyetler Birliği’ni güneyde 

İslami yönetimlerle kuşatarak sıkıştırmayı amaçlayan “yeşil kuşak projesi” 

nedeniyle İslami yönetimleri daha fazla desteklemeye başlamış, İslami 

militarist örgütler oluşturma çabalarına girişmişti. 1980 ve 1990’lı yıllarda ise 

ABD’nin bu silahı kendisine radikal İslam ve terör olarak geri dönmüştür. 

Bugün Filistin’de seçim kazanan Hamas, Mısır’da son seçimlerde iyice 

güçlenen Müslüman Kardeşler, Lübnan’da  yönetime uzanan Hizbullah 

zamanında ABD’nin desteklediği, hatta kuruluşuna katkı sağladığı örgütlerdi. 

Ayrıca Afganistan’daki El-Kaide’nin de ABD tarafından yaratılıp iktidara 

taşındığı çok iyi bilinmektedir100. Zamanla güçlenen bu gruplar ABD 

kontrolünden çıkarak ABD’yi dünyada ve özellikle Ortadoğu’da tehdit eden 

en önemli gruplar haline dönüşmüştür. Rusya ve ABD, Ortadoğu’daki bu 

grupların zamanla bölgedeki halkı organize ederek kendi aleyhlerine güçlü bir 

kamuoyunun oluşturulmasından da endişe duymaktadırlar. Bu radikal 

gruplara karşı tekrar İslam içinde Ilımlı İslamcılar dediğimiz bir akım 

oluşturma çabası içerisine girilmiştir. Bu yolla bu radikal gruplar 

dengelenmek ve kontrol altına alınmak istenmektedir. ABD’nin bu politikası 

Rusya tarafından da büyük destek görmektedir. Ayrıca Batı da bu 

oluşturulacak ılımlı İslam politikası ile Batı düşmanlığının Ortadoğu’da 

yayılmasının önleneceğini düşünmektedir. Aslında Rusya geçmişte Baas 

Partisinin hakim olduğu Ortadoğu ülkelerinde hep bunu gerçekleştirmeye 

çalışmıştı. Bugün de ABD Büyük Ortadoğu Projesinin ve küresel güç olmanın 

önünde engel olarak gördüğü İslamı kendisine engel olmayacak bir kalıba 

uydurmak istemektedir. 
 

 

99 Haktan Birsel, a.g.m., s.47. 
100 Vakur Kayador, “Irak Karmaşığı ve Yaşadığımız Dünya”, 2023 Dergisi, S.61, 

Ankara, 15 Mayıs 2006, s.77. 
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Ortadoğu bölgesinde bir dini nüfuz mücadelesi de olmaktadır. ABD, 

Rusya’yı kontrol altında tutmak için Ortodoks nüfusu üzerinde de etkili 

olmanın yollarını aramaktadır. Moskova’da bulunan Ortodoks patriği tüm 

Ortodoksların hamisi olduğunu iddia ederken, Türkiye’deki patrikhane’de 

aynı iddiada bulunmaktadır. Türkiye’deki Patrikhane’de bir nevi yönetim 

kurulu gibi işlev gören sension meclisine ilk defa dışardan üye alınmıştır. Bir 

Amerikalı, Bir İngiliz, bir Giritli ve Bir de Avustralyalı alındı. Böylece ileride 

Türkiyeli olmayan bir patrik olacak ve patrikhane Mosokova ile yarışacaktır. 

Onun için şimdiden İstanbul patriği yerine Ekümenik diyorlar101. Rusya’nın 

Ortodoksluğu ABD’nin işine gelmiyor. Çünkü Rusya Ortodoksluğu mistiktir. 

ABD, Yunan Ortodoksluğunu tercih ediyor. Çünkü Yunan Ortodoksluğu 

mistik değil, Avrupalı mantığı, ticaret, kar esası  üzerine kurulmuştur102. 

Ayrıca ABD Büyük Ortadoğu Projesi adı altında 22 Arap devleti ile 

Türkiye, İsrail, Pakistan ve Afganistan’ı da içerisine alan dışarıda demokratik 

reform olarak empoze edilip, aslında bölgenin kendi emelleri çerçevesinde 

yeniden şekillendirilmesine yönelik bir proje başlatmıştır103. 

Soğuk Savaş döneminde Ortadoğu’da görülen ideolojik nitelikli 

kutuplaşma Soğuk Savaş sonrası ortadan kalkmıştır. Günümüzde Sovyetler 

Birliği ve komünizm tehlikesi yerine mikro-milliyetçi hareketler ile bölgesel 

istikrarsızlıklar, mücadeleler ile mezhepsel çatışmalar Ortadoğu’da etkili 

olmaya başlamıştır104. Ortadoğu bölgesinde son dönemde ABD tarafından 

yapılmaya çalışılan yeni şekillendirme faaliyetlerinin bölgede milliyetçilik 

hareketlerinin yeniden ortaya çıkışını ve bir tür ulusal bilinç oluşumunu 

sağladığı görülmektedir. 

Rusya, Irak konusunda ABD’ye karşı çıkmış ve Almanya ile Fransa gibi 

aynı tutumu sergilemiştir. Açık bir şekilde aslında onlarla işbirliği yapmıştır. 

Bir taraftan da Ortadoğu’nun en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye ile 

Rusya’nın yakınlaşmasını ABD istememektedir. Hatta ABD’nin eski BM 

Büyükelçisi Richard Halbrooke : “Rusya’nın ABD için çok önemli bir 

müttefik olan Türkiye ile ilişkileri geliştirme çabasının tehlikeli olduğunu” 

söylemiştir. Halbrrooke, Washington Post gazetesindeki yazısında : “Rusya 

şimdi de bizim çok önemli ancak derin bir şekilde yabancılaşmış 
 

101 Attila İlhan, a.g.m., s.70-71. 
102 Attila İlhan, a.g.m., s.75. 
103 Serkan Çelik, Anıl Gürtuna, a.g.e., s.52. 
104 Sevinç Aklan Özcan, a.g.m., s.45. 
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müttefikimiz Türkiye ile fazla dikkat çekmeyen yakın bir ilişki içinde. Bu 

ilişki sayesinde bu belirsiz bölgeye kadar nüfuzunu uzatmak istiyor” diye 

yazmıştır. Görüldüğü gibi Ortadoğu bölgesinde Rusya ile Türkiye arasındaki 

bir işbirliğinin ABD ve Batıyı endişelendirdiğini görmekteyiz105. 

Rusya ile Almanya’nın Ortadoğu politikasında yakınlaşması ihtimaline 

karşı ABD Doğu Avrupa’yı kontrol etmek amacıyla NATO’yu Doğu 

Avrupa’ya yönlendirerek Polonya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan’a 

doğru bir hat oluşturarak, Almanya’nın doğuya genişlemesini, buradaki 

pazarları kontrol etmesini, Rusya ile yakınlaşmasını engellemeye çalışmıştır. 

Rusya, Almanya ve Fransa, ABD tarafından İran’a yapılacak bir harekete de 

iyi bakmamaktadırlar. Çünkü Almanya’nın İran’da önemli yatırımları vardır. 

Fransa’nın da aynı şekilde enerji alanında yatırımları olup, yaklaşık olarak 2 

milyar dolar civarındadır. Daha önceden vurguladığımız gibi Rusya da 

Ortadoğu’ya açılmamak için kendi etrafında bir çevirme politikası 

uygulandığının farkındadır. Onun için İran’ı silah yönünden 

desteklemektedir106. 

Burada şunu belirtmekte de fayda görülmektedir ki, Rusya bugün 

Türklerin ve Müslüman nüfusun bulunduğu Orta Asya bölgesinde İran’ın da 

güçlenmesini istememektedir. Rusya daha önceki dönemlerde de güney 

sınırına yakın olan bu bölgede kendi aleyhine bir güç dengesinin bozulmasına 

yol açacak gelişmelere her zaman duyarlı olmuştur. Bu durum Irak için de 

geçerlidir107. 

Dr. Henry Kissinger 1989 yılında Newsweek Gazetesinde yayınlanan bir 

makalesinde; “eğer Almanya ile Fransa’nın ittifakını önleyemezseniz ve 

bunlar Rusya ile ittifaka girerlerse büyük felaket olur” diye bahsetmişti108. 

Çünkü ABD ve Batı aynı zamanda Rusya’nın tekrar eskiden olduğu gibi 

Ortadoğu bölgesinde bıraktığı ve kendi yandaşı olan Suriye, Irak ve Libya gibi 

devletlerin üzerinde nüfuz kurmak hırsından endişe duymaktadırlar. Onun için 

de Rusya’yı kontrol altında tutmaya ve hırsının da denetlenebilmesi için yakın 

çevresinin ve yandaşlarının kuşatılmasını ABD zorunlu görmektedir109. 

 

105 Sinan Oğan, a.g.m., s.15. 
106 Mahir Kaynak, Emin Gürses, a.g.e., s.46,90. 
107 Tayyar Arı, 2000’li Yıllarda Basra Körfezinde Güç Dengesi, s.82. 
108 Mahir Kaynak, Emin Gürses, a.g.e., s.58. 
109 Özcan Yeniçeri, a.g.m., s.20. 
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ABD, Suriye’yi de otoriter dikta rejimi olarak görmesi ve İsrail 

Devleti’nin gelecekteki güvenliğinin sağlanması açısından bu ülkede de bir 

takım düzenlemeler yapma yoluna gitmek istemektedir. Ancak bölgedeki 

Arap devletleri ise Filistin sorunu çözülmeden Ortadoğu’da yapılacak 

demokratikleşme girişimleri ve düzenlemelerin hiçbirisinin başarılı 

olmayacağı düşüncesindedirler110. 

Çünkü ABD Ortadoğu’da nereye müdahale etse bırakın oraya bir düzen 

ve istikrar getirmeyi orayı tam bir kaos ortamı haline getirmektedir. Bugün 

Irak tam bir belirsizlik ve istikrarsızlık içerisine atılmıştır. Eğer Suriye ve 

İran’a yönelik tehditler gerçekleşmiş olsa buralarda da istikrarsızlıklar ve 

kargaşalıklar ortaya çıkacaktır. Böyle politikalarla Ortadoğu’ya düzen, istikrar 

veya demokrasi getirilemez. Herkes bu tür uygulamaların İsrail’i bölgede 

rahatlatmak amaçlı olduğunun farkındadır111. 

ABD Büyük Ortadoğu Projesini uygulamada bölge ülkelerinin bir 

kaçında bulunan Kürt grupları kullanmaktadır. Suriye’yi dize getirmek 

amacıyla Kamışlı’da uygulamaya konan olaylar bunun bir göstergesidir. 

Olaylar sonrası ABD Kürtlere baskı ve şiddet uygulandığı iddiasıyla Suriye’yi 

uyararak bir kısım yaptırımlar uygulamakla tehdit etmiştir. Görüldüğü gibi 

Büyük Ortadoğu Projesinin omurgası demokratikleşme olarak 

gösterilmektedir. Aslında demokratikleşme bir araç olarak kullanılıp sınır 

komşularımızda bir istikrarsızlaştırma hareketi başlatılmıştır. Burada şunu da 

vurgulamak gerekir ki bir ülkedeki demokratikleşme tabandan ve o ülke 

halkından gelen taleple olur, yoksa dış baskı ve müdahale ile olmaz. Sınır 

komşumuz Suriye’de oluşturulacak bir istikrarsızlığın Türkiye’yi de 

etkileyeceği unutulmamalıdır112. Eğer Türkiye bölgedeki yapılanmaların 

kendisini etkilememesini istiyorsa Atatürk döneminde olduğu gibi bir taraftan 

Rusya ile bir kısım antlaşmalar ve ilişkiler kurmalı. Milli Mücadele 

döneminde yapılan Moskova Antlaşması gibi. Bir taraftan Orta Asya Türk 

Cumhuriyetleriyle. Diğer taraftan Atatürk’ün yaptığı Sadabat Paktı gibi Arap 

topraklarındaki devletlerle işbirliği antlaşmalarını geliştirmeli. Atatürk’ün 

Balkanlarda yaptığı Balkan Antantı gibi Balkan devletleri ile işbirliğine 

gitmeli. Atatürk’ün yaptığı gibi yönümüzü batıya dönerek, batı ile de 

diyalogları geliştirerek, Avrupa Birliği ile de ilişkilerini geliştirmeli. Ayrıca 

 

110 Serkan Çelik, Anıl Gürtuna, a.g.e., s.77. 
111 Atilla Akar, “Yeni Dünya Düzeni’nin Ortadoğu Ayağı Olarak BOP”, Büyük 

Ortadoğu Kuşatması, (Editör: Atilla Akar), İstanbul, 2004, s.28. 
112 Serkan Çelik, Anıl Gürtuna, a.g.e., s.78. 
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Atatürk’ün Türkiye’yi üye yaptığı Cemiyet-i Akvam gibi günümüzdeki 

uluslararası kuruluşlara da üye olunmalı. 

Ayrıca Türkiye sahip olduğu coğrafi konumu ve Sosyo-kültürel değerleri 

vasıtasıyla Doğu ile batı arasında bir sentez oluşturmakta ve bir köprü vazifesi 

görmektedir. Türkiye askeri ve ekonomik bakımdan da bölgede önemli bir 

ülkedir. Tüm bu özellikler aynı zamanda Türkiye’ye bölgede özel bir liderlik 

misyonu yüklemektedir. Ancak Türkiye bu liderlik misyonunu Batı’nın 

güdümünde değil, yukarıda bahsettiğimiz tarzda bölge devletleri ile işbirliği 

halinde yürütürse başarılı olabilir113. 

ABD ve müttefiklerinin Irak sonrası en önemli hedefleri İran ve 

Suriye’dir. İran’ın Mahabat bölgesi ile Suriye’nin Kamışlı ve Haseki bölgeleri 

Kürt ayrılıkçı hareketlerinin genişleme sahasıdır. ABD yeni Ortadoğu 

haritasını mikro milliyetçilik üzerine kurarak, bölge ülkelerindeki çeşitli 

grupları bu ülkelere karşı kullanmak istemektedir. Türkiye de bu yönde 

oluşabilecek gelişmelere karşı önceden gerekli tedbirleri almak zorundadır114. 

Kuzey Irak’ta başlayıp İran ve Suriye’yi içerisine alabilecek Kürt 

ayrılıkçı hareketine karşı bu üç devletin ortak işbirliğine gitmesi 

kaçınılmazdır. Son dönemdeki Türkiye-Suriye ve İran yakınlaşması da bunu 

doğrulamaktadır. Böyle bir oluşumda ABD’nin açık bir şekilde Kürt devleti 

oluşturma projesi yanında yer alması durumunda Türkiye, İran, Irak’taki 

Araplar ile Suriye’nin alacağı tavır diğer bölge ülkelerinin ABD’ye karşı 

çıkışını sağlayacağı gibi Rusya’nın da yeniden Ortadoğu bölgesine nüfuz etme 

faaliyetlerini hızlandıracaktır. Çünkü Suriye ve Irak’ta Rusya’nın daha 

önceden de vurguladığımız gibi etkili olabilecek altyapısı mevcuttur. 

Burada şunu da vurgulamak gerekiyor ki, Irak’taki çatışmalara 

baktığımızda bir taraftan ülke içerisinde Amerika’ya karşı bir direniş var ama 

bunun tam adı konamıyor. Bazen mezhebi bir görüntü bazen Kürt-Arap 

çatışması bazen de şehir mukavemeti şeklinde ortaya çıkarak devam 

etmektedir. Küçük gruplar halindeki bu direnişleri büyük bir devletin organize 

ettiği şüphesi ortaya çıkmaktadır ki bu da İran ve Rusya’dır. Çünkü 

Moskova’da önceden çok sayıda öğrenci gelip eğitim görmüştü. Bunlar Baas 

Partisi içerisinde yer almaktaydılar ve ülkeye döndüklerinde de önemli 

makamlarda görevlerde bulundular. Şimdi bunların Rusya ile bir 
 

113 Mustafa Sıtkı Bilgin, a.g.m., s.135. 
114 Serkan Çelik, Anıl Gürtuna, a.g.e., s.93. 
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bağlantılarının olmaması imkânsızdır. Fransız istihbaratı ile ilişkili olup 

Fransa’da eğitim görenler de vardı. İngiltere’de 1991 Körfez  Savaşı sırasında 

çok sayıda öğrenci ülke dışına çıkarılmıştır. Çünkü bunların önemli bir 

kısmının biyoloji ve kimya dallarında eğitim aldıkları İngiliz istihbaratının 

dikkatini çekmiştir. Bunlara Almanya ve Rusya’nın desteği vardır. Suriye’den 

de Sovyetler Birliği döneminden itibaren Moskova’ya eğitim için gitmiş olan 

çok sayıda öğrenci olmuştur. Bunlarda dönenler bugün Suriye’de en önemli 

makamlarda bulunmaktadır. Doğal olarak Rusya’nın Suriye’de etkinliği 

devam etmektedir. Suriye’ye herhangi bir harekette mutlaka Rusya Suriye’ye 

yardımcı olacaktır. Suriye’nin Irak’ın durumuna düşmesini önlemeye 

çalışacaktır115. 

Ortadoğu’da şimdiden sınırları ve tarafları tam olarak belli olmayan bir 

bloklaşma oluşmaktadır. Ortadoğu’da hızla kendini birisi genelde Batıyla 

diğeri Rusya ile dost iki bölgesel güç bloku oluşmaktadır. Batı yanlısı olan 

blokta İsrail yer alacaktır. Türkiye ise batı blokuna taraf olup, ancak bölge 

ülkeleri ile olan ilişkilerini de sürdürmek yanlısıdır. Bölgede istikrarsızlıklara 

yol açacak oluşumları istememektedir. Diğer blokun merkezinde ise İran ve 

Suriye yer almaktadır. Libya ise İran blokunda yer alacaktır. Ürdün ve Lübnan 

Batı yanlısı tavır sergileyeceklerdir. Ancak bölgedeki yeni yapılanmalar bu 

blokları belirleyecek ve taraf değiştirmeler olacaktır116. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
115 Mahir Kaynak, Emin Gürses, a.g.e., s.89-90. 
116 Daniel Pipes, “Ortadoğu’da İki Takım”, Avrasya Dosyası, C.5, S.3, Ankara, 1999, 

s.244-245. 
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 ةيلبقستملا اهفظروو ةملعولا

 .ابصق اآغ سوسن.د

 
ÖZET 

Küreselleşme ve Gelecekteki Durumu 

Dr. Savsan Agâ Kassâb 

(Beyrut Arap Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü/LÜBNAN) 

Bildiride küreselleşmenin tanımı, ne zaman ortaya çıkışına kısaca değinildikten 

sonra çağımızın ciddi bir meselesi olarak toplumların siyasî, iktisadî, sosyal, kültürel 

ve bilgilenmesine direkt veya dolaylı etkilerinden bahsedilmektedir. 

Küreselleşmenin ortaya çıkışı 15. yüzyıldan sonra gerçekleşen coğrafi keşiflerin 

sonrasına varmaktadır. Bu dönemden sonra ortaya çıkan hızlı sanayileşme ve 

teknolojik gelişme neticesinde icat edilen yeni ve etkili haberleşme ve iletişim araçları 

küreselleşmede önemli roller üstlendiler. 20. yüzyılın sonlarındaki teknolojik 

patlamayla birlikte, küreselleşmenin etkileri daha da belirginleşmeye başladı. 

Dolayısıyla toplumlar, kurumlar ve hatta milletler arasındaki bilgi ve iletişim de 

benzer tarzda bir patlama yaşadı. İnternet gibi. 

Küreselleşme kavramı sözcük olarak 60’lı yıllardan sonra kullanılmaya başlandı 

ve yeryüzüne etkileri hızlıca oldu. Hadiseler devam ettikçe küreselleşmeye karşı tepki 

gösteren bir kitle meydana geldi. Özellikle doğu-batı arasındaki soğuk savaşın 

ardından Küreselleşmenin Arap ve İslam âlemindeki yansımaları daha da ağır oldu. 

Tek kutuplu dünyanın Amerika Birleşik Devletleri’nin liderliğinde küreselleşmeyi 

kendi kültürel ve ekonomik menfaatlerine yönelik kullanmaktadır. Bunun için Uluslar 

arası Ticaret Örgütü (WTO), İMF, ve çok uluslu şirketler gibi uluslar arası bazı 

örgütlenmeler küreselleşmenin ekonomik boyutunu yürütmektedirler. Küreselleşme 

karşıtlığı 11 Eylül hadisesini ve buna mukabil, Amerika terörle mücadele dönemi 

başlattı. Tüm bunlar Irak ve Afganistan işgallerinin olmasına sebep gösterildi. 

 

 :ةملوعلا يفتعر

 دقعلا في ةينلكوا هابياسالو هاهجانمو هاتزاكتومر هاتفلسف تضحتا ةيتاريخ ةييجتراتاس ةرهاظ ةملالعو

  األصعدة فلتمخ لىع ةوبق هاتايعتدا تضفر يتلا رلعصا ةيضق هانا . نيشرعلا نالقر نم رياألخ

 يف  ةلغلغتملا  قنساواأل  تماوظنملاو  ىنبلا  ةفكال  ىربك  قراتاخ  تايلمعربع  تلاالمجاو

 غيصلا  لمجم  "ةككفم"  ,ةيلماعالاو  ةيفقاثالو  ةيعماتلجااو  ةيتصادقواال  ةياسيالس  اةيحلا  قفمرا

 .ةميالق هترايغتم يف ديدج امظن اجتنا ةيبغ ةلفتمخ سسأ قفو هابيترك يدةمع ,ةفالمألو

 "ايفراغج ديلجدا المعلا فتشااك ذنم وراتطتبال عبالمش يخيراتلا نجزملل ةليصح يه ةمللعوا نا
 تلثورااو ةياسيوالس  ةينهالذو  ةينيلدا  تالصالحااك  دةع  رهواظو  ةنظمأب  "اوررم  ,عشر  سماخلا  نالقر  في

 يبألداو يركفالو يلسففلا داعباال ىتوح ,ةيكارتلشااو ةيالموالرأس ةيعانالصو ةيليتنكاارملا
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 دداتام  لىع  ةيشربلا  هتأنجز  ام"  نأ  زيركام  ميلو  ةاربع  بسوح  رتصاوبإخ  .ةيملعلا  تاعراتواالخ

 ".نينالس فلاآ ربع ةبطاق هتأنجز الم ريثبك رثأك وه يذلا رةياألخ تلسنوااالعشر

 ةياسيس ةيوجديوليا وأ يفكر قدتمع جردم تسيل هيف ، دةوحدم ال ةيطيمح ةفلسف هانا ماطالف

 ةطواسب هتطشناو هتفقاثو رهيكفتو ننسااال عقاو لضان هيف ئدةلساا مكالح ةأنظم رييتغ لىا نييمار

  :اهرزبأ لّ    ع يتلاو , اهلئاسوو اهتيلآو ةصلخاا هاتادوا

 "ةفإضا ، يدةجدلا  لاتصاال  لئساوو  بيواسحالو تالومعملا  ةكبوش تاينتروكاللا و  ةئيلفضاا  تنواقال ز روب
 عقوم يف تالومعملا رةوث رثإ ةملعولا تتبلور قدف . ةيعماتواالج ةيئيبالو ةيعيبطلاو ةينيجلاو ةئيايالفز العلوم لىا

 غدوتل هافيظوت على ةملوعلا ىوق زّ  فح ام ، نيرشعلا نرقلا ةياهن يف ةيجولونكتلا ةثور نم ليدب
 نيب لتصااال تقثو يتوال ينقتلا لمعلا ةثور دهش يذلا " ةمللعوا عصر " وهف , العصر هايال بسني "ةرهاظ

 ريثأتالو لعفاتلا اليتالبو , تمامعلولا شارتنا رصف تتاحاو ، لماعلا أنحاء

 . ممواال تسساؤملاو تعامتالمج نيب لادبتملا

 اهلناوتت  ثاوابح  تراساد  هالكو  ،  هرةاظلا  ذهه  خصت  يتلا  تاوحروالش  تفايصوتلا  تتعدد

 : "لاثم ركذن تدايلتحدا كتل نمو . ةيحضارلا رئوادلا فلتمخ يف ليتحللاو رظنبال

 ءاغلإ ززّ   ع ةلمكاتم ةيملاع وحن سارعتم  كتحر هانأب " ينلكوا انجوار " يمماال ريقرتال-  

 .بوحاسلاو تالاتصاال ايوجنولكت يف ةعسارتملا تاريغتلا عم اعلفتالو ةيميظنتلا يودالق

 ةينقتالو لماالو التجارةو قوالس لمعتيس وذجنم رابع المعلا لود فلتلمخ لماكلا دماجناال -"

 دووجلا صرانع لىع "اينوعمو "ايادم ريثأتلل ... مهتنميهو هبحاصا ةماعز رضفل ميلاعاال والغزو

 .(۱ "  )تراضاحلاو بوالشعو للدول قاءبوال

.( ۲ )"ةنميهلل هابحاصا زعني يتلا ةيبغرلا ةيلرؤا يه_" 

 لاشرام يدنكلا ناك ايّ   فرعم ( ةينوكلا او ةننوكلا ) ةملوعلا حلطصم قلطأ نم لاو نأ لاإ

 كام
 تانيتالس ةيهان يف ردلصاا " ةينلكوا ةيالقر " همؤلف ربع , تونروت ةعماج يف لماعاال اذتاس ، ناهلو

 عماتاالج   لمعو   ةفقاثالو   لماعاال   لئساو   لىع   هومفملا   اقتصر   ثيح   ،   نيالعشر   نالقر   نم

 . ةيتصادقاال لعلوماب هصالتا نم رثاك ، (ايوجسيولوالس)

 ان مدلول العولمة بيد GLOBALIZATION ةيمالعلا   ينيع   ال   يحلاطاالص

INTERNATIONALITY نم تانيسعتلا لبق خيارتلا دادتام ىعل ئدةاس تناك يتلا ، قلاطاال لىع  

 ةيكارتكاالش ةيتصادقلااو  ةياسيالس  بهذاملا  عضب  وأ  ناياالدو  تاحضارلا  ةيملعاك  ،  نيالعشر  نالقر

 ماستخدا للاخ نم ةينالكوب ةصلتمف هانمضموب ةملعولا ماا ، ننساواال ضرباال ةطتبمر ةيملعاالف . "لاثم

 لظ يف هايف تاينقتلا فيظتوو , "ايحضارو "ايادم ءالفضا قراتاخ عم ضاالر

 صخت ةملوعلا نا " درال ريلدوب ناج ركذ دقو . ةينوكلا ةيؤرلا نم ةعبانلا ةيناسنلاا ميقلا بايغ

 خت ةيملاعلاو ، ةيتامولعملاو ةحايسلاو قوسلاو تاينقتلا ةفاقثلاو تايرحلاو ناسنلاا قوقحو ميقلا ص

 .(۳ )" ةيطقراميالد

 طاسقا يف لعلفاا رولدا هلو ، تماظونملا نم لئاه ددع هتظلم تتح عمتيج ميعال ظامن ذاا ةملالعو

 رسم على رتبتوا لمعي ظامن هوف . ةيالثملا تاعزنالو ةيلوضعا نينالقواو ةيمالقوو ةينطولا تايصوصخلا

 بجنوو لماش لىا هاتئيب تقسمو ، ةيلحركا تعامتبالمج اهتيلعاف ، الرضل ةملعوم ةطخار

 .مخصخص ومعولم



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Üçüncü Uluslar Arası Orta Doğu 

Semineri, Elazığ, 02-04 Kasım 2006 275 

 
 يف نيالعشر نالقر ةيهان تزيم ةدفقتم ةيعون ةيملاع ترايغتم ةعجموم يه ةملعولا صارتوبإخ

 ضرلاا بكوكل" ارصاعم" ايخيرات" اعقاو  تمّ  تحو ، يملعلا روطتلاو داصتقلااو ةسايسلا تلااجم

 تثحدا  ، ثيوارملاو  تايهولاو  تقافاثالو تعامتوالمج لولدا  لبقتمس  ىعل  ةيدج تايحدت  قلخ  مام ،

  نيبو , روطتالو دمقتلا يف قلاطنا ةطقنك هاب سلممو ةمللعوا هرةاظل ديؤم نيب "اعوصرا "ماقسانا اليتبال

 ترايغتبم نيفطرلا  ناعتقا  عم  ،  ةيملعالا  ةيلايربلماا  ةعدخ  اهايا  "رابتمع  اهدض  لناضمو  هال  ضفار

 ةيفقاثالو ةيفعرملا رةوثلا نم ةادفاال لظ يف ، ةيوقالو ثرةلمؤا هاتتجانبم لوبلقاو ةمللعوا

 . ةياريختلا االمجادو ثيالموار نع يدةعبالو ننسااال ةدمخ ىلا ةفدهالا ةيضارحلا تنجزاملا نوم
 

  : اهل يدصتلا نيةامكوا ةملوعلا

ن يوكراتاالش  هايف  ىير  يتلا  ،  ةملعولا  ةمقاوم  هرةاظ  ةوقب  رزبت  ةملعولا  هرةاظ  لبقام  فيف  

 لودلل ةيلخدالا نؤوشلا يف ةيكريملاا ةدحتملا تايلاولا لخّ    دت نمضتو رفوت اهنا" لاثم ناليوكيوالراد
 بلوس  مالعلا  نيتهج  لىا  ةفداه  ةفقاث  هانأب  نليوواالصو  نيوثراتلا  هايصف  مانيب  .  ةينطولاو  ةيالقوم
 ةداا يه "لابقتمس ةمللعوا ناو ، "ايملاع يبغرلا قافيثلا وذجمنلاا ةطريس للاخ نم , هتايصوخص

  ...اهدراومو اهتافاقثو اهتاراضحو اهورذج نم تاعمتجملا درّ   جت ةيرامعتاس

 نهاواجي  ماهنا  عقاالوف  ،  صوصخلا  هجو  لىع  ميلاواالس  يبعرلا  نيملعالا  ديعص  لىع  ماا

 دايزدا نم ) ةيعماتاج تلاكشمو ريطخ لماعاو ةعنوتم ةملعوو ةسعاو تابلاقناو يرةطخ تمااز

 ميطحت ظل يف ةاصخب , ارمتثاالس صرفو لمواردا اعيضو ةالطبال اديازدو نلسكا تلاشكمو قرفال

 دولحدل ةقرتمخ ةفقاث رضف فهدب , ةيلماعاال هاتواجهز هاقسوااو هانينواقو لولدا تااديس قاوطا

 ةيلمحلا  ةيلهوا  نقداف  نم  فوخلا  رربي  مام  ،  تاقارلاو  تللمجاال  برةاع  تاشركو  ,  والفضاء

 رايهنلاا دعب اميّ   سلاو ، يبرغلاو يقرشلا نيركسعملا نيب ةدرابلا برحلا اءهتنا عدب كذلو (ةيميقلواال

  رايهناو , بجنوو لماش لىا المعلا امسقناو يتايفوسلا تحادباال ةلثمتملا ةيملعالا ةيكارتاالش ةظومنملل عيمرلا

 حلاصملاو ةوقلا  نزاوتب  لّ    خا امم  ،  قافولا  ةسايس اهيمحت  تناك  يتلا  ةيمملأاو ةميدقلا  تايجولويديلاا

 لىا اليتبال ىّ  داو ، ةدرابلا برحلا ةبقح لاطو ةدئاسلا تناك يتلا ةيبطقلا ةيئانثلا سسا ىلع ةمئاقلا
 هيعل ةيركيلماا ةتحدملا تايالوال رةطيس طارإ يف ديلجدا ميالعلا ظامنلا بلورتو , يدحاالا طبالق الدةو
 ةيركيلماا تاالقرار ةيماوح نماضل , ةتصالمخ هاتائيهو دةحتملا مماال ةيئه لىعو

 ,تقييد التحرك االميركي  وعدم

  لعم  فقد . لدوليا عمتالمج لىع ةيبغرلا ميالق ضرلف وليةدلا تماظنملا لىع "يضاا هاتنميه نع "لافض

 ةياسيالس  مهصالحم  نيمأت  ةيبغ  هابصاخإو  "ايفقاث  ةمللعوا  جيروت  لىع  نيوكريلماا

 يلودلا ماظنلا باحصا مهنأب نيعّ  دم ،ةيكريملاا ةيجيتارتلسااو قفيتوا ماب , ةيلماعواال ةيتصادقواال

 . هكل المعلا ارجاء يف قاطنلا عساو إلختراقهم "ظران

 نم تانينامثلا يف نغير دلانرو ةسائر ءانثأ ةملوعلا ةسايس تّ  نبت دق ةدحتملا تايلاولا تناكو

 -  ةيرالبيللا صارنا حجن نيح ، ةيناطيبر ةلحكوم شرتات تيرغمار ةاسئر هدع يفو , نيالعشر نالقر

 نم ريبك ددع معد لىع لوصحلا يف - خاصلا طاعقلا باحسل معالا طاعقلا ةصخصخ لىا نيعالدا

 , لولدا لىع ةيالمالرأس ةلكيهلا عادةا ةاسيس رضف دةحتملا تايالوال تحاولف . كذانآ نييالمالرأس
 : للاخ من , ةيدوللا ةتجارلا ريتحر دعقوا بيترتو , سغرنلكوا ربع المعلل عيشرتوال

 هجهانمو عدهقوا يحددو  ميالعلا قدينلا نظاملا دارةا لىع فريش يلذا وليدلا قضنلا قندوص -

 ,  دئالفواو  ضوالقر  ةوادار  ,  لدوليا  كنبلا  عم  قيسنتبال  ةصخصخلا  جمابر  قيبطتو  ,  ةسيئالر
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 وسرؤو  ةيعانلصا  كزامرلا  ةتجار  ةحركل  "لايتسه  ةيمانلا  الدبلا  قسواا  لىع  اليتبال  فاواالشر

 . اموالها

 ريلتحر ميالعلا  يتجارلا  ظامنال  دارةا  لىع  فالشراا  هاتمهمو  (  )WTO  ةيملعالا  لتجارةا  ةمنظم  -

 تكاالشر ربع عئبضالا ةكوحر قوالس ةيحر نيمأتو , ةيركمالج قئلعواا زعنب ةيلدولا ارةجتلا

 . ةيسنالج عددةتم

 ) ةيميقللاا تمالزاا ةمعالج يف ةيسكرعلا لوالحل دأبم دةحتملا تايالوال مادتعا ىلا ةفباالضا

 ذكر دقو. لييئالسراا نايكلا أي ةينيوهلصا هاتعداق لىع اصخ لبشك " مدةتمع ، ( قراعالو ناتسنغافا

 نبلدا جمد عادةإل هاتاريخ يف ةيملعالا ةيالمسأالر هب تقوم ميام عومشر لوا " نا يكز يرمز

 ، ةلودلا ازهج فعاضا نم ديزم قيحق ماب ، فيعض عقوم نم يلماسأالر صادتقاال يف ثالثلا المعال
)يدةلجدا ةيلرابيللا ماهيعل مدتعت ناتللا ناتسيئالر ناتماعلدا ماهو ، يدتصاقاال ضئلفاا نم هانماوحر

 

.)٤ 
 

 و ، قاءبلا لاج نم "فاحاك هايعل ترضف يتلا ةمللعوا ريثأتب ةيمانلا لودلا تلامشك ترزبو

 رموز نم نيرمز فهدتاس "ماوجه هدش يلذا , ۱۰۰۲ ليلوا ۱۱ يف ةلزلزلا ثلحدا ذنم باألخص
 يف ةيّ   ملاعلا رةاجتلا يجربو , نطنشاو يف " نوغاتنبلا " ةيكريملاا عافدلا ةراوز رّ   قم امه ةملوعلا

 خيارتب  هباطخ يف  "  باهاالر  دض بحرلا"  شوب  ورجج  كيريلماا  سئيالر  قطلا  قدف  .  كويورين
 قتفولا  ديكأتل  هايف  عىس  يتلا  بالحر  ذهه  يف  نييمللعوا  ةهبج  دئاق  هرابتعا  لىع  2332/1/03

 ةيلامشلا ةيوكور  نراياو  قاعرلا  "صفااو  ،  لاتق  ةحاس  هعمبأج  المعلا  نا  "انلعم  ،هايف  يسكرعلا  كيريلماا

  سئيللر دناسم فرطك ايناطيرب رزبت نيح يف " . ملاعلا ملاس ديدهتل هسفن حّ  لسي رشلل روحم " ـب
 " تلدخ  ىاخر  لود  ىلا  "ةفاضإ  ،  نيلدبلا  نيب  ةمئلقاا  ةاصخلا  تلقااعلا  مكبح  كيريلماا

 . ةبهر وا هانم "ةبغر " باهاالر دض فالحل

 فهدب 7/31/2331 يف ناتسناغفا ىلع ربح نّ    شب ايناطيربو اكريما مايقب كلذ تايعدات تلاتتو

 نايكلا اميق "يضاا تايعداتلا كتل نوم . موجهلا ريبدتب مهّ  تملا ةدعاقلا ميظنتو نابلاط ماظن ىلع ءاضقلا
 يبرعلا بعشلا دض هبرح ديعصتب ةيكريملاا ةيجيتارتسلاا يف هل دّ  دحملا رودلا قفوو - لييئالسراا

 . هاتمقاوم لىع والقضاء هائهانإب هنم "لاام , صىقلأا ةفاضتناو نييطالفلس

 , ةملوعلا ططخ ةمقاوم لكااش عيمج لىع زهااالج ىلا دةحتملا تايالولا يف بحرلا عاةد فيهد 

 مصو  ميمعت  يف  ةيلماعاال  مهتلآ  طيشنت  بوسلا  نيمدتمع   ,ةيركيلماا  ةسايللس  هابحاصا  خوورض

 ةماعلا  اعنقإل  ةفاده  تاراعش  ةغايص  لىا  ةفاالضاب  ،  نييباهلرااب  نيقاوممالو  باهباالر  ةقاوممال

 لئوسا نم  يرةاالخ  ذهه  تمنجزا  ةملعولا  قاوموم  فظو  نيح  يف  .  "  باهاالر  دض  بحرلا  "  رةوبضر

 تايالوال هتمارس يلذا باهلرال يدتصالو ةقاوممبال صامتعواال للعدا " ارعش فعر يف تماعلوم ةكبوش لتصاا

 تاعامجلا اهب تماق تاجاواحتج ةدع تراهاظم رتجو قبس دق ناك اكم . " لييئالسراا نايكلاو دةحتملا

 ميظنت ةهواجم يف تانيعستلا نم يناثلا فصنلا يف  ةملوعلا اهب ترّ   ضا يتلا
 . نيطسفل يف للاتاالح دض ةفاضتنا فيو ىونوج راغبو لتايس يف نييملالعو

 بونج ريرحت يلاتلابو , يلئيارسلاا ططخملل يدصّ  تلاب نانبل يف ةيماللساا ةقاومملا تحنج دقو

 نم هايف بورح بوشنل أةيمه ىرأخ تساحاب ىءبني ميالعلا مشهدلا نلك ،  ۰۰۰۲ عيبر يف نانبل

 رهش للاخ نانبل يف ىجر ام هانمو ، ةراجعملا نيوملعولا نسحي لم ذاا ةيالتتملا تايعداتلا للاخ

 - ةيبغرلا للدوا عضبو ةييركلمأا دةحتملا تايالوال هامعدت– ليئسراا تامق مادنع , ٦۰۰۲ تموز
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  ,كلذب تلشف دقو ةملوعلل نيمواقملا ةناخ نمض فّ  نصي يذلا ينانبللا هلال زبح ىلع ءاضقلا ةلواحمب

 . برحلا هذهل ةيكريملاا شوب رةداا بولسا نم لملمتي يبورولاا داحتلاا نأب اميّ   سلاو

 عيجملا ضاعخا لىا ,۱۰۰۲  ليلوا ۱۱ عدب ةصابخ , دةحتملا تايواللا تعس ىاخر ةيناح نوم

 ةملعولا قيمعت " لىا ةفاده ةييجتراتاس تايتضقمو , عولمملا كيريلماا ةنميهلا شروعم تايتضقمل

 ةوماقملا  لىع  بوشعلاو  تايلقوماو  لودلا  ةردق  ريدمتو  "ايملاع  قوسلا  ادةيس  يا  ،  ةيتصادقاال

  )" .(5ةياسيالس

 نابايوال ةتحدملا  تايواللا  :  ةثلاث  ورامح  لوح  ميالعلا  يتصادقلاا  ياربتالو  صراعلا  يدور  اميفو

  رزبت  ( ةيالمالش كاريماو ايآس ىصقا ةلتك لبقام يف ةيبورالوا ةحدولا واةن هوو ) يبروواال تحادواال

 لثم  ,  ةيتصادقلاا  اهقوا  للاخ نم  ميلعولا  سفانتلا  قايس  يف لوخدلل  ةحماط ىراخ  ىوق

 . رةوفغنوس دنلاياتو وانياتو ةيبلجنوا ايوكور غنوك غنهوو نيالص

 عاستلااو يعانصلا زكّ   رتلا دعي مل , ةديدجلا ةملوعلا راطا يفو , هنا هتظحلام بجي ام نكل

  .  ةينطولا  ةيصوصخلاو  ةيموقلا  ةسايسلا  ىلع"  اركح  يداصتقلاا  لّ  تكتلاو  يتامولعملا
 لدوليا ميقستلا ةنطقمل يعانصلاو " تغالا " ةيقفاتال يراتجلاو تمامعلولا ةحركل ضعخي يتامولعملاف

 ةعانصو , "لاثم دةحتملا تايالوال يف ركزتت بيساوحالو نرايطلا ةعانصف ، لمعوال ةعانلصل
 نم ىربك ةيلعفاب ةمللعوا تلغلغتف ... ذاكهو اينمالا يف ةيماويكلا تاعانالصو , نابايال يف تارايالس

 ذهه للاخ

 . ةيسنالج ةعددتم شركاتلاو تاغلا ةيقفاتاو تلاتكتلا صادتقاو ةيعانلصا تزاكرتال

 ليصحت  لىا  "ايعس  يدتصاقلااو  يآللا   نيعاطقلا  يف  تالشركا  هتلغتاس  لصلحاا  دمقتلا  نلك

 امب , ةلاطبلا محج نم ادوز , ءارقفلاو ءاينغلاا نيب لخدلاو فيظوتلا تاوجف قمّ   ع امم , حابرلاا

 ةثباح ىوق روزب ىلا اليتالبو ، ةيتاليباك تماوس ةيتصادقا ميهفام لىا ةياسيالس ميهافملا ليوحت ىلا يّ  دؤي
 ةيصوصخلاو نطولاو ثراتلاو ددوحبال ةطتبمرلا ريغ ةمللعوا صادتقال ةيلحيوا تلالمجاا نع

 . "اخيرات اهب لومعملا نيناوقلاب دمطصتل , ةبساحملا بايغ لظ يف ةيّ   رحب لمعتسو ،

 ةعزنلل ةيفاقث ةيجولويديا تحرط تاراقلا رةباع تاكرشلاب ةلّ  ثمتملا ةيلامسرألا ةملوعلا ىوق نإ

 ةيتالذا تقدرالا لىع رةطيللس , تعامتالمج يف هرضف لىا ةفادهو ، لماعاال لئساوب ثرةأتملا ةيلكاهتاالس

 ۰۹۷۱ عام سسأت يسمر ريغ ميعال ىدتنم وهو ) سفواد ىدتنبم ةمللعوا ىوق طشان لزماتيو . ةيلمحلا

 ةيبغ ( اءتالش لصف للاخ ةنالس يف رةم ةيملعالا ةيالمالرأس ةيداتصقاال ىلقوا هنظمتو

 . تصادقلال ةيملاع ةييجتراتاس رسم

 ةيكريملاا  ةنجللاو  ثلاثلا  ملاعلاو  ابوراو  زكرم  اهدعا  يتلا  ةكرتشملا  رةكّ   ذملا  تضرع  دقو

 تايؤوللمس ( ۰۰۲۱ عيبر يف5 ۹ ةرودلا يف ناسنلاا قوقحل ةدحتملا مملاا ةنجل اهتعزّ   و ) نييقوقحلل
 ذات هاتمارساملو ، تعامتللمج ةيفقاثالو ةيعماتلجااو ةيتصادقلاا ققوحلا كهاتنا يف ىربكلا تكاالشر هذه

 عارضتي ابم ،تالثروا زيركتو للاغتلساا ىءادبم لىع ةمئاق هانال , ةيننسالاا ةطشناال لىع يبلسلا ريثأتلا
 قلاغإ طرخ ىلا يؤدي اليتالبو ، يصادتقواال يعماتلجاا دمقتلا يف بلشعوا قوقوح ةيطقراميلدا عم

 فهدي يلذا ميالعلا اجتناال ليس امما ةيمانلا لولدا يف ةطيسبلا ةيعانلصا عدلقواا بابوا

 ، ةئيلشراا هتميق يندتو عارهسا ميطوتح لكسادل هيضتعر للاخ نم , ينطلوا اجتناال لىع القضاء الى

 . ةسفانم راعساو مخض يجاتنا طمنب قاوسلاا هذه ىلع رةطيسلا لىا ةينغلا للدوا عمدتف

 اسييالس نييمستولا لىع طقف سيل " ةمللعوا " إزاء ققللاب معفم اخنم كانه آخر ديعص لىعو

 يف  فلاتواخ  باطرضإ  )  ةئيبالو  ةعيبطلا  ىستوم  لىع  ىتح  لب  ،  (  يوون  بعر  )  يسكرعوال

 ةينيالج  تلايعدتلا  ثيح  نم  ةيننسااال  ةيالهوب  و  ةئياذغلاو  ةيحصلا  راالموب  لتصي  ماب  (  ةعيبطال
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 ةتماص تفاآ هالكو ، "اينيج لدعملا امعطلاو المراضا فاوخم كانه ككذل ، "لاثم يعانلصا لوالحم

 رةوبضر ۱۰۰۲ عام ىنوج يف ةيعانلصا للدوا مرتؤم اءنثا ةحلملا ةبطالملا لىا تفعد ،يرةبكلا تافاشتلكال

 ةصلخاا " يوتوك " ةيقفاتا ىلع – دةحتملا تايالوال أسهار لىعو – ةيعانلصا لولدا قيصدت

 .ضرلاا رةارح تاجدر عافتراو يرارحلا ساتبحلااو وثلتلا ىلا ةيدؤملا ةماسلا تازاغلا نم دحلاب

 ... قربلا نجنوو طيورلا زانفلوناو ليدزااك ةئبأوو مراضا نم كلذ نع جتن ماو

 للاخ نم ةملعولا تايتحدل اهعدادتاس نع يرةثك لود يف ينلمدا عمتجملا تماظنم تربع دقو

 " ةجهاوم يف " حفاكالو ةوماقملا ةيملاع " حرط ىرج دقو .تنرتناال تكابش ىعل هال عقوام قخل

 بوكس نماتضالو ةيبيجاا ةقيطرب لعفاتلا نيسحتو اركفلاا لادبتل عيالس متو ، " اليمسأالر تصادقلاا ةملعو

 ةيالمرأسلا ةمللعوا نع برةعملا بيلسالاا هجوب فقولول ينلمدا عمتجملا ىوقو تابقانلا دييأت

 .اهتقاوممو

  راطاالخع فد كبذل نيحاولم ، اليملا ريثأتلا تاذ ةيلدولا تداهعاملا دصر لىع ةملعولل نلمقاوموا لمعو 

 وا اهرفع غيبني  يتلا  نالديوب  هقغرتف  ثالثلا  المعلا  تصادقا  لىع  "ابلس  رثؤت  يتالو  ،  هانع  ةتبرتملا

  حصالل  ةلمعاال ىلخرأا ةيلدولا ةيالملا تسساؤملاو لدوليا كنبلا تلالتدخ دح ضعو لىا نيفاده ، هاتزالإ

 تائيهلاو  دةحتملا  مماال  تماظنم  امما  لجاملا  ساحفاو  ،  ةيسنجلا  عددةتم  تالشركا

 . ةيلدولا عيالمشار مويلتو ميعدت هافسنب تولىتل نحازةملا ريغ ةيالدول

 اهتايوسلوك هاتايبخلف اهنيب مايف تنيابت إنو هاتاذ فداهاأل قيحقتل تانظمملا هذه تلفاتح دقو

 . هاتحرك ةييجتراتاس يف ةفعرملا نم لفادةااو تاربالخ يف ةركاشملا ةيلووأ "ةعاضو ، هالمع قروط

 يتال فداهاال قيتحق ىلا لصوتبال ةيرالبيللا ةيتصادقاال تااسيالس لك تفشل قايالس هذا وفي

 فيّ   كتلاو تيتثبلا جمارب أو " حيحصتلا جمارب " اهنمو ، يضاملا نرقلا نم تانينامثلا يف اهل تعدا
 . كلييهلا

 ةيبعرلا تعامتالمج يف "ظهورا رثأك ةيبلسلا هائجاتن تدب ةمللعوا هاتغاص يتلا تااسيالس مها لعلو

  يوجديوليوإال اسييالس قمزتلاب جيع أزمتم عقاو ظل يف ةيساق ةمدص ةمللعوا تلكش ثيح ، ةيلماواالس

 لىع ةرطيالس دمعو ةيرحلا  قادتفاو  ةياتورتدكلاو  طسلتلا  ةاديوس  ميلعالو  يفقاثالو  يدتصاقاال  عتراجلاو

  تاينهلذا  بيكاتر  نم ةيلداخلا نوجالش يف كماهناال لىا ةفاضإ ، ةيلمحلا ةيصادتقاال تالقدراو دالموار

 مام ، ةيفئاطلاو ةينيلدا لئالفصا زبروو  ةيعماتلجاا  تاعاصرلا  نايوطغ  ،  ئدةلساا  ةفقاثلا  طماناو  رةطيالمس

  ةينهذ  رييتغ لىا  ادربت  مل  ةيالحكوم ةظمناال انو ةصابخ ، ورطتلا يف ةياريختلا مهتروريس لىع رثؤي

 ، ةمكوح يعوب ةملوعلا باب وجلول ةلماا  هذه  يف  نيفقثملا  بناج ىلا  فوقالوو ةيطسلتلا  هاتاسايس

  يف  هتيضح  نكوت  دق  يلذا  ،  مهالدا رطخلا ردع يف باشرةملا هاتايؤولمس تلمهأ دق اليتبال نكوتف

 نم ديمز لىا يؤدي مام ، ةيلكاهتاالس ةفقاثالو  معولملا  كيريلماا  يسايسلا  لاالمج  بساح،ل  لبقتالمس

 يتلا ، ةيركيلماا ةنميهلا طروشل نهاتاالر ةجلدر شيمهتلا الىو ، ةيتصادقاال – ةياسيالس ةيعبتلا تحاال

 حالمصال ةيماح لىع قادر ريغو "فايعض ةلدولا دور لعتج

 . تامدخلاو جاتنلاا يلاجم يف عجارتلاو ةيلخدالا

 ةملعولا راطا يف ةياريختلا مهتمامقوو مهبتلثوا ةيوق بلاتاس ةلحاب نالمسلموو برعلا سحأ فقد

 ماب  )  تعامتجملا  ثيحدت  فدهب  ميلاواالس  يبعرلا  ركفلا  ريوطتو  ةيمنت  تايلمع  رثعتب  مايوالس  ،

 نيب يعماتاالج نيابتالو ةنزمملا ضالمراا شارتناو للطفاااو المرأةو لسرةاا ضاعوأ سوء نم هينعات

 (تعامتالمج هذهل ميهرلا بيركتلا يف "لالخ ثحدي امم ... فايواالر دنملا نيبو ةيعماتاالج تقابطال
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 "ةبكاوم  ،  ةياسيالس  ظمنالو  ةيملعلا  جماربالو  ةينلمدا  تاسسلمؤا  يف  ةهضنلا  زئكار  ةماقإ  اليتالبو

 . ةيخارجلا ةيعبتلل ةممتملا ةيلداخلا ةيعبتلا ةالح من ينعات يتلا ، هاتعامتمج حصالمو تعاطلتل

 ءلدر يقدنلا مهالف ربع هاتجاوتم ةفعرمل هاتايجلت يف لغالتوو ةملعولا هرةاظ بعايتإس غيبنيف

 نيملعالا لىع هائجاتنب بؤنتلل "صوالو ، هاقراتخا جماح حبلك هاتايلآ نمض لمعللو ، ةلبقملا اهطرمخا

 . هكل لماعلا لىع ىتوح ، ميلاواالس يبعرلا

 امم ، اسييوالس ميلعالو يكرفلا اجتنالو المجادا نم لفاح خيارتب نروخذي نومالمسلو بعرلفا

 نعوتمتي اولظ  دقو  .  ةيحضارلاو  ةيقلالخااو  ةيوحرالو  ةياريختلا  تبثوالاب  "اينغ  "دايصر  نلكوتيم  مهلعج

 بغرلا اهقاد يتلا ثيلتحدا ةاسيس امما فاءكنلال رواطضا نا لىا ، نزملا نم ةليوط تراتف تقدرالا هذهب

 ةيعماتاالج مهتقاوفرو اسييالس مهضععضت نلك ، ةلئاه ةيصادتقاو ةيادم تقدرا نملكوي وميلا مهو . عدب مايف

 توراطتلا ةبكاوم لىع نيقادر ريغ مهلعج يبعرلا لماتك ةظومنم نع مهعدبو

 . ةمالعولو ةثلحداا هاب تتأ يتال

  ةعبالمش ةينهالذو ةيوجديولياإل تلالمجادا نع تخليلا للمجاا هذا يف اهمادتعا بجالوا تاوحطرلا نوم

 ، تصادقواال عماتواالج  ةاسيالس  تمجاال  يف  ةئلتجزاو  يكرفلا  قسامنواإل  ،  ةيصوصخالو  شاءنباإل

 ةمئلقاا تلعالقاا نم جينس اءنب ةرورض لىا ةفضاإ ، ةملوعلل ىربكلا تاورطتلا امما اريهناال متتح هانوك

 نيبع انخذا ولو . ةيلماواالس ةيبعرلا للدوا نيب لماكتالو دةحولا للاخ نم سفنبال ةقثالو ةيفاالشف لىع

 يجادإ قيطر نع احتفنإب هامع لماعتلا نم دب لاف ، انتعامتمج قراتاخ لىع ةملوعلا ةردق اربتعاال

 يذلا قأزمال نم وجللخر ةيميكادواال ةيلماعواال ةيربوتلا انتأنظم ريوطتو ، ةعنوتم ةيلماعإ ةكبش

 يبعرلا المعلا نأ كلذ ىعل عدسات يتلا االمور نمو . ةيبيجاإ ةيلعفات ةرظنبو ةيحيوب قلاطنواال ، انواجهي

 زغاالو ريبكلا يطفنلا طايتاالح صخاالبو ، ةيلولاا لموادا نم ةمخض تقدرا كلتيم

 ... والذهب

  عتمتيو ، ةيفقاثالو ةيكرفالو ةيفقاثلا بالنخ يضم حدوم ميلااس يبعر نمابرل ةماقإ كلذ لىا فيضا

 ةعنوتملا  ةيلداخلا  لكاالمش  ةدح  نم  فيخفتالو  للوحلا  طابنتالس  ثرةمؤو  ةيوق  تايبصالح

 . هاتوازال

 ، ميلااالس مالعلا  ريوطتل  ساسيا  قلطنمو  ،  ةيحضار  ةيوه  يه  ةثرووملا  ةياريختلا  هاميبق  ةبفالعرو

 ةيعددتلا لثمتت ثيح ، ةينيلدا تاقدسمالو ةفقاثالو تايباألدو ثراتلل ةيقيالحق عدةاالق هانوك

 . صرعلا راتوطت ةهواجمل بولطملا احتفنواال ةيفوالشفا

 مالعلا عم ةيالثم تالقاع ةماقإ لىع قدرةب عتمتي ةقلاالخ هفداهاو ةينيلدا هميبق لمااالس نا ماك

 نيملالمس عم تشيعات ةيلمااس ريغ فئواطو تايقلأ نم رياألخ هذا يضم ابم ، لداخليا عمتجمالو ارجيخال

 ةالفج ةيآللا نع يدةعب تاداهتاج ميدتق لىع كلكذو . هادطضا وا باهإر اي وند ةليوط نروق دادتما لىع

 عم عطقاتت هالكو ، ننسااال قوحق رامتواح ةيطقراميالدو ةيللحر ةفروم ، ريفكتلا يف

 . ةحمالس لمااالس تبثوا

 يركفلا  ورطتلا  ثحداإب  ةليفكلا  ةيملعلاو  ةيربوتلا  بيالسلاا  ثيحدت  "ايضأ  بيج  كذلكو
  اةيالح يواحن  لك  جالعت  نينواقو  ةديدج  تعايتشر  بإصدار  نرهوم  كلذ  نلك  ،  يتصادقلااو  يعماتواالج

 عم  باسنتت  يتلا  ميهفامالو  ميقلا  نم  تبواث  سيأستو  ،  ةيلماواالس  ةيبعرلا  تاعماتالمج  يف

 . ةثالثلا ةيللفأا يف لاياالج لبقتمس
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  استطاعوا اذا هال مهملاستواس ةنميهلل مهعوضخ نود ةمللعوا ةدمص "ماتح نالمسلموو برعلا ازتوسيج

 ةيتصادقاال دصعلا  لىع  ةياريختلا  ترايغتملا  لىا  ةحضاو  ةيبإيجاب  ظرنالو  ،  ظامنلا  هذا  مهتف

 عم ميلاعاال لصتوالاو يتجارلا لادبتلا يف ةيؤولسمالو اواةسملا نم قدر لىع ةركاوالمش ةيفرعمالو

 ياسيالس مهنماتضب ةلفتالمخ مولعلا بعايتواس ، ةيجونولكتلا ترايغتلا يعوو ، جالخار

 . اواةسمالو ةيرحالو ةلداعلا ودست ثيح ، ةيطقراميلدا ادىءبملا قفو
 

 عجارملوا شماوهلا

 . اتهاجتا ، داعبا ، حممال – ةيداصتقلاا ةملوعلا : ينسلا ةدراب سا 1

 ٤٤ ددع ، راسملا ، " بلالمستق اترياوخ عولمةال :" العالم نيما ودم 2

 ، " ةيملعالاو عولمةال :"  درال ريبودل ن 3 (. )1111/11

 1111/0/11 ، نويسرابيل

 : زكي زي 4 ۳۷۷۱ ةرهاالق ، رشنلل نايس دار، ةدتبسملا يةلرابيللا ص ۷۹ .

ريمس 5 نيمأ    :  " عارص اتراحضلا   رواح  أم   اتفلثقاا   رمتؤملا  ،"؟   ليودلا   لوح    صراع  

 . ٦۹ ص ،۹۷۷۱ ةرهاالق ، نمضاتال بعةطم ، بيبل يرفخ ريرتح ،تافاقثلا اروح مأ ضاراتحلا
 

 

 ىاالول ةعبطال ، دماق عصر ميهامف

 : ىرخلاا عجارملا

 :طسولاا قرشلل يويحلا لاجملوا ةديدجلا مةلوعلا :  يلمالج رياس -

 . ۹۷۷۱ وتريب ، قيثلتواو وثبحلل ةيجيتتراساال ساتدراال زكرم ،

 ۲۰۰۲ وتريب ،ةيبرعال ةضهنال ارد، ةملولعا وصراع طسولاا قرشلا :  يكعكال دماح ىييح -

 ساتدرا زكرم ،ةيناثال بعةطال ،يعامتجا لعياطتسا حثب: صرامعلا يبالعر عمتجملا : كاترب ميلح.-

 1115. وتريب ،ةيبرعال ةالوحد
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ABD’NİN IRAK MÜDAHALESİ SONRASINDA TÜRKİYE- 

İRAN İLİŞKİLERİNİN GÜVENLİK BOYUTU 

Yalçın SARIKAYA*
 

 
ÖZET 

İran’ın Türkiye’nin güvenlik kaygılarını ve önceliklerini ilgilendiren bölgesel 

politikaları; 11 Eylül saldırıları, ABD’nin Afganistan ve Irak işgalleri, Suriye- Türkiye 

arasındaki Adana Mutabakatı, Suriye-İran ilişkilerindeki gelişmeler gibi olaylarla 

şekillenerek değişmiştir. İran’ın nükleer ajandası ve ABD’nin İran politikası, İran-

Türkiye ilişkilerinin hareketleneceğini göstermekte ve Akdeniz’den Afganistan’a 

uzanan geniş bir alanı etkileyecek değişimlere işaret etmektedir. Bu anlamda bölgesel 

güvenlik önceliklerinin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. 

ABD’nin Irak müdahalesi sonrasında, İran ve Türkiye Irak’ın en önemli iki 

komşusu ve bölgenin de en önemli iki gücü olarak ilgi odağı haline gelmiştir. Irak’ın 

iç dinamikleri İran’ın dış politikası ve iç dinamikleriyle yakından ilgilidir. Keza 

Türkiye’nin iç dinamikleri de Irak’taki gelişmelerle yakın ve karşılıklı etkileşim 

halindedir. İki ülke, farklı mahiyetlerde olsa da Irak merkezli tehdit algılamalarına 

sahiptir. Bildiride, bu algılamaların iki ülke ilişkilerine etkisi, çatışma ve işbirliği 

potansiyelleri değerlendirilmektedir. Öncelikle iki ülke ilişkilerinin geleneksel 

karakteristiğine değinilmekte, daha sonra Soğuk Savaş sonrası döneme dair 

değerlendirmelerde bulunulmaktadır. Ancak bildiri 11 Eylül 2001 sonrasında 

ABD’nin Afganistan ve Irak’a müdahalelerinden sonraki periyoda yoğunlaşmaktadır. 

Bu kapsamda, İran’ın batı bölgelerinin etnik kompozisyonu, Türkiye’nin terör sorunu, 

Transkafkasya’da yaşanan gelişmelerin etkisi gibi hususların jeopolitik analizi 

yapılmaktadır. 

 

Giriş 

Akdeniz’den Hindistan’a kadar uzanan coğrafyanın Abbasi Halifeliği 

döneminden itibaren Türklerin ve Farsların askeri, kültürel ve siyasi etkisi ile 

tanıştığı ve bunun kısa zamanda bir hâkimiyete dönüştüğü bilinmektedir. 

Bugünkü İran’ın tamamını kapsayan bu coğrafya 1000 seneden daha fazla bir 

süre Türk idaresi altında bulunmuştur. Günümüzde çoğu zaman Türkiye- İran 

ilişkileri ifadesi yanlış biçimde Türk-İran ilişkileri olarak kullanılmakta ve 

tarihsel gerçeklikler göz ardı edilmektedir. Selçuklu, Timur, Memluk, Kacar, 

Safevi devletlerinin tarihine burada girilmemektedir. Ancak bu hatırlatma, 

konunun doğru anlaşılması bakımından zorunludur. Bugünkü İran ve Anadolu 

coğrafyalarında hâkim devletler arasında sürekli bir 
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jeopolitik rekabet olmuştur. Bu jeopolitik rekabet savaş ve barış dönemleri de 

yaşamıştır. Ancak konu burada yakın dönem ve güncel anlamı itibarıyla 

değerlendirilmektedir. 

19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında Türkiye-İran ilişkilerinin öncelikli 

güvenlik boyutunu sınır güvenliği meselesi oluşturmuştur. Dağlık sınır 

bölgesinde kaçakçılık ve eşkıyalık tarihsel sorunlar halindeydi. Ancak Birinci 

Dünya Savaşından hemen önceki dönemden başlayarak İngiltere ve Rusya 

tarafından bölgede siyasal sorunlar yaratılmaya başlandı. Dönemin küresel 

rekabeti ve bölgede petrolün keşfi, Osmanlı ve Kacar ülkelerini zayıflatma 

siyasetini sahneye koydu. Simko Ağa (İsmail Smitko), ve Celolar gibi 

isyanlarla Ermeni ve Asurilerin Türkleri kırım hareketleri, Birinci Dünya 

Savaşı sonrasında Türkiye-İran ilişkilerinin güvenlik boyutunun ana 

merkezini oluşturdu. 1925’ten itibaren sınır düzenlemeleri ve Atatürk’ün Rıza 

Şah’la mutabakatıyla risk zayıflatılmıştı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında, 

Azerbaycan’ın, Soğuk Savaşın başladığı bir coğrafya haline gelmesiyle1 

bölgede yeni güvenlik sorunları ortaya çıkmıştı. 

1960’larda iki ülke ilişkileri bakımından Irak toprakları daha önemli bir 

güvenlik meselesi haline geldi. 1970’lerde İran’ın Irak’la içine girdiği  siyasal 

çatışma, 1975 Cezayir Anlaşmasıyla dondurulmuştu. Ancak 1979 devrimi ve 

İran-Irak Savaşının başlamasıyla, İran-KDP ilişkileri, Kuzey Irak’taki nüfuz 

mücadelesi ve petrol güvenliği konuları Türkiye-İran ilişkilerini etkiledi. Eş 

zamanlı olarak İran’ın rejim ihracı politikası da bir güvenlik sorunu haline 

geldi ancak bu konudaki yoğunluk İran-Irak savaşı sonrasında arttı. 

Türkiye’deki siyasi cinayetler ve Hizbullah faaliyetleri 1990’ların ikinci 

yarısında Türkiye-İran ilişkilerine damgasını vurdu. Ancak 1990’larda ikili 

ilişkilerin güvenlik boyutunda en önemli sorun İran-PKK ilişkileri oldu. 

Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Azerbaycan’ın bağımsız olmasını İran’ın 

tehdit algılaması bakımından bu gelişmelerle birlikte okumak gerekmektedir. 

1998 yılındaki Adana Mutabakatı, Lübnan ve Bekaa’daki durumun Suriye-

İran ilişkilerine yansıması nedeniyle Türkiye- İran ilişkilerine de olumlu 

yansıdı. Böylelikle 2000’li yıllar, İran’ın Türkiye politikasında yeni 

değerlendirmeleri zorunlu kıldı. 
 

 
 

1 Bölgede özellikle Güney Azerbaycan’ın Soğuk Savaş’ın başlangıç tarihindeki önemine 

ışık tutan, ideolojik, jeopolitik ve enerji rekabeti üzerine ayrıntılı bir eser olarak Bkz. Cemil 

HASANLI, Soğuk Savaşın İlk Çatışması: İran Azerbaycanı, Bağlam Yay., İstanbul, 2005 ve 

aynı yazarın Azerbaycan’da yayınlanmış bir diğer eseri için Bkz. Cemil HESENLİ, Güney 

Azerbaycanda Sovyet-Amerika-İngiltere Garşıdurması: 1941-1946, Azerbaycan Neşriyatı, 

Bakü, 2001. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Üçüncü Uluslar Arası Orta Doğu 

Semineri, Elazığ, 02-04 Kasım 2006 283 

 
Güncel Siyasal Durum 

İran-Türkiye ilişkilerinin güncel güvenlik boyutu iki boyutla 

incelenebilir. Birinci boyutta doğrudan doğruya Irak müdahalesi sonrasında 

Irak’tan kaynaklanan güvenlik sorunları, ikinci boyutta ise İran’a yapılacak 

muhtemel bir müdahale, ya da İran’da yaşanabilecek beklenmedik 

gelişmelerden kaynaklanan güvenlik sorunları değerlendirilebilir. 

ABD’nin Irak’a müdahalesi sonrasında, Türkiye’nin Irak’tan 

kaynaklanan tehdit algılamalarını özetle birkaç madde halinde sıralamak 

mümkündür. 

 Irak ve Türkiye topraklarındaki PKK faaliyetleri. 

 KDP ve KYB’nin Türkiye’yi hedef alan siyasal çizgileri. 

 KDP ve KYB’nin Türkiye’de yaşayan Kürtlere yönelik siyasal 

faaliyetleri. 

 KDP ve KYB’nin Kerkük, Musul, Kifri, Tuzhurmatu, Telafer gibi 

şehirlerde Türkmenleri hedef alması. 

 KDP ve KYB’nin PKK terör örgütü ile ilişkileri. 

 KDP ve KYB’nin PJAK terör örgütü ile ilişkileri. 

 KDP’nin, bölgede ulusal hedefleri olan İsrail ile ilişkileri. 

 ABD’nin Irak’ın toprak bütünlüğünü hedef alan siyaseti. 

 İşgalin ortaya çıkardığı istikrarsız ve sürekli çatışmaya dayalı siyasal 

ortam. 

 Mezhep çatışmaları. 

 Etnik çatışmalar. 

 Irak’taki Türk güvenlik birimlerine yönelik saldırılar. 

 Irak’taki Türk ekonomik çıkarlarına yönelik saldırılar. 

 Enerji güvenliğine (boru hatları) yönelik saldırılar. 

 Kerkük başta olmak üzere çeşitli şehirler üzerindeki hâkimiyet 

çatışmaları. 

 Yerel silahlanmanın geldiği düzey. 
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 İran’ın Irak’taki faaliyet alan ve yoğunluğunun artmasından 

kaynaklanan riskler. 

 Geniş ölçekli bölgesel savaş riski. 

 Kitlesel göç ihtimalleri. 

Yukarıda sıralanan risk ve tehditler, fiili durumu yansıtan, yaşanmış ve 

yaşanmakta olan güvenlik sorunlarına işaret etmektedir. Öte yandan Irak 

savaşının geldiği boyutun İran’ın geleceği konusunda bir beklenti 

doğurmasından kaynaklanan potansiyel güvenlik sorunları da aşağıda 

sıralanmaktadır: 

 Tahran-PJAK (PKK’nın İran Kolu) çatışmasından kaynaklanan 

riskler. 

 PJAK’ın resmi Batı Azerbaycan eyaletindeki faaliyetlerinden 

kaynaklanan riskler. 

 PJAK’ın PKK ve KDP ile ilişkilerinden kaynaklanan riskler. 

 Urumiye, Serdeşt, Savuçbulak (Mahabad), Goşaçay (Miyandoab) 

şehirlerinde yaşanması muhtemel etnik çatışmalar. 

 Tahran’ın Azerbaycan ve Türkiye sınırında aldığı güvenlik 

tedbirlerinden kaynaklanan riskler. 

 İran’ın bölgedeki ABD askeri varlığına yöneltebileceği tehditlerin 

Türkiye’yi ilgilendiren boyutu. 

 ABD’nin İran konusunda Türkiye’den muhtemel beklentilerinin 

taşıdığı riskler. 

 Kuzey Irak’taki İran destekli grupların sunduğu potansiyel tehdit. 

 Güney Irak’taki İran destekli grupların sunduğu potansiyel tehdit. 

 Türkiye-İran doğalgaz boru hattına yönelik muhtemel saldırılar. 

 Türkiye’nin İran’daki ekonomik çıkarlarının karşılaşabileceği 

riskler. 

 Kitlesel göç ihtimalleri. 

Bu noktada, 2003 yılında başlayan ABD’nin Irak müdahalesinin ilan 

edilmemiş hedeflerine bakmalıyız. Bunları da ana başlıklar olarak şu şekilde 

sıralayabiliriz: 
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 ABD küresel hegemonyasının 21. yüzyılda sürdürülmesini garanti 

altına almak. 

 Bölgede ABD çıkarlarına zarar verebilecek herhangi bir askeri/siyasi 

güç temerküzünün önünü almak. 

 Enerji kaynakları ve enerji nakil hatlarının ABD dışında bir güç 

tarafından kontrolünü engellemek. 

 İsrail’in güvenliğini sağlamak. 

 İslam dünyasında dinsel/ideolojik/siyasi ayrılmaları derinleştirmek. 

 İran’ı kontrol eden bir coğrafyaya hâkim olmak. 

 Türkiye’yi kontrol eden bir coğrafyaya hâkim olmak. 

Bu temel hedeflerin ABD’nin bugün geldiği noktanın uzağında kaldığı 

değerlendirilmektedir. Çünkü Bush doktrinine ilişkin temel belgelerde sıkça 

değinilen “müttefiklerin işlere dâhil edilmesi gerekliliği” gerçekleşmesinde 

her gün yeni zorluklar çıkan bir gereklilik haline gelmiştir. ABD’nin Irak 

işgalinin bölgesel sonuçları üzerine de özetle aşağıdaki hususlar 

değerlendirilmektedir: 

 Amerikan karşıtı siyasal hareketler siyasal İslam’la sınırlı olmaktan 

çıkmıştır. 

 ABD’nin yumuşak gücü denilen mevhum neredeyse yok olmak 

üzeredir. 

 İran’ın doğusundaki Afganistan İslam Cumhuriyetinden sonra, bu 

kez Şii ağırlığı da olan bir Irak İslam Cumhuriyeti ortaya çıkmaktadır. 

 Bölgedeki Amerikan askeri varlığı artmıştır. 

 Irak Kürtleri adına hareket edenler bu kitleyi bölgeye 

yabancılaştırmışlardır. 

 Irak, Şii ve Kürt grupların hâkim olduğu bir idareye geçmektedir. 

 Bütün bölgede silahlı kuvvetlerin iç ve dış politikadaki konumunda 

bir yükselme görülmektedir. 

 Filistin’de iç ayrılık derinleşmiştir. 

 İsrail kısa vadeli kayıplar, uzun vadeli kazanımlar elde etmektedir. 
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Türkiye-İran İlişkileri Bakımından Sonuçların Analizi 

Bu siyasal sonuçların bütün bölge ülkelerinin ABD ile ilişkilerine olduğu 

gibi birbirleri ile ilişkilerine de önemli etkileri olmuştur. Bu cümleden, 

Türkiye-İran ilişkilerinin güvenlik boyutunu temel konular etrafında yeniden 

değerlendirmek gerekmektedir. 

İsrail’in Güvenliği ve İsrail-Kürt İlişkileri Açısından 

İşgalin önemli sonuçlarından biri İsrail’in tehdit algıladığı Bağdat’ın 

ortadan kaldırılması, bundan daha önemlisi de benzeri tehdit sahiplerine, 

askeri bir mesajın verilmesi olmuştur. İsrail, 1980’lerden itibaren çatışma 

içinde bulunduğu Lübnan Hizbullahı’na yönelik en kapsamlı harekâtı, Irak’ın 

işgali sürdüğü sırada gerçekleştirmiş, Filistin üzerindeki baskı ve saldırılarını 

da yine bu işgal sırasında yoğunlaştırmıştır. Filistin’de bir iç iktidar 

mücadelesi bu dönemde başlamış, keza Lübnan’daki iç karışıklıklar da Irak 

işgali ile eş zamanlı gerçekleşmiştir. 

Ancak Türkiye-İran-Irak arasındaki güvenlik denklemi bakımından 

önemli olan sonuç Kuzey Irak’ta yaşanmıştır. Kuzey Irak merkezli İran- İsrail 

ilişkilerini hatırlayalım. Bilindiği gibi, Baas Partisi’nin Şubat 1963’te 

Bağdat’ta ve Mart 1963’te de Şam’da iktidara gelmesinden sonra bu iki 

başkentin Kahire ile işbirliğine girişmeleri üzerine, İsrail büyük bir korkuya 

kapılmıştı. Bu nedenle Irak’taki Kürtleri kullanma yoluna yönelmişti. Hayfa 

Üniversitesi Ortadoğu Araştırmacısı Amatzia Baram’a göre, “İsrail, Kürt 

isyanına destek sağlayarak bir yandan Irak ordusunu hırpalamayı bir yandan 

da Mısır ve Suriye’ye Irak’ın son derece problemli bir müttefik olduğunu ve 

birleşme planlarını bir kenara bırakmaları gerektiğini kanıtlamayı 

umuyordu.”2
 

Bağdat’la Kürtler arasındaki siyasal çatışmalar; İran, Suriye ve İsrail 

tarafından farklı dönemlerde kullanılmıştır. İsrail, Irak’ı zayıflatmak, İsrail 

için bir tehdit olmasını engellemek, gelecekte Irak üzerinde siyasi etki sahibi 

olabilmek için bir kısım Irak Kürtlerini desteklemiş, mesela en iyi 

komandolarından Rafael Eytan’ı Kürtlere yardım etmesi ve eğitim vermesi 

için Kuzey Irak’a göndermiştir. İsrail’in Irak Kürtleri ile ilişkileri 1963-1975 

yılları arasında esasen Tahran üzerinden gerçekleşmiştir. Irak Kürtlerine İsrail 

silahları bu dönemde İran üzerinden gelmiştir. Şah Pehlevi 
 

 

 
2 Özgül ERDEMLİ, “İsrail’in Irak Politikasına Bir Bakış”, Avrasya Dosyası C.6, S.3, 

Sonbahar 2000, s.220. 
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dönemindeki İsrail-İran-Kürt işbirliği Ben Gurion’un ünlü dış çember 

stratejisinin ilk örneklerinden sayılabilir.3
 

İsrail-İran ilişkileri ve ilişkilerdeki Kürt boyutu 1979 İran devriminden 

sonra, İran-Irak Savaşı sırasında da uzun bir süre devam etmiştir.4 Bu ilişkiyi 
sürdüren etkenler arasında, ortak Arap tehdidi anlayışı, İran’ın silah ihtiyacı, 
İsrail’in savaştan elde ettiği kar yanında “Kürt” faktörü de sayılabilir. 

Irak-İran Savaşı’nda Suriye’nin İsrail’in yanında yer alması, geleneksel 

olarak İran’a mesafeli olan Arap ülkelerinin Şam’a tavır almasına neden 

olmuştu. Bu siyasi durumun etkilerini günümüzde bile görmek mümkündür. 

Ancak İran-Irak Savaşının sürdüğü yıllar için, bu İsrail’in menfaatine bir 

gelişmeydi. Çünkü İsrail’in etrafındaki düşman Arap dünyasının “en düşman” 

konumundaki ülkesi Suriye, Arap dünyasından izole edilmiş ve kara bağlantısı 

olmayan bir ülkeyle ittifak etmek zorunda kalmıştı. 

1987’den itibaren İsrail’de İran yanlısı tutumun zayıfladığı, İran’da da 

İsrail karşıtı siyasi söylemin tam hâkim duruma geldiği görülür. Artık anti- 

siyonist Humeynizm devletin resmi ideolojisi olacaktır. Fakat İsrail’in İran’ın 

düşmanı haline gelmesi onu Irak’ın dostu da yapmamıştır. O dönemde birinci 

dereceden tehdit algılaması Irak’tan kaynaklanmıştır. Bu da Körfez Savaşının 

sebeplerinden biridir. Hatırlanacağı üzere Irak, İsrail’i kimyasal saldırı ile 

tehdit etmiştir. 

ABD’li tarihçi Mark Weber, “Iraq: A War for Israel?” (Irak: İsrail İçin 

Bir Savaş?) başlıklı makalesinde Richard Perle, Douglas Feith, David 

Wurmser gibi isimlerin etkin olarak yer aldığı çalışma grubunun İsrail’in 

büyümesini planladıklarını ve savaşın bu amaçla başlatıldığını iddia 

etmektedir. Weber’e göre İsrail, “ABD dünyayı kontrol ediyor, biz de 

ABD’yi” demektedir.5 Savaşın KYB ve KDP açısından sonuçları bu  anlamda 

İsrail kazanımları bakımından bir kez daha değerlendirilmelidir. Tarihsel 

Fars-Yahudi ilişkilerinin hilafına, Rejiminin niteliği Tahran’ı İsrail’le karşı 

karşıya getirmiştir. Bugün bu karşıtlık çok kritik bir noktadadır. İran İsrail’i 

karşısına alarak pek çok dış politika avantajları elde etse de bunları somut 

kazanımlara dönüştürmekte ciddi sıkıntıları vardır. 
 

3 Özgül ERDEMLİ, “İsrail’in Irak Politikasına Bir Bakış”, Avrasya Dosyası C.6, S.3, 

Sonbahar 2000, s.221. 
4 Samuel m. LEWIS, “The Infernal Triangle: Iran, Israel and the United States, Eugene 

WHITLOCK (Der), Iran And Its Neighbors: Diverging Views On A Strategic Region, Stiftung 

Wissenschaft und Politik, German Institute for International and Security Affairs, Berlin, 

Temmuz 2003, s.9-11 
5 Mark WEBER, “Iraq: A War for Israel?”, 18 Aralık 2004, 

http://www.ihr.org/leaflets/iraqwar.shtml 

http://www.ihr.org/leaflets/iraqwar.shtml
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İsrail, vaat edilmiş topraklar konusunda yeni kazanımlar elde etmiştir. 

Müslüman Ortadoğu’da Türk-Kürt-Arap bölünmesi yanında bir de Şii-Sünni 

bölünmesinin derinleşmesi ile rahatlamıştır. İran’ın Irak’taki konjonktürel 

mezhepsel kazanımları İsrail için orta vadede rahatlık sağlamaktadır. Bunun 

istisnası olan İran-Suriye-Lübnan hattı bu bakımdan kilit önemdedir ve İsrail 

açısından tehdit kaynağıdır. İsrail’in hedefi Irak’taki kazanımlarına mukabil 

Lübnan’da siyasi kayıp vermemektir. 

Kuzey Irak, Federalizm ve Türkmenler Konuları Bakımından 

ABD, Kürt merkezli etnik Irak politikası uygularken, diğer etnik grupları 

sadece zorunlu olarak bir araya gelebileceği ya da asla bir araya gelemeyeceği 

taraflar olarak konumlandırmış durumdadır. Mesela Sünni Arapları ancak 

arabulucularla ve istisnai olarak herhangi bir yönetim işine dâhil 

edebilmektedir. 

Türkmen politikasındaki olumsuz tutum da iki etkenle keskinleşip 

değersizleşmiştir. Bunlardan birisi yukarıda ifade ettiğimiz Kürt merkezli 

etnik politikanın etkisidir. Diğeri ise Türkiye’nin durumu ve 1 Mart 

tezkeresidir. ABD, Türkiye’yi Türkmenler üzerinden cezalandırmaya 

çalışmaktadır. 

İster ABD, ister KYB ya da KDP yürütsün, bu politikanın hedeflenen 

sonuçları şunlardır: 

 Türkmenler, hiçbir şehre hâkim kılınmamalıdırlar. 

 Türkmen siyasal gücü Irak Türkmen Cephesi’nin dışında sisteme ne 

kadar dâhil edilebilirse o kadar iyidir. 

 Türkmenler arasında mezhep ayrılığı körüklenmeli, bunun için 

Irak’taki mezhep çatışmaları artmalıdır. 

 Yoğun Türkmen nüfusu ve stratejik konumu nedeniyle Telafer askeri 

zorlama altında tutulmalıdır. 

 Kerkük’te Türkmenlere sadece azınlık statüsü verilebilir. 

 Irak genelinde Türkmenler Asuri ve Yezidiler gibi sayıları binlerle 

ifade edilen toplumlarla aynı kefeye konmalıdır. 

 Federalizm asla bir Türkmen Federe devletini ya da otonom bölgesini 

doğuracak şekilde düzenlenmemelidir. 

Telafer, Kerkük gibi stratejik bir öneme sahip olduğundan, KDP-KYB 

bloğu tarafından özellikle takip edilmektedir. Telafer, Türkiye’nin Türkmen 
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varlığı ve Irak ile KDP bölgesi dışında temasına imkân sağlayan bir coğrafya 

olmasının yanında Suriye’yi hedef alan ABD stratejisi açısından da önemlidir. 

ABD’nin ve yerel ortaklarının Telafer’deki saldırıları sürmektedir. 

Direnişçileri avlama adı altında, bölgede etnik temizleme faaliyeti 

sürmektedir. Türkiye’nin Telafer’e yönelik girişimlerinin önünü almak üzere, 

KDP ve KYB, Irak Meclisinden kınama kararı çıkarmıştır.6 

KYB ve KDP yetkilileri, hedeflerinin “Bağımsız Kürdistan” olduğunu 

ancak bunu bugün için mümkün görmediklerini defalarca ifade etmişlerdir. 

Yakın zamana kadar KDP ve KYB’nin siyasal söyleminde bağımsızlığın 

olmadığını sadece federalizm ve otonominin ifade edildiğini biliyoruz. Bugün 

ise bağımsızlık iddiası bu iki partinin siyasal söylemlerinde yer bulabilmekte 

ve siyasal programlar bu çerçevede uygulanmaktadır. 

Türkiye’nin siyasal rejimi ve toprak bütünlüğünün aynı merkezler 

tarafından hedef alındığı da bilinen bir diğer sonuçtur. ABD’de 2004 yılında, 

yani Irak işgalinin bir sene sonrasında, Türkiye’deki siyasal iktidarın siyasal 

Kürtçülük, siyasal İslamcılık ve Kuzey Irak konusundaki tutumunu 

değerlendiren çok kritik istihbarat toplantıları yapıldığı bilinmektedir.7
 

ABD’nin Irak’ta federalizmi uygulayabilmesinin en önemli şartının 

Türkiye’yi ikna etmek olduğu değerlendirilmekle birlikte, bunun için 

ABD’nin Türkiye’ye kuzeyin ayrılmayacağı garantisini vermesinin yetip 

yetmeyeceği tartışmalıdır. Nitekim bunun bir garanti olduğunu iddia eden 

çevrelerin aynı zamanda Kerkük’ün KDP-KYB liderliğindeki Kürt otonom 

bölgesine verilmesini savundukları da bilinmektedir. Türkiye’nin bu konudaki 

itirazını da bilen bu çevreler, bu kez de Kerkük’ün petrol gelirlerinin tamamen 

Kürtlere ait olmayacağı garantisi vermeyi teklif etmektedirler.8 Yakın 

zamanda Kerkük konusunda Türkiye’nin sıkıştırılacağı ve bu tekliflerle ikna 

edilmeye çalışılacağı bir döneme gireceğiz. Ancak bilinmelidir ki Kerkük’ün 

Kuzeydeki otonom bölgeye bırakılması, karşılığı ne olursa olsun Türkiye 

açısından telafisi neredeyse imkânsız bir kayıp olacaktır. Aynı kayıp bir 

ölçüde İran için de sözkonusu olacaktır. İran, güneydeki yapının güçlenmesi 

ile kuzeydeki yapının ayrılmaması arasında sıkışmış durumdadır. Ancak etki 

araçları bakımından eli Türkiye’den daha güçlüdür. 
 

 
 

6 “Irak Türkiye’yi Kınadı”, 22.9.2004, Star. 
7 www.habergazete.com, 7.6.2004 
8 Dawn BRANCATI, “Can Federalism Stabilize Iraq?”, The Washington Quarterly, 

İlkbahar 2004, 13. 

http://www.habergazete.com/
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Irak’ta federalizmin ülkeyi bir arada tutmak için değil ülkenin 

parçalanmasına giden yolu kısaltmak için başvurulan bir yöntem olduğu 
inancı her geçen gün güçlenmektedir. Irak’ta işgalden beri yapılmış olan 

seçimlerin hiçbirisi demokratik, şeffaf, adil ve geçerli değildir.9 Bunu bölge 
ülkeleri, Irak’taki partiler ve etnik-dinsel gruplar yanında ABD ve İngiltere de 

bilmektedirler. Federalizm tartışmalarına mesnet oluşturan veriler bu anlamsız 
seçim sonuçlarından, aynı nitelikleri taşıyacağından emin olmamız gereken 

ileriki referandum ve sayımlardan çıkarılmaktadır.10
 

Yeni Irak Anayasasında uygulanması öngörülen federatif yapının, 

tamamen siyasi çıkarlar gözetilerek düzenlendiğini ve bunu tehlikesini 

gösteren bir boyut da 118. madde ile ortaya çıkmıştır. Bu maddenin 2. 

fıkrasında, federal yasa ile bölgesel yasa arasında bir uyuşmazlık ortaya 

çıktığında, bölgesel makamların, federal yasanın bölgedeki uygulamasını 

düzeltme hakkına sahip olduğu öngörülmektedir. Bu, kabul edilebilecek bir 

husus değildir ve anayasa yapıcılarının, üniter yapıyı korumak için değil, kısa 

surede bozmak niyetiyle hareket ettikleri anlamına gelir. Çünkü federal 

sistemlerde, federal kanunlar bağlayıcıdır. Federe unsurlar (burada bölgeler), 

yasama yetkilerini kullanırken, federal yasaları ihlal etmemek, onları dikkate 

almak durumundadırlar. Burada ise, tam tersi yapılmaktadır.11
 

Federalizm tartışmalarıyla birlikte gündeme gelen “üç parçaya bölünmüş 

Irak” tezleri Batı literatüründe destek kadar eleştiriye de tabi olmaktadır. The 

Guardian’da görüşlerini ifade eden David Hirst, Irak’ın parçalanmasının 

Ortadoğu’nun tamamen değişmesi anlamına geleceğini, bu değişimin Sykes-

Picot kadar etkili olacağını ve ilk elden Suriye’yi dönüştüreceğini 

belirtmektedir.12 Suriye üzerindeki etki otomatik olarak İran operasyonunu 

gündeme getirir. Irak’ta ABD’nin tamamen çekilmesini öngörmeyen bir nihai 

anlaşma zemini İran’ın mevcut yönetimi açısından 
 

 
 

9 Ocak 2005’te yapılan seçimlerin sonuçlarından Türkmenlerin toplam nüfusunun  sadece 

Kerkük Kürtlerinin bile üçte biri olduğu, 10 bin nüfuslu Türkmen beldesi Altunköprü’de 11 bin 

Kürt oyu olduğu, büyük bir Arap çoğunluğu olan Musul’un 170 bin oyunun 106 bininin Kürt 

Partilere gittiği gibi komik sonuçlar çıkıyor. Bkz. Fikret ERTAN, “Kerkük’ten Mektup”, 

Zaman, 26.02.2005. 
10 Türkiye, seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle BM’yi aktif rol almaya çağırmış,

 ancak seçimleri tanımadığını ilan etmemiştir. 

http://www.voanews.com/turkish/2005-02-14-voa5.cfm 
11 Osman Metin ÖZTÜRK, Irak’ın Yeni Anayasası Üzerine Görüşler, 06.10.2005, 

www.habusulu.com 
12 David HIRST, “Irak’ın Paylaşılması Ortadoğu’da Yeni Bir Bölünme Yaratır” 

19.10.2005, The Guardian. 

http://www.voanews.com/turkish/2005-02-14-voa5.cfm
http://www.voanews.com/turkish/2005-02-14-voa5.cfm
http://www.habusulu.com/
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tehdidin sürekliliği anlamına gelir. ABD’nin kuzeye çekilmesi ihtimali ise 

Türkiye’yi daha fazla riskle yüzyüze bırakacaktır. 

Kerkük’ün Statüsü ve Riskler 

İşgal sonrasında bugün gelinen noktada en önemli tartışma alanlarından 

biri olarak Kerkük ortadadır: Kerkük’ün özel durumu, Irak’ta tartışılan 

federalizmin her ne şekilde olursa olsun, uygulanabilmesinin de asgari şartları 

arasındadır. Federalizmin ayrılma ya da etnik çatışmayı önleyecek  bir ara 

formül olarak değerlendirildiği çalışmalarda da buna özellikle değinildiği 

görülür.13
 

Dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı İlker Başbuğ’un Kerkük 

konusunda, “sorun, Irak Kürtleri’nin Kerkük’te fırsat yaratmak istemesidir” 

ve “bölgenin demografisinin değiştirilmesi durumunda Türkiye’nin müdahale 

etmeyeceğini düşünmek saflık olur şeklindeki açıklamaları Türkiye’nin bu 

konudaki tutumunu net olarak ortaya koymaktadır.14 İran da, Kerkük 

konusunda benzer hassasiyetler içinde olmakla birlikte, federalizmin niteliği 

ve Basra bölgesinin otonomisi konularını daha fazla önemsemektedir. 

Barzani, Talabani ile Kerkük konusunda tam uyum ve işbirliği içerisinde 

hareket etmektedir. Kerkük’ün Kürt otonom bölgesine bağlı kalması için çok 

yönlü bir politika takip edilmektedir. Dil, nüfus, istihbarat, askeriye, ekonomi 

ve psikoloji gibi her kritik alan bu politika bağlamında gözetilmektedir. 

İbrahim Caferi’nin Duhok, Erbil ve Süleymaniye’yi kapsayan bir bölge için 

otonomiye evet derken buraya Kerkük’ü asla dâhil etmediği hatırlanırsa, KYB 

ve KDP’nin neden İbrahim Caferi’ye çok katı muhalefet ettikleri daha iyi 

anlaşılacaktır.15 Uluslararası Kriz Grubunun raporuna göre, KDP ve KYB’nin 

amacı, meşru ve idari bir kararla Kerkük’ü kendi bölgelerine katmak 

istemektedirler. Bunun için yığınlar oluşturmaktadırlar. Belli bölgelerde nüfus 

değişimleri yapacak anayasal imkânlara sahip olmak istemektedirler. Irak 

merkezi güçlerinin bölgelerine girmesini veto etme hakkına sahip olmak 

istemektedirler.16
 

 

 
 

13 Dawn BRANCATI, “Can Federalism Stabilize Iraq?”, The Washington Quarterly, 

İlkbahar 2004, 7-8. 
14 5.11.2004, http://www.yenicaggazetesi.com.tr/test/yazar.asp?id=5&altid=597 
15 Radikal, 3 Mart 2005. Ayrıca Bkz. “Irak ve Kürtler: Kerkük’te Patlamaya Hazır Savaş”, 

Orta Doğu Raporu No:56 – 18.7.2006, Uluslararası Kriz Grubu (International Crisis Group), 

s.20. 
16 “Irak ve Kürtler…, s.16-17. 

http://www.yenicaggazetesi.com.tr/test/yazar.asp?id=5&amp;altid=597


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

292 Y. SARIKAYA, ABD’nin Irak Müdahalesi Sonrasında Türkiye-İran İlişkilerinin… 

 

 
Ancak Kerkük’ün Kürt etnik kontrolü ve otonom bölgeye dâhil olması 

ihtimaline karşı Türkmen ve Arap gruplar silaha sarılacaklarını 

açıklamışlardır. Şehirde Türkmen gücü herkes tarafından bilinmektedir. Şehir 

çevresine yerleştirilen Kürt ailelerin büyük çoğunluğunun Kerkük’ün içine 

girip oranın hâkimi olmak gibi bir derdi yoktur çünkü bunların beşte dördü 

esasen Kerküklü olmayan ailelerdir. Düzenin tesis edilmemiş olması ve kamu 

hizmetlerinin yok denecek kadar az olması bir ölçüde Kürtlerin geri göçüne 

bile neden olmuştur. 

Yine, Irak Parlamentosu tarafından Kerkük’teki durumun 

normalleştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak üzere oluşturulan “140’ncı 

Maddeyi Uygulama Yüksek Komisyonu”nda bulunan Mesut Barzani’nin özel 

temsilcisi Kadir Eziz’in, komisyona Irak Türkmen Cephesi’nin dâhil 

edilmesine karşı çıktığını biliyoruz. Bu komisyonda Irak Türkmen 

Cephesi’nden Enver Muhammed Bayraktar ve Irak Mülk Uzlaştırma Kurumu 

Başkanı Ahmet Berak bulunmaktaydı.17
 

Kerkük’te, ABD şemsiyesi altındaki KYB ve KDP politikaları Arap ve 

Türkmenlerin doğal ittifakını yaratmıştır. İlginç biçimde İran’da da 

Azerbaycan ve El-Ahvaz hareketleri arasında bir Türk-Arap işbirliğinin 

geliştiği görülmektedir. Irak Kürtleri, Irak’ta izledikleri politika ile hem 

kendilerini Ortadoğu’ya yabancılaştırmakta hem de İran’da işlerini daha zor 

hale getirmektedirler. Bunun KDP ve İran KDP’si tarafından bilinmemesi 

mümkün değildir. Öyleyse, ABD’nin İran Kürtlerinden beklentileri üzerinde 

durmak gerekmektedir. 

Silahlanma 

ABD’nin kitle imha silahları iddiasıyla başlattığı işgalde henüz ciddi bir 

kitle imha silahına rastlamadığı bilinmektedir. Bununla birlikte önemli 

konvansiyonel silahlar ve cephaneler ortaya saçılmıştır. Bağdat’ın ele 

geçirilmesine önayak olan ABD’nin Üçüncü Piyade Bölüğü, 2,5 milyon el 

yapımı silah, 50 bin adet ağır makineli silah, 10 bin el bombası, 50 bin roket 

itmeli el bombaları ve 20 bin mayın ele geçirmişti. Direniş güçlerinin, bu ve 

benzeri operasyonlarda bulunamayan silahları kullandığını biliyoruz.18
 

Irak’ta Türkiye’nin güvenliğini ilgilendiren çok önemli hususlardan birisi 

olan “silahlanma” sorununun da ağırlık merkezi, Irak’ın kuzeyidir. Bunun bir 

nedeni, bulunamayan kitle imha silahları da dâhil olmak üzere, Saddam’ın 

eski silahlarının Barzani ve Talabani’nin eline geçtiği iddiasıdır. 

 

17 26.11.2006, DHA, Hürriyet 
18 Ashok K. MEHTA, “Irak sivil savaşa doğru mu kayıyor?”, Zaman, 22.2.2004 
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Konvansiyonel silahlar itibarıyla, bu bir iddia değil bilinen bir gerçek 

halindedir. Ancak gözlerden kaçan bir diğer önemli husus da, silah ve 

cephanelik bakımından kuzeyin gün geçtikçe güçleniyor olduğudur. 

Türkiye’nin hemen Güneydoğusunda önemli bir askeri güç ortaya 

çıkmaktadır. Çünkü direnişçi gruplar, küçük gruplar halinde ve büyük 

cephanelik harcayarak bir mücadele içindedirler. Güneydeki Şii grupların 

silah ve teçhizatı ise fiilen ABD ve Koalisyon güçlerinin kontrolü altındadır. 

Bu grupların da polis ve iç güvenlik temelli bir donanıma sevk edildiği 

görülmektedir. Oysa ABD’nin birtakım operasyonlarında birlikte hareket 

ettiği KDP ve KYB hem savaş bilgi ve tecrübesini artırmakta, hem farklı tip 

ve amaçta silahları öğrenmekte ve bunlara sahip olabilmekte, hem de kendi 

malzemelerini fazla kullanmayarak ciddi bir askeri mühimmat biriktirme 

imkânına kavuşmaktadırlar. Kuzeyde 1991’den itibaren yaratılan güvenli 

bölge, 12 yıl içinde tam bir askeri bölge haline gelmiş, 2003’ten sonra da 

benzer bir güvenlik sistemi içinde muhkem hale getirilmiştir. 

ABD’nin Bölgedeki Askeri Hâkimiyetinden Kaynaklanan Riskler 

ABD, Türkiye’nin çevresindeki askeri kuvvetlerini artırmakta, Türkiye 

içindeki askeri imkân ve yeteneklerini de artırmak istemektedir. Keza, Güney 

Kafkasya, Basra Körfezi, Suudi Arabistan, Kuzey ve Kuzey Batı Afrika, 

Karadeniz Havzası gibi coğrafyalarda da bu askeri yoğunluk artmaktadır. 

Ancak işgalin sürdüğü Irak zengin enerji kaynakları ve enerji nakil hatları 

güvenliği sebebiyle ABD tarafından ayrıca önemsenmektedir. 

ABD’nin Meclis’ten geçmeyen tezkereden sonra da İncirlik üssü ile ilgili 

yeni taleplerle Türkiye’nin karşısına geldiği bilinmektedir. 2005 yılında, 

Richard Armitage, NATO Müttefik Kuvvetler Komutanı, ABD’nin Avrupa 

Kuvvetleri Komutanı Orgeneral James John’un ziyaretleriyle İncirlik konusu 

gündeme gelmişti. Daha sonra da, Orgeneral John Abizaid’in Ankara 

temaslarında İncirlik önemli yer tutmuş, Abizaid’in, Abdullah Gül’le 

görüşmesinde ABD’nin “küresel terörle” mücadelede İncirlik Üssü’nün daha 

operasyonel şekilde kullanılmasına izin verecek Savunma ve Ekonomik 

İşbirliği Anlaşması’nın (SEİA) yenilenmesine ilişkin nabız yokladığı 

bildirilmişti. 

ABD’nin bu askeri hareketliliği Türkiye açısından olduğu kadar İran 

açısından da risk ve tehditleri barındırmaktadır. Bölgenin iki önemli merkez 

ülkesi konumunda olan Türkiye ve İran bölge dışı askeri varlıkların Büyük 

Ortadoğu Projesi kapsamında genişlemesinden endişelenmektedirler. 

Türkiye’nin kaygıları daha çok bölgesel politikalarının ABD tarafından 

uygulanamaz hale getirilmesinden kaynaklanırken, İran daha sıcak ve yakın 
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bir tehdit algılamaktadır. İlginçtir, İran’ın komşu coğrafyasındaki hayati 

çıkarları orta vadede olumlu etki alırken, Türkiye’nin komşu coğrafyasındaki 

hayati çıkarları olumsuz etki almaktadır. Ancak ABD askeri varlığının niteliği 

tam da bu sebeple İran’ı endişelendirmektedir. Tahran, İslami Cumhuriyet’in 

hedef alınıp bir sonraki İran devleti için uygun şartlar sağlandığını 

düşünmektedir. 

PJAK Faaliyetleri 

Sadece 2005 yılının ilk 6 ayında İran’ın batısında PJAK tarafından 

yapılan saldırılarda 120 polisin öldüğü, 64 polisin de yaralandığı 

bildirilmiştir.19 Bu çatışmalar 2006 yılında da sürmüştür. Ancak Tahran’da bu 

konuda takınılacak tutum konusunda siyasal elitler arasında görüş ayrılıkları 

mevcuttur. Resmi Tahran PJAK faaliyetlerinden ciddi endişe duymakta ve 

Türkiye ile işbirliğini zorunlu görmektedir. Ancak Fars bürokrasisinin bir 

bölümü Tahran’ın Kürtleri karşısına alarak Milli Azerbaycan hareketi 

karşısında elini zayıflatmamasını istemektedir. Sonuç olarak tehdit 

algılamasında Azerbaycan’ı birinci sıraya koyan Tahran yetkilileri PJAK 

hareketinin geçici bir güvenlik sorunu olarak algılanmasını istemektedirler. 

Tahran, bölgedeki Kürtçü hareketlerle temasını korumakta, Irak’taki gücünü 

tehdit unsuru olarak kullanmaktadır. İran, yakın zamana kadar ilginç biçimde 

İran KDP’sini PJAK’tan daha tehlikeli görme eğilimde olmuştur. Bunun 

sebebi, Türkiye-Suriye arasındaki Adana mutabakatına kadar yoğun olarak 

süren İran-PKK ilişkileridir. Ancak günümüzde şartlar değişmiştir. Bugün 

İran için de ciddi bir etnik çatışma riski söz konusudur ve Tahran, bu bölgesel 

çatışmalarla “rejim değişikliği” tehdidini paralel okumak zorundadır. 

PJAK faaliyetleri İran’ın resmi Kürdistan eyaletinden çok Batı 

Azerbaycan eyaletinde yoğunlaşmaktadır. Bu eyaletin demografik yapısı 

Azerbaycan Türklerinden yana ağır basmaktadır. Ancak Washington, Berlin 

ve Paris merkezli Kürtçü çevreler hem ABD ve Batı’nın İran fobisini 

kullanmak, hem de Azerbaycan ile Türkiye arasında yeni bir tampon 

oluşturmak hedefiyle çatışmayı kuzeye çekmektedirler. Bu faaliyetlerin 

sonunda bugün Irak’ta, (örneğin Kerkük’te) yaşanan kardeş kavgasının daha 

büyüğünün Urumiye, Sulduz, Maku, Soğukbulak gibi şehirlerde yaşanması 

muhtemeldir. İnternet üzerinde yayınlanan haritalar bölge üzerindeki çatışma 

hedef ve merkezlerini ortaya koymaktadır. 
 

 

 

19 Dernieres Nouvelles D'Alsace, 4.9.2005. 
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ABD’nin PJAK ile ilişkileri ve İsrail’in bu ilişkilerdeki yeri 

bilinmektedir.20 PJAK aktif silahlı unsur olarak İran’a yönelik muhtemel bir 

saldırıda doğrudan kullanılabileceği gibi, bu saldırıyı başlatan ilk kuvvet 

olabilecek veya bu saldırı öncesindeki yıpratma savaşının en önemli unsuru 

olabilecektir. Yine, Güney Azerbaycan’ın Türkiye ile doğrudan bağlantısını 

kesmek, Irak’ın kuzeyindeki KDP yönetimi ve PKK ile Ermenistan arasındaki 

bağı oluşturmak 

ABD’nin Irak Müdahalesi sonrasında İran açısından güvenlik alanında 

meydana gelen önemli değişmeleri şu şekilde özetleyebiliriz: 

 Irak’taki Halkın Mücahitleri yapılanması neredeyse tamamen ortadan 

kalkmıştır. 

 Irak Şiileri, Irak’ta ve bölgede hiç olmadıkları kadar etkin ve güçlü 

bir konuma sahip olmuşlardır. 

 İran KDP’si etkinlik sahasını büyük ölçüde İran PKK’sına yani 

PJAK’a bırakmıştır. 

 KDP ve KYB’nin İran’ı, İran’ın da KDP ve KYB’yi kullanmasını 

gerektirecek bir Bağdat yönetimi kalmamıştır. 

 Basra Körfezi kontrolü açısından İran avantaj elde etmiştir. 

 Huzistan Araplarının El Ahvaz hareketi eylemlerini artırmıştır. 

Irak’ın güneyindeki İngiltere El Ahvaz hareketiyle ilişkilerini geliştirmiştir. 

 Güvenlik tedbirlerinin artırıldığı bir iç siyasal ortam İran açısından 

zorunlu hale gelmiş, ancak yeni yönetimin halkı memnun edecek açılımlar 

yapma şansı da böylelikle zayıflamıştır. 

 ABD, İran’a, askeri konuşlanma anlamında bir adım daha 

yaklaşmıştır. 

Sonuç 

Henry Kissenger, 1980'lerde başlayan ve bir milyon hayata mal olan İran-

Irak Savaşı’yla ilgili olarak alaycı bir şekilde, “Bizim politikamız onların 

birbirini öldürmelerini sağlamaktı.” demişti.21 Keza, Amerikalı askeri 
 

 

 

20 Hersh: US, Israel Support PKK’s Iran Wing, Turkish Daily News, 21.11.2006. 
21 Genevieve Cora FRASER, “Böl ve Yönet’te Yeni Hedef İran ve Türkiye mi?”, 

29.10.2006, Zaman, http://www.zaman.com.tr/webapp-tr/haber.do?haberno=444650 

http://www.zaman.com.tr/webapp-tr/haber.do?haberno=444650
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kaynakların, “ABD’nin Irak savaşını planlamaya dokuz ay, barışı 

planlamaya ise 28 gün ayırdığını” belirttikleri unutulmamalıdır.22
 

Bugün, ABD’nin Irak’ta temellerini attığı siyasal yapı demokrasinin çok 

uzağındadır. Irak’ta partileşme, siyasallaşma bu şartlarda, ayrışmayı 

körüklemekte, sistemi etnik-mezhepsel bölünmeler eksenine oturtmaktadır. 

Batı’nın Irak’taki öncelikli derdinin Kürtler olmadığı, Kürtlerin ancak 

amaçlar için ittifak edilecek geçici bir yerel müttefik olduğu gerçeği ortada 

durmaktadır. The Middle East’te yayınlanan ve “Yeni Anayasa Irak’ın Etnik 

Gruplarını Tehdit Ediyor” başlıklı yazının içeriği bunu çok net olarak ortaya 

koymaktadır. Yazıda; Keldani, Asuri, Yezidi, Ermeni, Katolik ve 

Ortodoksların geleceğinden duyulan endişe ortadadır. Dahası bu küçük 

gruplar üzerinden yeni bir Irak sayfası açılacağı da anlaşılmaktadır. 

ABD’nin Irak’ta kötüye giden durumu ABD içinde de ciddi tartışmalara 

zemin hazırlamaktadır. Afganistan’da son dönemde yaşanan gelişmeler ve 

bunların Pakistan’daki yansımaları da ABD için ciddi sorun kaynağıdır. Bu 

arada ABD’li bölge uzmanlarından ve eski büyükelçilerden farklı Irak 

önerileri de gelmektedir. Zamanlaması bakımından en dikkat çekici olan 

öneriyi Richard Holbrooke dile getirmiştir. Holbrooke’un The Washington 

Post’ta yayımlanan mektubunda23 Bush’un Vietnam’dan çekilen Lyndon 

Johnson’ın kararı kadar kritik bir karar aşamasında olduğu; Irak’tan 

çekilmenin sadece bir seçenek değil kötüler arasında en iyi seçenek olduğu 

iddia edilmektedir. Ancak Türkiye açısından öneri daha da anlamlıdır. 

Holbrooke, birliklerin Kuzeye çekilmesini istemekte bunun gerekçesi olarak 

da bir Kürt-Türk savaşını önlemeyi ifade etmektedir. Aslında burada 

Holbrooke’un öncelikli derdi ABD askerlerinin güvenli bir şekilde 

barınabileceği bir alan oluşturmak, Sünni ve Şii Araplar’ın Kürtler’e 

hücumunu önlemek, İran operasyonunun Kürt ayağını hazırlamaktan başka 

bir şey değildir. ABD, Türkiye’nin Kürtlerle savaşmak diye bir derdi 

olmadığını bilmektedir. Ancak bu plan Erbil’deki ve Süleymaniye’deki KDP-

KYB hâkimiyetinin ve otonominin Türkiye tarafından bitirilmesi ihtimalini de 

ertelemektedir. 
 

 

 

 
 

22 Dawn BRANCATI, “Can Federalism Stabilize Iraq?”, The Washington Quarterly, 

İlkbahar 2004, 7. 
23 Richard Holbrooke, Three Choices, Mr. President-The Least Bad Option On Iraq: 

Disengagement and Damage Control, The Washington Post, 24 Ekim 2006, s.A19. 
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Kuzey Irak, sadece bir bölgesel mücadelenin değil, küresel ölçekli bir 

rekabetin arenası olarak değerlendirilmektedir.24 Bu jeopolitik rekabetin ana 

eksenlerini medeniyet çatışması olarak bilinen mücadele ile enerji hâkimiyet 

mücadelesi oluşturmaktadır. Ancak bugünkü sıcak gelişmelerin odağı olan 

Kuzey Irak’a kilitlenmek resmin bütününü görmeyi engellememelidir. İran 

konusuna hazırlıklı olmak daha büyük bir önem kazanmıştır. Türkiye, İran’da 

yaşanacak muhtemel bir ani gelişmede ya da bir dış müdahale anında İran ile 

sınırını mutlaka çok iyi korumalıdır. Nahcivan’dan Hakkari’ye kadar olan 

bölge, sıkı askeri denetim altına alınmalı, Nahcivan’da bölgeyi kontrol 

edebilecek bir askeri lojistik merkezi oluşturulmalıdır. Bu projeksiyon 

Türkiye’nin uzun vadeli stratejik kazanımları ve bölge barışı için zorunludur. 

Bu planın siyasal ve hukuksal zemini üzerinde şimdiden çalışmalar 

yapılmalıdır. Türkiye’nin doğu sınırlarını güvence altına alması ancak bu 

şekilde mümkün olabilecektir. Bu güvenlik yaklaşımı, Doğu Anadolu 

bölgesinin asayişine de olumlu yansıyacaktır. Dahası güvenli bir sınır, güvenli 

sınır ticaretini ve bölgenin ekonomik gelişimini de beraberinde getirecektir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

24 Emin GÜRSES, “Kuzey Irak Merkezli Jeopolitik Rekabet”, Osman Metin ÖZTÜRK ve 

Yalçın SARIKAYA (Der.) Kaosa Doğru İran: Güncel İran İncelemeleri, Fark Yayınları, 

Ankara 2006, s.357-366. 
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KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA 

BATI KÜLTÜRÜNÜN ARAP DİLİNE ETKİSİ 

Zafer KIZIKLI

ÖZET 

Bu çalışma tarihsel süreçte, günümüzde ve gelecekte küreselleşmenin Arap 

diline olan etkisini konu almaktadır. Günümüzde Arapça, İngilizce başta olmak üzere 

Batı dillerinin etkisi altındadır. Batı’nın dili, yaşam tarzı, düşüncesi, geleneği kısacası 

her şeyi Arapçayı etkilemektedir. Arapça küresel kültürün etkilerinden dolayı 

gelişememekte ve Araplar kendi dillerinin mantığına uygun sözcükler 

üretememektedirler. Bu çalışmamızda küreselleşme ve Arapça arasındaki bağlantıyı 

açıklayacak ve problem hakkında çözüm yolları önereceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Arapça, Araplar, Orta Doğu, dil 

 
ABSTRACT 

In The Context of Globalization The Influence of Western Culture on Arabic 

Language 

This paper deals with the relation of globalization to Arabic language in the 

historical period, currently and in the future. Nowadays Arabic language is under the 

influence of western languages, especially the influence of English. Western 

languages, life styles, thoughts and traditions; in other words all directions of the 

western culture affect the Arabic language. Arabic can’t develop because of the 

cultural globalization effect and Arab people can’t produce new words according to 

the logic of their language. In this study will be explained the connection between the 

globalization and Arabic language and the solution ways will be presented about the 

problem. 

Key Words: Globalization, Arabic, Arab, Middle East, language 

 

Giriş 

Orta Doğu coğrafyasına şöyle bir göz attığımız zaman bu coğrafya 

üzerinde yaşayan farklı milletler arasında nüfus yönünden en kalabalık 

topluluğun Araplar olduğunu görürüz. Hem nüfusları hem de petrol 

gelirlerinden elde ettikleri zenginlikle Araplar bölgede önemli bir güç 

unsurudur. Fakat Arapların tek bir devlet çatısı altında birleşememesi, farklı 

siyasi eğilimleri, içine düştükleri politik krizler ve Batı’nın tahakkümü onların 

bu gücünü pasifleştirmektedir. Orta Doğu’da kullanılan dillere 
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baktığımızda ise bölgede Arapçanın diğer dillerden daha çok konuşulduğunu 

fark ederiz. Arapçanın bir diğer özelliği de Ortadoğu coğrafyasında yer alan 

milletlerin dillerine sayıları binlerle ifâde edilebilecek kadar fazla sözcük 

vermesidir. Türkçe, Farsça, Urduca, Peştoca gibi bölge dilleri önceki asırlarda 

Arapçadan pek çok sözcük almıştır. Hatta Ortaçağ’da Arapçanın bu gücü 

sadece Orta Doğu’yla da sınırlı kalmamış, Arapça İspanya ve Sicilya 

üzerinden Avrupa dillerine de bir hayli sözcük vermiştir. Ancak günümüzde 

Arapça, Batılıların “küreselleşme” adını verdikleri, Arapça karşılığı “avleme” 

olan aslında “Amerikanlaştırma” diye niteleyebileceğimiz bir akımın etkisi 

altındadır. Küreselleşme sadece ekonomi, siyaset ve bilim alanlarıyla sınırlı 

değildir, aynı zamanda dil, inanç ve kültürü de içine alan çok geniş bir 

yelpazeye sahiptir. Kısacası birey ve toplum yaşamının tümünü etkisi altına 

almaktadır. 

Küreselleşme sürecinin iki ayrı tarafı vardır; bunlardan biri kendi 

değerlerini evrenselleştirmek isteyen ülke, diğeri ise söz konusu ülkenin 

değerlerini almak zorunda kalan başka ülkeler. İnsanlık tarihine baktığımızda 

antik dönemde Yunanlıların, Ortaçağ’da Arapların, günümüzde de A.B.D.’nin 

küreselleşmenin dominant tarafı olduğunu görürüz. Burada tarafları belirleyen 

en önemli faktör ekonomik, siyasi, kültürel, askeri, bilimsel, sanatsal, 

teknolojik v.b. alanlardaki güçtür. 

Modern dünyada Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir akım olan 

küreselleşmenin dili İngilizcedir. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından kurulan 

yeni dünya düzeninde ön plana çıkan A.B.D. kendi kültürünü “globalization” 

adı altında evrenselleştirirken bu bağlamda İngilizce önemli bir rol 

oynamaktadır. İngilizce eski tabirle bir “Lingua Franca” yani “ortak dil” 

olarak insanlığa sunulurken aşamalı bir şekilde de diğer dilleri 

zayıflatmaktadır. İngilizcenin bu olumsuz etkisinden payını alan dillerden biri 

de Arapçadır. 

Ortaçağda Arapların bilim ve sanatta ileri oldukları dönemde Arapça hem 

doğuda hem de batıda bir çok dil üzerinde etkin bir rol oynamış, o dönemde 

küreselleşme rüzgarları Arapçadan yana esmiştir. Fakat Arapların diğer 

milletlerden geri kalışlarıyla birlikte günümüzde küreselleşme olgusu bu kez 

Arapçanın aleyhine işlemeye başlamıştır. 
 

I. Arap Diline Genel Bir Bakış 

Günümüzde Arapça dünyada yaklaşık 250 milyon Arap nüfusun 

anadilidir ve aralarında İbranice, Habeşçe, Akadça, Kenanice, Aramice, 

Süryanice gibi dillerin de bulunduğu Sâmi dillerindendir. Anavatanı 
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Arabistan yarımadası olan Arapça özellikle VII. yüzyıldan sonra İslâmi 

fetihlerle başta Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asyanın pek çok bölgesine 

yayılmış ve o bölgelerde konuşulan dillerin yerini almıştır. Ayrıca Türkçe, 

Farsça, Urduca, Peştoca, Malayca gibi Müslüman milletlerin dillerine binlerce 

kelime vermiştir. Arapça bu durumu itibariyle Avrupadaki Latinceye benzer. 

Ancak Latinceden farkı yaşayan bir dil olmasıdır. Aynı zamanda Arapça 

Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen “on uluslar arası dil”den biridir. 

Arapça bin 500 yıldır, özde pek fazla değişim yaşamaksızın günümüze 

kadar canlılığını koruyarak gelen çok müstesna bir dildir. Onun bu durumunu 

sağlayan en önemli faktör İslamın mukaddes kitabı Kur’ân- Kerim’in dili 

olmasıdır. Arapçayla ilgili ilk filolojik çalışmalar VII. yüzyıl gibi oldukça 

erken bir dönemde başlamış, bunun bir meyvesi olarak, 791 yılında ölen el-

Halîl b. Ahmed el-Ferâhidî tarafından “Kitâbu’l-‘Ayn” adı verilen Arapçanın 

ilk sözlüğü hazırlanmıştır. Bunun yanısıra ölüm tarihi 796 olan ve Sîbeveyhi 

lakabıyla anılan İran kökenli Ebû Bişr ‘Amr b. ‘Usmân b. Kanber Arapçanın 

ilk gramer eserini yazarak buna “el-Kitâb” adını vermiştir. 

Araplar İslam’ın gelişiyle birlikte VII. yüzyıl başlarından XIII. yüzyıl 

ortalarına kadar yaklaşık beş asır, gerek Orta Doğu’da, gerekse İspanya’da çok 

büyük bir medeniyet kurmuştur. Bu medeniyetin dili ise Arapçadır. Ancak bu 

medeniyet sadece Araplar tarafından meydana getirilmiş değildir. Ortaya 

konulmuş olan bilimsel, sanatsal faaliyetlerin tümünde de başta Türkler ve 

İranlılar olmak üzere bütün Müslüman milletlerin büyük payı vardır. Öyle ki 

Arap dilinin linguistik ve filolojik çalışmalarında bile Türklerin ve İranlıların 

çok önemli katkıları olmuştur. 

İslam öncesi Mekke’deki Kabe duvarlarına asılan şiirlerle başlayan, 

İslam’la birlikte Kur’ân’la devam eden Arapçanın serüveni 1258 yılına kadar 

büyük bir ihtişamla devam etmiş, bilim ve sanatın her alanında bu dille el 

yazması yüz binlerce cilt eser üretilmiştir. 1258 yılında ise Moğol hükümdarı 

Hülagu’nun istilasına uğrayan başta Bağdat olmak üzere tüm İslam kentleri 

yakılıp yıkılmış, kütüphaneleri imha edilmiş, okuma yazma bilen insanlar 

kılıçtan geçirilmiştir. Büyük İslam düşünürü İbn-i Haldun (1332-1406) 

dönemin en görkemli şehri ve bilim merkezi olan Bağdat’ta kütüphanelerdeki 

el yazması eserlerin Moğollarca Dicle nehrine atılarak yok edildiğini, Dicle 

sularının kırk gün mürekkep aktığını kaydeder. Bu istilalardan sağ kurtulan 

Müslümanlar için de “bakiyyetu’s-suyûf” yani “kılıç artığı” ifâdesini kullanır. 
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Arapça eserlerin yok edilmesi, Arapça yazan bilginlerin kılıçtan 

geçirilmesi İslam kültür ve medeniyetinin dumûra uğramasına yol açtığı gibi 

Arapçayı da felce uğratmıştır. Hatta bu olumsuz etki yüzyıllar boyunca devam 

ederek Arapçanın kendini toparlamasını ve yeniden gelişmesini engellemiştir. 

XX. yüzyılda ise Arapça için yeni bir tehdit daha belirmiştir. Bu tehdidin adı 

“küreselleşme”dir. Küreselleşme Arapçayı İngilizcenin etki alanına doğru 

itmekte ve aşamalı olarak zayıflatmaktadır. 
 

II. Ortaçağ’da Arapça ve Avrupa Dillerine Etkisi 

Ortaçağ’da Araplar, Avrupa’nın tersine bilime ve bilim adamına önem 

vermişler, İslâm coğrafyasının dört bir yanında Endülüsten Horosan’a kadar 

binlerce okul inşa etmişler, eski Yunancadan çeviriler yaparak bu klasik 

eserleri Arapçaya kazandırmışlardır. Bu eserler daha sonrarı Avrupalılar 

tarafından Latinceye ve Latinceden de diğer Avrupa dillerine çevrilmiştir. 

Arapçadan tercüme edilen eserler, Arapların Endülüs ve Sicilya’da açmış 

oldukları Arapça eğitim-öğretim veren okullar ve bunların yanısıra haçlı 

savaşlarında Avrupa milletlerinin Arapları tanıması aracılığıyla bir hayli 

Arapça sözcük Avrupa dillerine geçmiştir. Dolayısıyla Arapça sadece 

Müslüman milletlerin dillerini etkilemekle kalmamış aynı zamanda  İngilizce, 

İspanyolca, İtalyanca gibi Avrupa dillerine de pek çok sözcük vermiştir. 

Örnek olması bakımından modern İngilizcede kullanılan Arapça kökenli 

sözcükleri alfebetik olarak şöyle sıralayabiliriz: 

Aba: عباءة “Abâe” sözcüğünden gelir. “Deve ya da keçi kılından 

dokunmuş örtü” anlamındadır. 

Admiral:   راحبلا  ,Emîru’l-bihâr”   dan   gelir.   “Emîr”   “yönetici“     أمير   

komutan”, “bihâr” ise “denizler” anlamındadır. Emîru’l-bihâr denizlerin 

komutanı anlamına gelen bir isim tamlamasıdır. 

Adobe: الطوب “et-Tûb” sözcüğünden gelir, “kerpiç” anlamındadır. 

Afreet:  تيرفع   “İfrît”  sözcüğü  Arapçadan  İngilizceye  aynen  geçmiştir. 

“Kötü ruh” ve “güçlü şeytan” anlamlarına gelir. 

Albacore:  ورةكالبا   “el-Bâkûra”  sözcüğünden  gelir  ve  “erken  gelişmiş, 

premature” anlamındadır. 

Albatross: الغطاس “el-Gattâs” sözcüğünden gelir, “büyük deniz kuşu” ve 

“denize dalan kişi” anlamlarındadır. 

Alchemy: الكيمياء “el-Kimyâ” sözcüğünden gelmektedir, İngilizcede 

“simya ilmi” anlamında kullanılmaktadır. 
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Alcohol: الكحول “el-Kuhûl” sözcüğünden gelir, “alkol” anlamındadır. 

Alembic: االمبيك “el-İmbik” sözcüğünden gelir, “damıtıcı âlet” 

anlamındadır. 

Algebra: الجبر “el-Cebr” sözcüğünden gelir, bu sözcük ilk kez bir 

matematik terimi olarak el-Harizmî lakabıyla anılan IX. yüzyılın ünlü bilgini 

Ebû Ca‘fer Muhammed b. Mûsâ (öl. 849) tarafından kullanılmıştır. 

Algorithm: “Algoritma” anlamına gelen bu sözcük ilk kez Ebû Ca‘fer 

Muhammed b. Mûsâ’nın “Hisâbu’l-Cebr ve’l-Mukâbele” adlı eserinde 

kullanılmaktadır. 

Alkali: القلي “Alkali” sözcüğü Arapçada “kalâ”- “yaklî” kökünden gelir, bu 

sözcük Arap dilinde “kızartmak, kavurmak” anlamlarındadır. 

Almanac:  مناخ  ُ  el-munah”  sözcüğünden  gelir,  bu  sözcük  Arapçada“  ال 
“iklim” anlamındadır. İngilizcede ise “yıllık” anlamında kullanılmaktadır. 

Arsenal:  ةاعنلصا  Dâru’s-Sinâ‘a”  tamlamasından  gelir,  “imâlat“     دار  

atölyesi” anlamındadır. 

Azure: الزورد “Lâzurd” sözcüğünden gelir ve “gök mavisi” anlamındadır. 

Bu sözcük “lajevard” olarak Farsçaya da geçmiş ve oradan da “lacivert” 

şeklinde Türkçeye girmiştir. 

Bedouin:  نوييدب   “Bedeviyyîn”  sözcüğünden  gelir,  bu  sözcük  aslında 

çoğul olup tekili “bedevî”dir. “Çölde yaşayan kimse” anlamındadır. 

Betelgeuse:  ءزاوجلا تيب     “Beytu’l-cevzâ”  tamlamasından  gelir,  “ikizler 

evi” anlamındadır. 

Caliph:  ةيفلخ   “Halîfe”  sözcüğünden  gelir,  Türkçede  de  kullandığımız 

“halife” anlamındadır. 

Camel: جمل “Cemel” sözcüğünden gelir, “deve” anlamındadır. 

Carmine: Sanksritçe’de “kırmızı” anlamına gelen “krimiga”dan 

Arapçaya oradan da İngilizceye geçmiştir, “kırmızı” anlamındadır. 

Corob: روب  ُ  Harrûb” sözcüğünden  gelir,  “bir  tür  agaç  ve  bu ağacın“ خ 
meyvesi”ne ad olarak verilir. 

Cipher: صفر “Sıfr” sözcüğünden gelir, İngilizcede “şifre” ve 

“şifrelemek” anlamındadır. 

Coffee:  ةوهق    “Kahve”  sözcüğünden  gelir,  Türkçede  de  kullandığımız 

“kahve” anlamındadır. 
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Cotton: قطن “Kutn” sözcüğünden gelir, “pamuk” anlamındadır. 

Dhow:   اوالد  “Dav” sözcüğünden gelir, “iki veya üç direği olan yelkenli” 

anlamındadır. 

Dragoman: ترجمان “Tercuman” sözcüğünden gelir, Akadça “turgemana” 

sözcüğünden Arapçaya oradan da İngilizceye geçmiştir, “çevirmen” 

anlamındadır. 

Elixir: ريإلكسا  “eliksir” sözcüğünden gelir, “iksir” anlamındadır. 

Emir: أمير “Emîr” sözcüğünden gelir, “devlet yöneticisi” anlamındadır. 

Fellah: ح  ُ  .Fellâh” sözcüğünden gelir, “çiftçi” anlamındadır“  فال

Gazelle: غزال “Gazâl” sözcüğünden gelir, “ceylan” anlamındadır. 

Genie:  ن  ُ   ”Cinn”  sözcüğünden  gelir,    İngilizcede  “peri“    ج  

anlamında kullanılır. 

Giraffe: زرافة “Zurâfa” sözcüğünden gelir, Türkçede de kullanılan 

“zürâfa” anlamındadır. 

Ghoul: غول “Gûl” sözcüğünden gelir, “cadı” anlamındadır. 

Harem:   حريم   “Harîm”  sözcüğünden  gelir, İngilizcede “harem” 

anlamındadır. 

Hashish: حشيش “Haşîş” sözcüğünden gelir, “haşhaş” anlamındadır. 

Hegira:   رة  ُ ُ  ج  ُ  ه      ,el-Hicra”   sözcüğünden   gelir“ ال  
“Hz.Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi” anlamındadır. 

Henna: حنة “Hanne” sözcüğünden gelir, “kına” anlamındadır. 

Jar: جرة “Cerra” sözcüğünden gelir, “kavanoz” anlamındadır. 

Jerboa: جربوع “Cerbû‘” sözcüğünden gelir, “Kır faresi” anlamındadır. 

Kohl:  كحل “Kuhl”  sözcüğünden  gelir, “göze çekilen sürme” 

anlamındadır. 

Lemon: الليمون “el-Lîmûn” sözcüğünden gelir, anlamı “limon”dur. 

Mattress: مطرح “Matrah” sözcüğünden gelir, “şilte” anlamındadır. 

Minaret: منارة “Minâra” sözcüğünden gelir, “minâre” anlamındadır. 

Mocha:   مخا “Muhâ” sözcüğünden   gelir, “Yemen kahvesi” 

anlamındadır. 
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Mummy: ءايومم   “Mumyâ’” sözcüğünden gelir,  “anne” anlamındadır. 

Saffron: زعفران “Za‘ferân” sözcüğünden gelir, “safran” anlamındadır. 

Sahara: صحراء “Sahrâ’” sözcüğünden gelir, “büyük çöl” anlamındadır. 

Sherbet: شراب “Şarâb” sözcüğünden gelir, “içecek” anlamındadır. 

Sofa: ة  ُ  ُ  .Suffe” sözcüğünden gelir, “sedir” anlamındadır“ صف

Sultan: ناطلس  “Sultân”    sözcüğünden    gelir,    “sultan,    yönetici” 

anlamındadır. 

Tamarind:  تمر  هندي “Temru Hind” tamlamasından gelir, “Hind 

hurması” anlamındadır. 

Tariff: ةيفرعت   “Ta‘rîfe” sözcüğünden gelir,  “tarife” anlamındadır. 

Vizier: وزير “Vezîr” sözcüğünden gelir, Türkçede de kullandığımız 

“vezir” anlamındadır. 

Wadi: وادي “Vâdi” sözcüğünden gelir, Türkçedeki “vâdi” kelimesinin 

karşılığıdır. 
 

III. Küreselleşen Dünyada Arapça 

A. Modern Dünya ve Arapça 

Arapça Ortaçağ’da altın dönemini yaşamış bir dildir. O dönemde hem 

dünyevî hem de uhrevî kavramlar bu dille çok akıcı ve belâgatli bir tarzda 

ortaya konulabiliyordu. Fakat Avrupa’da bilimin ilerlemesi, sanayi 

devriminin yarattığı kültürel değişim, sanatta, felsefede yeni yeni kavramların 

oluşması, endüstriyel ve teknolojik alanlardaki terminolojinin hızla 

genişlemesi, bunları ifâde edebilme konusunda Arapçayı çok zor durumlara 

sokmuştur. Bilim ve teknolojiden bîhaber kalan Arap dünyası modern 

kavramları ve terimleri karşılayabilecek Arapça sözcükleri bulmakta 

fazlasıyla zorlanmıştır ve zorlanmaktadır. 

Bizlere hep Arapçanın dünyanın en zengin dili olduğu, Arap edebiyatının 

dünyanın en güçlü edebiyatı olduğu anlatıla gelmiştir. Oysa objektif bir 

değerlendirme yaparak gerçeklerle yüzleştiğimizde durumun hiç de böyle 

olmadığını anlarız. Örneğin Arapçanın en modern sözlüğü el- Mu‘cemu’l-

‘Arabiyyu’l-Esâsî’yi bir İngilizce sözlük olan Cambridge Advanced Learner’s 

Dictionary ile karşılaştırdığımız zaman yüzlerce modern kavramın Arapça 

sözlükte olmadığını görürüz. Arapça sözlükte yer almayan bu sözcükler ya 

Araplar tarafından hiç bilinmeyen yeni kavramlardır ya da daha henüz sözlüğe 

dahil edilememiştir. 
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Arapçanın dünyanın en zengin dili olduğunu iddia eden bazı kimseler 

Arapçanın Lisânu’l-‘Arab gibi onbeş ciltlik koskoca bir sözlüğe sahip 

bulunduğunu ve bu sözlükteki sözcük sayısının diğer dillere nasip olmayacak 

kadar çok olduğunu ileri sürerler. Ancak işin aslına baktığımızda, bu sözlüğün 

hacimli oluşu içerisinde yer alan madde başlıklarına dayalı sözcük adedinin 

çokluğundan değil, bu madde başlıkları için verilen “şevâhit” yani “tanık” 

yüzündendir. Bir başka deyişle Lisânu’l-‘Arab’ın yazarı İbnu Manzûr (1232 – 

1311) sözlüğünde yer verdiği her sözcüğü Arap şiirinden ve atasözlerinden 

verdiği örnekler ve uzun uzun yaptığı yorumlarla anlatma yoluna gider ki bu 

durum da sözlüğün hacmini fazlasıyla artırır. 

Arapça dinî ve uhrevi kavramları çok güzel ifâde eden bir dildir, ancak 

modern dünyanın teknolojik, bilimsel, sanatsal, felsefi, kültürel kavram ve 

terimlerini karşılayabilecek sözcük dağarcığından fazlasıyla yoksundur. Arap 

toplumu yeni sözcükler üretememektedir. Mısır, Suriye, Lübnan, Tunus gibi 

Arap ülkelerinde Arapçayı geliştirmek, yeni sözcükler türetmek için kurulan 

resmi dil kurumları olmakla birlikte bunların da somut çalışmalar yaptıklarını 

söylemek zordur. Bu kurumlar arasında her hangi bir koordinasyon da mevcut 

değildir. 
 

B. İngilizcenin Arapça Üzerinde Egemenlik Kurmasını Sağlayan 

Başlıca Faktörler 

1-  Uluslar arası Ticaret: Arap ülkeleri gerek devletler bazında gerekse 

şirketler ve holdingler olarak tüm ithalat ve ihracatlarını dünya ülkeleriyle 

İngilizce yürütmek zorundadırlar. Bu durum da Arapçayı geri plana 

itmektedir. 

2-  İnternet: İnternetteki bilginin yaklaşık yarıdan çoğunun dili 

İngilizcedir. İnternette mevcut Arapça bilgi oranı İngilizceninkiyle kıyas 

olamayacak kadar azdır. Bu yüzden bir Arap bilgiye ulaşmak istediğinde önce 

İngilizce öğrenmek zorundadır. İngilizce öğrenmek bir Arap için pek çok 

artılar kazandırmasına rağmen kişilerin bilinçsiz olmaları halinde Arapçadan 

ve Arap kültüründen uzaklaşmalarına da yol açabilecektir. Ayrıca Batılılarla 

internet üzerinden chat yapan Araplar kendi dillerini bir kenara bırakarak 

İngilizce iletişim kurmanın yollarını aramaktadırlar. 

3- Bilgisayar Teknolojileri: Başta bilgisayar cihazı olmak üzere, yazıcı, 

tarayıcı, web kamera, hafıza kartları, dijital fotoğraf makineleri, cep 

telefonlarının tümü de Arapça üzerinde İngilizcenin ağırlığını hissettiren 

teknolojik araçlarlardır. Çünkü bu araçların kullanımları sınırlı sayıda da  olsa 

İngilizce bazı sözcükleri bilmeye dayanır. 
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4-  Eğitim-Öğretim: Arap ülkelerinde İngilizce eğitim veren okullar veya 

matematik, fizik, kimya gibi bazı sayısal alanların İngilizce olarak öğrenciye 

verilmesi, öğrencilerdeki Arapça kültürünün yerleşmesini engellemekte ve 

İngilizceye karşı bir hayranlık uyandırmaktadır. Bunun dışında zengin Arap 

ailelerinin, çocuklarını Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’deki okullara 

göndermesi bu kişilerin zihinlerinde İngilizcenin Arapçadan daha ön plana 

çıkmasına yol açmaktadır. 

5-  Televizyon ve Radyo Yayınları: İngilizce yayın yapan televizyon 

kanallarının her evden birer çanak antenle izlenebilme kolaylığı İngilizcenin 

ve Amerikan kültürünün Arap toplumunda rahatça yaygınlaşmasını 

sağlamaktadır. 

6-  Günlük Yaşamda Kullanılan Tüm Elektronik Aletler: Mutfak 

âletlerinden tutunuz da televizyon, radyo, vantilatör gibi tüm araç ve gereçler 

üzerinde yer alan İngilizce menüler ister istemez İngilizceyi bilinç altına 

yerleştirmektedir. Örneğin bu teknolojik âletleri kullanan her Arap “turn on” 

sözcüğünün “açmak”, “turn off”un ise “kapamak” olduğunu bilir. Bu cihazlar 

Batılı firmalar tarafından üretildiği için komutlar da İngilizce yazılmıştır. 

Bunları İngilizce bilmeyen milletlerin de kullanacağı ve bu milletlerin 

dillerine hitap etmenin de bir gereklilik olduğu, üreticiler tarafından hiçbir 

zaman düşünülmez. Çünkü ne Araplardan ne de başka milletlerden bu 

anlamda bir talep vardır. Bu insanlar kendilerine dayatılan bu kültürü sadece 

öğrenmeye çalışmakla yetinirler. 

7-  Arap Ülkelerinde Yaşayan Batılı Nüfus: Petrol üretimi, inşaat gibi 

sektörlerde çalışmak üzere Suudi Arabistan’a gelen Amerikalılar, tarihsel 

zenginlikleri araştırmak için Mısır’a giderek orada yıllarca kalan Avrupalı 

bilim adamları, Irak’ı işgal ederek son birkaç yıldır Arap topraklarını mesken 

edinen Amerikalı ve Avrupalı askerler kendi dil ve kültürlerini Arap 

toplumuna enjekte etmektedirler. 

8- Turizm: Arapların Batı ülkelerine, Batılıların da Arap ülkelerine 

yaptıkları seyahatler Arapça üzerinde de etkili olmaktadır. Yabancı bir ülkeye 

seyahat için giden bir Arap, ilk kez o ülkede gördüğü fakat ismini bilmediği 

bir şeyi kendi diliyle değil de Batılı ülkenin diliyle tanımaktadır. 

9-  Yeni Buluşlar: Batı ülkelerinde yeni bir buluş yapıldığı zaman 

Batılılar bu buluşa Latince veya Yunanca kökenli bir sözcük üretmek suretiyle 

rahatça ad koyabilmektedirler. Modern İngilizce, Latince ve klasik Yunancayı 

bir kaynak olarak görmektedir. Örneğin yeni bir ilaç bulunduğunda ya da 

uzayda yeni bir gök cismi keşfedildiğinde Latince veya Yunanca bir sözcükle 

adlandırılarak İngilizceye kolayca mal edilmektedir. 
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Arapçaya baktığımızda ise durumun çok farklı olduğunu görürüz. Zira ne 

Araplar yeni bir şeyler üretebilmekteler, ne de Arapçanın sırtını 

dayayabileceği Latince ve klasik Yunanca benzeri bir dil vardır. Ortaçağ’da 

Arapçanın gelişme ve zenginleşme yollarına baktığımızda, Süryanice, 

Arâmice, Akatça, klasik İbranice gibi eski büyük kültürlerin dillerinden 

yararlandığını, bunlardan sözcük alarak kendi potasında erittiğini görebiliriz. 

Fakat günümüzde artık Arapçanın böyle bir şey yapabilme imkanı da yoktur. 

Durum böyle olunca Arapça batıdaki yeni buluşların adlarını İngilizce veya 

Fransızca olarak alıp aynen kullanma yoluna gitmektedir. Böyle bir tutum ise 

Arapçanın felsefi derinliğini ortadan kaldırmaktadır. Örneğin “televizyon” 

sözcüğü Arapçada aynen kullanılmaktadır. Bu sözcüğü kullanan bir Avrupalı 

sözcüğün iki kısımdan oluştuğunu ve “tele” ekinin “uzağa bir şeyi iletmek”, 

“vizyon” sözcüğünün de “görüntü” anlamına geldiğini bilir. Çünkü 

“televizyon” sözcüğü Latinceden alınmıştır ve Latince, başta İngilizce, 

Fransızca, İspanyolca, İtalyanca olmak üzere pek çok Avrupa dilinin 

köklerinin uzandığı ana kaynaktır. Fakat “televizyon” sözcüğünü kullanan bir 

Arap morfolojik ve semantik bakımdan bunun farkına varamamaktadır. 

10-  Amerika Birleşik Devletleri’nin Gücü: A.B.D.’nin eğitim, sağlık, 

askeriye, bilim, teknoloji v.b. alanlardaki ileri düzeyi, Arap gençliğini 

büyülemekte ve her konuda A.B.D.’yi örnek almalarına neden olmaktadır. 

Görünürde Araplar arasında A.B.D. hükümetine karşı bir öfke söz konusu 

olmakla birlikte yine de Amerikan tarzı bir yaşama, özellikle Arap gençleri 

arasında hayranlık olduğu muhakkaktır. Bu durum Arapçada yozlaşmalara 

zemin hazırlamakta ve Arapçayı hak ettiği değerden yoksun bırakmaktadır. 
 

C. Küreselleşmenin Arapça Üzerindeki Olumsuz Etkileri 

Tarihsel süreç içerisinde her dilin kendine özgü normal bir seyri vardır. 

Küreselleşme ise yaptığı etkiler itibariyle dillerdeki bu normal seyri 

değiştirerek küreselleşmenin dominant ucundaki ülkenin dilini, diğer diller 

üzerinde egemen kılmaya yönelir. Bu olguyu Arapçada da bâriz bir şekilde 

görmekteyiz. Küreselleşme etkisiyle Arapçada ortaya çıkan ve Arapçanın 

özüne ters düşen öğeleri şöyle ele alabiliriz: 
 

1. İngilizceden Sözcük Transferi 

Arapça genel morfolojik yapısı itibariyle üç kök harften oluşan 

sözcüklere dayalı bir dildir. Bu sayının dört veya beş kök harfe çıktığı bazı 

sözcükler de vardır ama bu durum çok nâdirdir. Bu üç kök harfe ilave harfler 

eklemek sûretiyle yeni sözcükler elde edilir ve bunlar arasında da anlamsal 
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bir bağ vardır. Oysa Batı dillerinden transfer edilerek Arapçada kullanılan 

hiçbir sözcük için böyle bir durum söz konusu değildir. Araplar Batı menşeli 

bu sözcüklere Arapça bir “harfi tarif” olan “el” öntakısını getirerek Arapça 

etkisi vermeye çalışmaktadırlar. Ancak bu sözcükler, gerek harf sayısı 

bakımından gerekse türemeye uygun olmayışları yönünden diğer Arapça 

sözcükler arasında eğreti kalmaktadır. Örneğin “televizyon” sözcüğü “et- 

tilfizyûn” olarak kullanılmaktadır. Fakat bu sözcüğün sonundaki “yûn” hecesi 

tekil olan sözcüğün çoğulmuş gibi algılanmasına yol açabilmektedir. Çünkü 

Arapçada tekil olan sözcüğe “ûn” eki getirilerek çoğul yapılır. Arapçada 

“Muderris” (öğretmen) tekil, “muderrisûn” (öğretmenler) çoğuldur. 

Dolayısıyla örnek olarak verdiğimiz “televizyon” sözcüğü ve benzerleri 

Arapçanın sözcük yapısına uymamaktadır. 
 

2. Arapçada Dilsel Mantığın Bozulması 

Batı menşeli sözcükler ve bunların fiillerle kullanımı, ait oldukları dilin 

mantığına göre Arapçaya monte edilmeye çalışılmaktadır. Örneğin, “to take 

the lift”, İngilizcede “asansörle çıkmak” anlamındadır. Aslında “take” tek 

başına “almak”, “lift” de “asansör” anlamındadır. Bu ifadenin birebir çevirisi 

“asansörü almak” demektir. Araplar “asansör” anlamına gelen “lift” 

sözcüğünü Arapçada “sa‘ide-yes‘adu” fiilinden gelen “mis‘ad” sözcüğünü 

türeterek karşılamaktadırlar. Bu tamamen dilin mantığına uyar, fakat ne var ki 

“çıkmak” sözcüğüne dilde bir karşılık aranırken “almak” anlamına gelen 

“ahaze” fiilli kullanılmaktadır ki buradaki amaç İngilizcedeki “take” fiilinin 

Arapçada karşılanmasıdır. “Almak” anlamına gelen “take” fiilini “asansör” 

anlamındaki “lift” ile birlikte kullanma şekli İngilizcenin dil mantığının bir 

ürünüdür, Araplar ise burada motamot çeviri yaparak İngilizcenin dil 

mantığını Arapçaya uygulamaktadırlar. Aslında Arapçada “ahaze el-misad”, 

“Asansörü almak” anlamındadır. Bu ifadeyi ilk defa duyan bir Arap “asansör” 

sözcüğüyle “çıkmak” yerine “almak” kavramını ilişkilendirir. Böylece dil 

yoluyla düşünce dünyası da bundan olumsuz yönde etkilenmiş olur. 
 

3. Dilin Özüne Aykırı Reform Talepleri 

a. Arapçanın Latin Harfleriyle Yazılması 

Fransa’nın Mısır’ı işgali yıllarında Kahire’de araştırmalar yapan Fransız 

müsteşrik Carl Vollers Arap harflerinin kaldırılarak onun yerine Latin 

harflerinin kullanılması düşüncesini ilk kez ortaya atmıştır. Onun ardından 

1929 yılında yine bir Fransız müsteşrik Louis Massignon 1928 yılındaki Türk 

harf inkılabını da öne sürerek Arapların Latin harfleri kullanması 
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konusunu hararetle dile getirmiştir. 2000 yılında ise Fransız hükümeti resmi 

bir karar alarak Arapçanın Latin alfabesiyle yazılmasının daha uygun 

olacağını beyan etmiştir. 

Konuyla ilgili bir diğer örnek ise, İngilizlerin Mısır’ı işgali sırasında 

Kahire’de yargıçlık görevinde bulunan ve aynı zamanda da bir İngiliz 

müsteşriği olan Seldon Willmore’un çabalarıdır. Bu kişi Kahire’de yargıçlık 

yaptığı dönemde Arapçanın Latin harfleriyle yazılması konusunda ısrar etmiş 

ve görevli olduğu Kahire mahkemesindeki resmi yazılarda bu isteğini 

uygulamaya koymuştur. 

b. İ‘rabın Dilden Tasfiyesi 

İ‘rab, Arapça sözcüklerin son harfinin “e”, “u”, “i” seslerinden hangisiyle 

okunması gerektiğini anlatan bir gramer terimidir. Arapçada sözcük 

sonlarındaki harfin okunuşu sözcüğün cümle içindeki durumuna göre 

değişiklik arz eder. Bu durum yalnızca Arapçaya özgü bir özelliktir. 

Müsteşrikler ise bu özelliğin tümden kaldırılarak sözcük sonlarındaki harflerin 

sessiz okunmasını tavsiye etmektedirler. Böyle bir uygulama Arapçanın dilsel 

zenginliğini daraltacak, ayrıca cümlelerden yanlış anlamların çıkarılmasına 

yol açacaktır. İ‘rab Arap dilinde bir gramer olgusudur ve semantik bir işlevi 

vardır. Örneğin, cümlede özne konumundaki sözcüğün son harfinin “u” 

sesiyle, nesnenin son harfinin “e” sesiyle okunması şeklinde gramerde bir 

kural vardır. Müsteşriklerin önerilerine uyularak i‘rab kullanılmadığı ve 

sözcük sonları sessiz okunduğu zaman cümle içinde hangi sözcüğün “özne” 

hangisinin “nesne” olduğunu karıştırabiliriz. Bu karışıklık ise anlamı bozar ve 

cümleden tümüyle ters bir anlam çıkmasına sebep olur. O yüzden i‘rab aynen 

korunmalıdır. Batı dillerinde böyle bir sistemin olmamasından hareketle 

Arapçadan i‘rabı tasfiye etmek Arapçayı bir çıkmaza sürükleyecektir. Çünkü 

Arapça ve Batı dilleri yapısal olarak birbirinden çok farklıdır. Arapçayı onlara 

yaklaştırmaya çalışmak, Arapçada büyük tahribatlara yol açacaktır. 

c. Halk Şivelerinin Yazı Dilinde Kullanımı 

Modern Arapça, yazı dili ve konuşma dili olmak üzere başlıca iki kısma 

ayrılmaktadır. Yazı dili, tüm Arap ülkelerinde hemen hemen standart 

olmasına rağmen konuşma dili, coğrafyadan coğrafyaya farklılık arzeder. 

Tüm Arap ülkelerinde yayımlanan gazete, dergi ve kitaplarda kullanılan dil, 

birbirinin aynıdır ve bu dile “fusha” adı verilir. Ancak Arap halklarının 

konuştuğu dil birbirinden oldukça farklıdır. Örneğin, “Ne istiyorsunuz?” 

cümlesi yazı dilinde “Mazâ tatlubu” olarak kullanılırken, yerel Mısır şivesinde 

“Ayiz îh”, Suudi Arabistan’da “İş tibgâ” ve Suriye’de de “Şu 
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biddek” şeklinde söylenmektedir. Yazı dilinde “Keyfe hâluke” veya “Keyfe’l-

hâl” şeklinde kullanılan “Nasılsınız?” ifâdesi Irak Arapçasında “İş lonek”, 

Mısır Arapçasında “Zeyyek” veya “Bi zeyyi’l-hâl” şeklinde kullanılmaktadır. 

Halk şivelerinde harflerin telaffuzu da farklılaşmıştır. Örneğin Mısır’da “kef” 

harfi “ce” olarak, “kaf” harfi de “e” şeklinde telaffuz edilir. Mısırlılar 

Arapça’da güzel anlamına gelen “cemîl”i, “gemîl” olarak telaffuz ederler. 

Aynı şekilde Türkçemizde de kullandığımız “kalem” sözcüğüne “elem” 

derler. 

Örneklerini sunduğumuz bu ve benzeri farklılıklar, Arapçanın değişik 

coğrafyalarda konuşulması esnasında ortaya çıkmış, yerel dillerin ve 

kültürlerin de etkisiyle meydana gelmiş olgulardır. Günümüzde ise Batılı 

müsteşrikler ve Mısır’daki Kıptî azınlık, bu halk şivelerinin yazıya 

geçirilmesini talep etmektedirler. Hatta bazı Arap yazarlar eserlerinde bu halk 

şivelerine yer vererek bu tür kullanımları ön plana çıkarmaktadırlar. Bu 

kişilere 1988 Nobel edebiyat ödülünü kazanan Mısır’ın dünyaca ünlü kalemi 

Necîb Mahfûz’u (öl. 2006) da örnek verebiliriz. 

Bu halk şivelerinin yazıya geçirilmesi, standart yazı dilinde bozulmalara 

sebebiyet verecektir. Zira Arapçanın yazı dili, bir takım kurallara dayanır ve 

bu kurallar adeta bir matematiksel formül gibi işler. Konuşma dilinin bunlarla 

uyum içine girmesi imkansızdır. Bunun nedeni, konuşma dilinin mantıksal bir 

yapıya sahip olmayışıdır. 
 

Sonuç ve Öneriler 

Küreselleşme modern döneme özgü bir kavram değildir, geçmiş 

dönemlerde de yaşanmış bir olgudur. İslâmiyetin Araplar tarafından 

yayılmaya başlandığı VII. yüzyıldan itibaren, tâ ki Arapların siyasi, 

ekonomik, askeri ve kültürel anlamda zayıfladıkları XIII. yüzyıl ortalarına 

kadar Arapça, hem Müslüman milletlerin, hem de Hiristiyan Avrupa 

milletlerinin dillerini etkilemiş, bu dillere pek çok sözcük vermiştir. Bu durum 

da bize göstermektedir ki, Ortaçağ’da Arapça küreselleşme sürecinde etkin 

konumdadır. IXX. ve XX. yüzyıllara baktığımızda ise, Arapların teknolojik, 

kültürel ve siyasi alanlarda geri kalışı yüzünden Arapça, Ortaçağ’daki etkin 

rolünü yitirmiş, küreselleşmenin edilgen bir oyuncusu haline gelmiştir. 

Böylece de her alanda üstün olan Batı’nın ortak dili olan İngilizcenin etkisi 

altına girmiştir. Bir başka deyişle Arapça ve Batı dilleri arasında Ortaçağ’daki 

etken-edilgen roller, modern çağda tamamen tersine dönmüştür. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

312 Zafer KIZIKLI, Küreselleşme Bağlamında Batı Kültürünün Arap Diline Etkisi 

 

 
Arapların dillerindeki olumsuz küresel etki, onların kültürel kimliğine de 

yansımakta ve kendi öz kültürlerine yabancılaşmaları sonucunu 

doğurmaktadır. Arapçanın küreselleşmenin etkisinden kurtulabilmesinin 

temel şartı, Arapların yaşamın her alanında ileri bir düzeye çıkmasıyla 

mümkündür. Ne zaman ki Araplar Ortaçağ’da olduğu gibi özgün bilim, 

felsefe, teknoloji ve sanat üretebilirlerse, ancak o zaman küreselleşme adı 

verilen Batı boyunduruğundan kurtulabilecek ve Arapçanın önündeki 

engellelleri kaldırabileceklerdir. Bunun gerçekleşebilmesi, Arap ülkelerinin 

antidemokratik yönetimlerden kurtularak demokrasiyi tüm kural ve 

kurumlarıyla işletmeleriyle mümkün olacaktır. İşte o zaman Arapça da bundan 

nasibini alacak ve yeniden gelişme sürecine girecektir. 
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