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The Role of Education in International 
Cooperation: The Case of Turkey and  

Sub-Saharan Africa

Abdu DJAMANCA1

Abstract 

This article analyses the role of the cultural factor (education, grants or exchange 
programs) in the international cooperation, namely the case of the cooperation be-
tween Turkey and Sub-Saharan Africa countries. The place of the cultural factor 
in the international politics is analyzed here through a liberal vision: ‘soft power’, 
‘public diplomacy’ and ‘exchange diplomacy’ concepts. Turkey and Sub-Saharan 
Africa States use these concepts as a strategy in order to develop their political, 
diplomatic, economic and cultural relations. Thus, in this paper, public diploma-
cy is seen as a ‘strategy’ for the development of these relationships. Shortly, the 
students - future elites - trained through Turkey-Africa scholarships program are 
contributing to the enhancement of Turkey and Sub-Saharan Africa cooperation 
in both public and private sectors. Therefore, it was concluded that Turkey is us-
ing more exchange diplomacy and public diplomacy than the classical soft power 
in order to know Africa better and develop its cooperation with this zone. 

Keywords: foreign policy, Turkey–Sub-Saharan Africa international coopera-
tion, soft power, public diplomacy, exchange diplomacy.
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Uluslararası İşbirliğinde Eğitimin Rolü:  
Türkiye-Sahraaltı Afrika Örneği

Öz

Bu makale, uluslararası işbirliğinde Türkiye-Sahraaltı Afrika ilişkilerinin gelişi-
mini (eğitim, burs veya değişim programları) ve bu gelişmenin kültürel faktörler 
üzerindeki etkilerini analiz etmektedir. Kültürel faktör veya eğitimin, uluslararası 
politikadaki yeri, bu makalede, liberal teori perspektifinden analiz edilmiştir. ‘Yu-
muşak güç’, ‘kamu diplomasisi’ ve ‘değişim diplomasisi’ kavramları çalışmanın 
temel çerçevesini oluşturacaktır. Türkiye ile Sahraaltı Afrika ülkelerinin eğitimin 
sağladığı ‘strateji’ veya ‘araçsal yöntem’ ile aralarındaki politik, diplomatik, eko-
nomik ve kültürel ilişkilerinin nasıl geliştirilebileceğine işaret edilmiştir. Kısaca, 
Türkiye-Sahraaltı Afrika burs programı kapsamında Türkiye’de eğitim alan Afri-
kalı öğrenciler – gelecekte elit olarak – iki taraf arasındaki işbirliğinin gelişimine, 
kamu ve özel sektörde de, katkıda bulunmaktadırlar. Türkiye, Afrika’yı daha çok 
tanımak ve Afrika ile mevcut işbirliğini geliştirmek üzere, klasik yumuşak gücün 
yerine daha çok değişim diplomasisi ve kamu diplomasisin kullandığını sunucuna 
varılmıştır. 

Anahtar kelimeler: dış politika, Türkiye-Sahraaltı Afrika uluslararası işbirliği, 
yumuşak güç, kamu diplomasisi. değişim diplomasisi.
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1. Introduction 
The main purpose of this paper is to explain the contribution of African 

students in Turkey to the enhancement of Turkey and Sub-Saharan Africa 
cooperation. More specifically, it will try to point to the role played by ed-
ucation – scholarships – for the development of Turkey and Sub-Saharan 
Africa relations. To achieve this aim, the paper endeavor, firstly, to analyze 
the nature of these relations after the establishment of the Plan for the open-
ing up to Africa, 1998.2 Second and lastly, it examines the role of education 
illustrating the challenges and strategies used for the development of this 
cooperation. 

The Strategic Action Plan, 1998 has been an important step for the 
development of Sub-Saharan Africa-Turkey relationships. Currently the 
16th largest economy of the world, the 6th in Europe and as the heir of 
the Ottoman Empire, Turkey is a very prominent actor in the international 
cooperation. With an estimated population of 230 million in 1950, Africa 
currently has 1,4 billion, of population and it is predicted to reach 2 billion 
in 2050 and 4 billion in 2100. Africa is represented by 54 countries with 
more than 20% of worldwide commodities.3 Turkey was almost absent in 
Africa until the early 2000s, but as the heir to the Ottoman Empire, Turkey 
had historical relations with the Maghreb. This paper focus only on the 
cooperation between Turkey and Sub-Saharan Africa countries analyzing 
the metrics and factors that could be crucial in the development of the in-
ternational relationships; the case of Turkey Sub-Saharan Africa countries. 

In parallel to the development of the diplomatic-economic relations, 
Turkey has implemented several educational programs. The scholarships 
granted by the Turkish Government to African countries gradually in-
creased reaching 1300 students in 2017, compared to about 1000 in 2000.4 
Moreover, the fields of studies evolved from the teaching of Turkish lan-
guage to all possible literature, science and culture departments available in 
Turkey. All the 54 African countries are concerned by Afrika-Türkiye Burs 
Programı   (Turkey Scholarships Program for Africa) coordinated by Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı   (Presidency for Turks Abroad 
and Related Communities, YTB). 

2 “Le cadre de coopération pour le partenariat Afrique-Turquie”, 21 Aout 2008, Report adopted by the 
Summit Turkish-African Cooperation in 2008, Istanbul. 

3 “Active with Africa”, Better Policies for Better Lives, Global Relations Secretariat OECD, October 2017, 
Paris/France, pp. 4-5. 

4 The Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs, www.mfa.gov.tr 
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Today many African students are mastering Turkish language and cul-
ture through the scholarship program and many other programs such as 
conferences, youth meetings and exchange activities. It is evident that edu-
cation is a key pillar for culture consolidation in Turkey-Africa cooperation 
in which both parties seem satisfied. Therefore, it is important to examine 
the Turkish ‘soft power’, which is deployed through the cultural factor to 
determine the main metrics to be emphasized and/or optimized. 

Turkey-Sub-Saharan African (SSA)5 cooperation can be explained 
through some factors of international politics by analyzing the nature of this 
cooperation and the means used by the main actors of the foreign policy: 
Turkey and African States. Thus, liberalism in terms of ‘soft power’ privi-
leges the use of less coercive means in political interactions of the actors of 
the international society. The concept was developed by Joseph Nye to de-
scribe the ability of a political actor to influence indirectly the behaviour of 
another actor through non-coercive means: structural, cultural or ideolog-
ical one. For Nye, “it arises from the attractiveness of a country’s culture, 
political ideals, and policies. When our policies are seen as legitimate in the 
eyes of others, our soft power is enhanced”.6

In this context, soft power can be understood as a focus on common 
values available between two actors – states – or communities; this enhanc-
es mutual attraction and influence in order to reach their purposes. In con-
trast, hard power focuses on coercive means such as military, economic or 
demographic influences trying to create the same effect as the soft method. 
Joseph S. Nye draws on this point: “hard and soft power are related because 
they are both aspects of the ability to achieve one’s purpose by affecting 
the behaviour of others”.7 However, it is important to highlight that the two 
concepts are very similar. In this sense, Nye stated that, hard power is the 
ability to change what others do and it can rest on coercion or inducement. 
By contrast, “soft power or co-optive power is the ability to share what oth-
ers do and it can rest on attraction of one’s culture and values or the ability 
to manipulate the agenda of political choices”.8 

Theoretically, the object of this study is to analyze the nature of Turk-
ish-Sub-Saharan African relations through the ‘soft power’ concept and 

5 The abbreviation SSA will be used in this article referring to Sub-Saharan Africa.
6 Joseph S. Nye, “Soft Power: The Means to Success in World Politics”, Foreign Affairs, May-June 2004,
   p. x. 
7 Ibid, p. 7.   
8 Ibid, p. 8.
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see the level of its use in international cooperation. Added to the concept 
soft power, exchange diplomacy and public diplomacy are an aspect of soft 
power and they can be a strategy for the development of these relationship. 
However, two last concepts may better illustrate the nature of Turkey and 
Sub-Saharan African relationships using the cultural factor as a strategy. 
Nye illustrates the common aspect both of soft power and exchange diplo-
macy as follows: “seduction is always more effective than coercion”.9 

Historically, ‘cultural diplomacy’ has been a country’s policy to facil-
itate the export of examples of its culture. For Nicolas Cull, cultural diplo-
macy can be defined as “an actor’s attempts to manage the international en-
vironment through making its cultural resources and achievements known 
overseas and/or facilitating cultural transmission abroad”.10 Turkey often 
recalls its historical and cultural ties with some African countries to expand 
the scope of the cooperation with the continent. ‘Exchange diplomacy’ can 
be defined, in ‘public diplomacy’, “as an actor’s attempts to manage the 
international environment by sending its citizens overseas and reciprocally 
accepting citizens from overseas for a period of study and/or exchange”.11

So, can the cultural factor be considered as a strategy for Turkey target-
ing Sub-Saharan Africa? What impact will the presence of African students 
in Turkey have on the relationship of this country with Sub-Saharan coun-
tries?  The cultural field (education) would be elected as a prominent factor 
for the development of Turkey-African relationships. In the long term, these 
students trained in different fields at Turkish universities would contribute 
to the development of Turkish-African relations in several areas. This grad-
ual presence of African students in Turkey could be a source of immigration 
and a strategy for exporting overseas the positive image of both Turkey and 
Africa. Statistically there is a lack of exact number of African students in 
Turkey and its impacts on the Turkish-Africa cooperation; so this research 
may contribute to it.  For a better analysis, we realized a field study, name-
ly interview and direct observation about African students in Turkey, their 
professional insertion and the policy of Turkey about these students for the 
development of cooperation. We also examined some general and empir-
ical documents, reports and articles about Turkey and Africa. Today, it is 
evident that there is a gradual and mutual sharing of knowledge between 
Turkey-Sub-Saharan Africa with the increase in this sectorial cooperation. 

9 Ibid, p. x. 
10 Turkey has historical relations with North Africa (Maghreb) from the Ottoman Empire.
11 Nicolas Cull, Public Diplomacy: Lessons from the Past, Los Angeles: University of Southeastern 

California, Figueroa Press, 2009, p. 18.
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2. The Cultural Factor, a Strategy for Turkey-Sub-Saharan Africa 
Rapprochement
According to Nicholas Cull & Geoffrey Cown, cultural diplomacy 

(CD) is a prominent element of Public Diplomacy (PD) and one of the most 
important factors of the ‘soft power’. In his terms, “cultural diplomacy is 
an actor’s attempt to manage the international environment through making 
its cultural resources and achievements known overseas and/or facilitating 
cultural transmission”.12 

For Mbabia Oliver, “in a historical point of view, relations between 
Turkey and North Africa date back to Ottoman times. But in black Africa, 
they only date from the 1990s”.13 However, in these last years, the cultural 
factor, namely scholarships, cultural exchange programs and creation of 
‘think tanks’ on African studies in Turkey have contributed greatly to the 
development of these relationships. 

In this part of our work, we will analyze the issue of multi-sectorial 
nature of the cooperation between Turkey and SSS with focus on the cul-
tural component. Therefore, Turkey and SSA advocate a multi-dimensional 
and multi-sectorial strategy to enhance their relations in several areas such 
as political, economic and cultural ones. Education is therefore one of the 
strengths of Turkey-SSA relationships, and specially a promoting tool of 
Turkish image across the continent and Africa’s image in Turkey.

2.1. The Cultural Component: The Turkish Government 
Scholarships
According to Ibrahim Kalın, current spokesman of the Presidency of 

the Republic of Turkey, in accordance with a multi-dimensional foreign 
policy, showed that “there is a necessity to pursue a multi-dimensional 
strategy for the promotion of Turkey abroad, which covers a broad spec-
trum ranging from economy and trade to culture, from social development 
to education and from cultural diversity to richness of intellectual life”.14 

For Kalın, “the goal is to promote Turkish culture, language and art and 
to contribute to bilateral relations between Turkey and other countries, as 

12 Geoffrey Cowan and Nicholas J. Cull, “Public Diplomacy in a Changing World”, The Annals of the 
American Academy of Political and Social Sciences, Vol. 616, March 2008, p. 33.

13 Mbabia Oliver, “Ankara to Africa: Turkey’s outreach since 2005”, South African Journal of International 
Affairs, Vol. 18, Issue 1, May 2011, pp. 13-14.

14 Selcen Öner, “Soft Power in Turkish Foreign Policy: New Instruments and Challenges”, Euxeinos, Vol. 
10, 2013. Mathieu Rousselin (ed.), “Editorial: Strategic Depth through Soft Power: The Domestic 
Production and International Projection of Turkish Culture”, Euxeinos, Vol.10, 2013, p. 35.
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well as to help Turkish citizens in their adaptation to the country in which 
they live”.15

In fact, it should be recalled that since the USSR’s collapse in 1990, 
Turkey has rather oriented its foreign policy towards the Turkic world, in-
cluding former Soviet republics with which Turkey has linguistic, cultural 
and historical ties.

In this context, the Turkish government grants scholarships, sets up 
cultural exchange programs and promotes cultural relationships toward the 
Turkic world. Similarly, and in conjunction with the implementation of the 
Action Plan for the opening up to Africa, 1998, the Turkish government 
announced the implementation of the cultural exchange program between 
Turkey and Africa and started granting scholarships to African students. 

In fact, the Turkish government has developed specific and compre-
hensive African policies since the early 2000s with the rise of the AKP 
to power. As stated by the researcher on Turkish foreign policy, Mehmet 
Özcan, “like Turgut Özal, Erdoğan’s AKP sees the world as a place full 
of opportunities, and therefore the opening of Turkey to the world is an 
important component of Turkish foreign policy”.16 Thus, Turkey has imple-
mented several educational programs in order to facilitate the relationship 
between Turkey and Africa and open up opportunities for African students. 

The number of Turkish government scholarships for African coun-
tries has gradually increased since the 2000s covering various levels: from 
learning the Turkish language to doing undergraduate, master’s and Ph.D. 
studies. We note that this is a program aiming to improve Turkish-African 
cooperation in the long term. 

Thus, we can find the 54 African countries on the list of the Türki-
ye-Afrika Burs Programı, (Turkey Scholarships Program for Africa), co-
ordinated by the Fellowships Branch for foreigners Yurtdısı Turkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı   (Presidency for Turks Abroad and Related 
Communities, YTB). Through these grants, many students from almost all 
African countries are studying in Turkey, appropriating, progressively, the 
Turkish language and culture. They have become well-trained elite that can 
be useful in the context of the cooperation between Turkey and African 
countries. Education is a pillar of Turkish diplomacy in Africa.

15 Öner, “Soft Power in Turkish Foreign Policy: New Instruments and Challenges”, p. 36.
16 Mehmet Özkan, “Türkiye’nin Afrika’da Artan Rolü: Pratik Çabalar ve Söylem Arayışları”, Ortadoğu 

Analiz, C. 4, S. 46, Ekim 2012, s. 18-19.
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Thus, this is also a realization of the program of cooperation between 
the two parties for which the cultural component is essential to give effect 
to their short and long-term reconciliation. Today it is difficult to quantify 
the exact number of African stock in Turkey.

Nevertheless, Mehmet Ali Bolat, chairperson of the Federation of In-
ternational Students in Turkey (UDEF) stated that “the great majority of 
African students in Turkey come from the countries of North and East Af-
rica including Somalia, Morocco, Sudan, Ethiopia, Kenya, Tanzania, and 
Djibouti. The number of African students has increased substantially over 
recent years”.17 

In addition, it is important to highlight that some of these students are 
sponsored by the Turkish government through the Diyanet foundation but 
the majority of the Turkish government’s scholarships are sponsored by 
YTB.18

2.2. The Grants of Diyanet Foundation and Yunus Emre Institute
Through the program Imam Hatip International Student Program, Di-

yanet foundation grants scholarships to students from some African coun-
tries from high school to Ph.D. degree. It can be seen in its website:

“We conduct jointly with the Ministry of Education within the Interna-
tional Imam Hatip Student Program, students from abroad to Kayseri, Kon-
ya, and Istanbul International Anatolian Imam Hatip High School offering 
good training opportunities to many students from different countries”.19 

Currently, around 1.216 students are enrolled in above-mentioned schools 
and under this program, 686 students have graduated so far. 

It means that the Turkish Diyanet Foundation, under supervision of 
the Presidency of Religious Affairs, Diyanet, Presidency, has also a con-
siderable role in the development of Turkey-Africa relationship trough the 
promotion of education and exchange programs. 

Shortly, in total, until September 2017, the estimations indicate that 
around 13.000 African students (for the entire continent) have benefited 
from scholarships granted by the Turkish Government. Only in 2016-2017 

17 Mehmet Ali Bolat ve diğ, “Türkiye’de Afrika Çalışmalarının Bugünü ve Yarını Çalıştayı Raporu”, 
Kayseri, Türkiye: Erciyes Üniversitesi Afrika Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
Eylül 2014, p. 28.

18 The Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs, www.mfa.gov.tr
19 Diyanet Foundation Official website: “Eğitim-Öğretim Faaliyetleri”; http://diyanetvakfi.org.tr/site/icerik/

egitim-ogretim-faaliyetleri-1077, s. 3. 
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academic year, 1.075 scholarships were attributed to SSA Africa countries.20 
However, statistically, it is difficult to specify the exact number of African 
students stock in Turkey and their professional insertion. Indeed, there are 
few works on the subject and it was impossible to do a field study for the 
realization of this paper. 

Nevertheless, we note that there is a considerable increase in the num-
ber of African students in Turkey since 2008 (year of the establishment of 
the cooperation framework Turkey-Africa) and Turkey became gradually 
known by Africans and vice-versa.

In this sense, both sides appear to be committed in order to intensify 
their cultural relations in conjunction with the intensification of economic 
and geopolitical relations. The second Turkey–Africa Economic Coopera-
tion Summit held in Istanbul in 2008, was a great occasion for the inaugu-
ration of the first Center for Academic Research on African studies. Among 
other institutions working for the consolidation or the development of Tur-
key-Africa relationships, there is Yunus Emre Institute, created in 2007 
under supervision of the Yunus Emre Foundation. High-level members of 
this foundation are the President of the Republic of Turkey Recep Tayyip  
Erdoğan, former Prime Minister Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign 
Affairs Mevlüt Çavuşoğlu and former Minister of Culture Mustafa Kılıç; 
to name only the main members among other high government officials. 
This reveals the importance attached to this institute aiming to promote the 
language, culture and the image of Turkey via the cultural diplomacy and to 
organize and coordinate training programs toward African countries.

3. The Challenges and Limits of an Intensive Rapprochement 
between Turkey and Sub-Saharan Africa
It is remarkable that the opening of Turkey to Sub-Saharan Africa (SSA) 

is recent, and seems yet very dynamic. With the overall strategy of the AKP, 
the connection between Turkey and Africa seems to be consolidated since 
Turkey had, for decades, a Western-oriented foreign policy, had been pas-
sive in its foreign policy and had a very few interests in sub-Saharan Africa 
until the 2000s.21 For these reasons, we intend to discuss the change in de-
tails. Thus, if the ‘new policy’ Turkey-Africa was a success in the last 15 
years, it should be noted, however, that Turkey must still provide a lot of 
effort at diplomatic, political and economic levels. For these reasons, in this 

20 The Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs, www.mfa.gov.tr
21 “Déclaration d’Istanbul sur le partenariat Afrique-Turquie”, 21 Aout 2008, adopted by Turkey-Africa 

Istanbul Summit in 2008.
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section, it will be necessary to focus on challenges and limitations of this 
rapprochement between Turkey-Sub-Saharan Africa. 

3.1. The Lack of Colonization: Advantages and Disadvantages 
As stated by Ali Farah, a Djiboutian Ph.D. student in Ankara, Turkey is 

not like the former colonial powers or as some emerging powers that early 
began to develop their relations with the countries of sub-Saharan Africa. 
Countries such as France, the United Kingdom, Portugal (former colonial 
powers), the United States, Japan and South Korea have been present in 
Africa since the declaration of independence of a good part of sub-Saharan 
countries, and their cooperation with the majority of these countries are at 
high level.22

In the same sense, emerging powers such as China, Brazil and India are 
obviously more familiar with African countries and they are among the stra-
tegic partners of Africa. Therefore, Turkey does not have paternalistic rela-
tionships23 with Sub-Saharan Africa; therefore, it will have to invest much 
more in order to consolidate its relationships or its presence in this part of 
the world (Sub-Saharan Africa).

While benefiting from the lack of a colonial past, as a successor to the 
non-colonial empire (Ottoman Empire), Turkey seems to have a positive 
image in its rapprochement with the African continent. This reality allows 
Turkey to adopt a paradoxical position, which can be seen as both a chal-
lenge and an advantage for the Turkish policy for Africa.

As stated by Numan Hazar, a former Turkish ambassador in sever-
al countries of Sub-Saharan Africa, “Turkey’s relationships with African 
countries could not reach a desired level in political, economic, commercial 
and cultural areas”.24 Therefore, the relationships was not in proportion to 
the size of a country like Turkey with a considerable economic and trade 
growth. In this sense, Hazar argues that, “until these last two decades, Tur-
key had relationships with African countries only within the international 
organizations, such as the United Nations (UN) and the Organization of 
Islamic Cooperation (OIC). However, in these last years, the relations be-
tween Turkey and Sub-Saharan African countries were gradually developed 
in diplomatic, economic and cultural areas as well”.25

22 Interview with Ali Farah, a Djiboutian Ph.D. student at one of the universities in Ankara, 07.01.2016.
23 By paternalistic relationships, we mean a kind of relations, which have origins from the colonial era. For 

example, France, the United Kingdom and Portugal are former colonial powers, which relationships 
with the continent go back to many years. 

24 Numan Hazar, Turkey in Africa: The Implementation of the Action Plan and the Evolution after Fifteen 
Years, Ankara: Orsam Report No. 124, July 2012, p. 6.

25 Ibid, p .6. 



17

Therefore, it is with the ‘new diplomacy’ of AKP, promoted by for-
mer Turkey Prime Minister Ahmet Davutoğlu, based on the principle of 
‘multi-dimensionality’, ‘proactive diplomacy’ and ‘zero problems with 
neighbours’, that the connections between Turkey and Sub-Saharan coun-
tries have reached to a certain level.

It is however important to highlight that the enhancement of these con-
nections could be optimized thanks to the Strategic Plan for Opening Up to 
Africa established since 1998. This plan, which was seriously implemented 
from 2002, allowed the Turkish Governments and the concerned African 
countries to decide the development of their relationship not only through 
high-level diplomatic and economic relations, but also through cultural sec-
tor. Thus, since the 2000s, the Turkish Governments started to give scholar-
ships to students in almost all African countries via the Turkish Ministry of 
National Education. From 2010 to present days, YTB is the institution that 
coordinate and make the necessary follow up of Foreign Students in Turkey 
including those from SSA countries.

These government scholarships managed by YTB allows an important 
number of scholarship recipients in different field studies, coming from dif-
ferent countries of Central Asia, Balkans, Caucasus, Middle East but also 
a large number of students from African countries and Latin America.26 
Therefore, the cultural factor, namely the education and exchange programs 
between Turkey and Sub-Saharan Africa, is being a prominent element for 
the development of relations between these two parties. Nevertheless, the 
progressive presence of these students in Turkey should obviously have 
different impacts, and one of these impacts could be a formal or organized 
immigration. 

3.2. The Impacts of the Turkish Government Scholarships:  
A Source of Immigration?
According to one expert of the Directorate for Foreign Students (YTB) 

working in the Department of Africa, with the progressive implementation 
of the Plan for Opening up to Africa in 1998, the Declaration by the Turkish 
Government of the Year of Africa in 2005 and the establishment of the YTB 
in 2010, grants have progressively been given to all African countries and 
some new legislations has been adopted in order to facilitate the integration 

26 The Turkish Government Scholarships have been attributed to Central Asia countries, Balkans and the 
Middle East for a longtime. However, for African, namely Sub-Saharan African, and Latin American 
countries it is a new reality and it is in parallel to the development of political, diplomatic and economic 
relations between Turkey and the Sub-Saharan African countries. 
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of all foreign students living in different cities of Turkey.27 Nevertheless, 
for him “our main purpose is to train them so they may go back home and 
contribute not only for the development of their countries but also partici-
pate in or even work for the consolidation of Turkey-Africa relationship”.28

Nevertheless, for Mama Saliu Mamba Camara, a Bissau-Guinean stu-
dent in one of Eskişehir universities, it is clear that students are coming 
from almost all African countries, especially in these last years, and new 
legislation are being made for the integration of these students, but these 
grants can be a source of immigration, not only from Africa to Turkey but 
also to Europe, Turkey being as an ideal transit country. “Some foreign stu-
dents that I met here, from Somali, Burundi, Central African Republic gave 
up their scholarship and studies to immigrate to Europe”,29 stated Camara. 

In the same sense, Charles, a Ghanaian former student in Ankara and 
currently working as an English teacher in a private center for foreign lan-
guage in Ankara, stated that it is very normal that students have the right to 
work and study at the same time. He argued that, “even European countries 
or the United States of America (USA) have been using the same policy 
since 1970 in order to guarantee the integration of foreign students in their 
countries”.30 In other words, these countries integrated foreign students 
during and after their studies. In short, Charles illustrates that Turkey could 
use the same cooperation policy to enhance ties with the countries where 
the students are coming from.

For Charles, if the Government of Turkey increased the amount (mon-
ey) of the grants every year, gave opportunity to the students to work legally 
and provided them with social security rights that could be a good policy 
for the motivation and integration of these students. However, the current 
situation is not optimized and related policies may have immediate impacts 
such as immigration since many students have serious problems of Turkish 
language and spend years without being able to achieve their degrees.31 

27 The expert of YTB whom we talked preferred to be anonymous, 22.01.2016. In 2013, the Government 
of Turkey adopted a law allowing foreign students to work legally and study at the same time with 
scholarship and social rights. The Government also increases the grant’s amount every year in order to 
motivate the students and to prevent them from moving to Europe because of the difficulties they face 
in learning Turkish language or other academic difficulties. This is one of the strategies progressively 
implemented by YTB.

28 Interview with an expert of YTB.
29 Interview with Mama Saliu Mamba Camara, an international relations student in Eskişehir, 25.01.2016.
30 Interview with Charles, a Ghanaian former student in Turkey currently working in Ankara, 26.01.2016.
31 Ibid.
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Therefore, he said, “we need more reforms that will allow both parties, 
probably, to achieve better results from these grants or programs for the 
development of future cooperation in different areas”.32

These reforms should not be limited to an annual financial increase 
of the grant, social rights and possibilities to work legally and study at the 
same time; but also by applying some new perspectives, they should in-
clude giving opportunities to the students to sit exams or even fully study 
in other languages, namely English and French. This could help students to 
finish their studies in time and consequently deter them to plan to stay in 
Turkey as illegal immigrants or encourage them to give up their intension 
of moving to Europe as an alternative to their studies.

However, it is important to illustrate the complexity of the policies or 
strategies implemented by Turkey and African countries for the enhance-
ment of their cooperation and achievement of their mutual interest.

That is why, in the future, Turkey might have to deal with a massive 
presence of Africans living in Turkey. In addition, this may become an or-
ganized migration, which has positive and negative impacts both for Turkey 
and for African countries. This means that these two parties should imple-
ment progressively good policies with necessary reforms in order to use the 
cultural factor for the development of their relationships and consequently 
get ideal achievements from this increasing mutual interest. A considerable 
number of these students trained in Turkey could become future elites who 
might very useful for the development of relations between Turkey and 
African countries. It can be in different sectors, namely political and diplo-
matic fields as well as economic and cultural ones.

4. The Limits of Enhancement of Turkish-Sub-Saharan Africa 
Relations in Spite of Some Great Efforts 
4.1. Diplomatic Institutions: An Instrument for Promoting Cultural 
Cooperation
Moreover, one of the limitations of this intensive Turkish rapproche-

ment to SSA concerns the still limited level knowledge of Turkey by 
Sub-Saharan Africa (including traders, civil society and academicians or 
scholars) as well as the limited level knowledge of SSA countries by Turkey, 
in general. However, it is clear that since the AKP came to power in 2002, 
the Turkish Foreign policy for Sub-Saharan Africa has had considerable 
results such as opening of diplomatic institutions, the frequent high-level 

32 Ibid.
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visits, including Heads of States and Government leaders from Turkey and 
Africa as well the creation of research centers about African studies in some 
Turkish universities.

In the words of Ufuk Tepebaş, the increase in the number of Turkish 
diplomatic missions in Africa is only a beginning. However, in terms of 
both equipment and human resources, it is still very early for these embas-
sies to fulfill dully their duties. There is lack of human resources and fully 
equipped infrastructures as well. The same observation is available for new 
African diplomatic institutions in Turkey.33 That is why Turkey is trying to 
set up research center to work towards finding general and academic sourc-
es on the African continent in order to acquire information, to know the 
African countries better, and to help both Turkish and African authorities 
to gain profit from their economic operators by promoting and enhancing 
trade and commercial exchange.

Thus, until the organization of the first Turkey-Africa Summit in 2008, 
Turkey did not have research centers about Africa, and studies on the con-
tinent were previously limited to the Maghreb in some Turkish universities. 
For Ali Farah, a Ph.D. Djiboutian student in Ankara, “in reality Turkey has 
to spend much more efforts for the development of its policy toward Af-
rica”.34 Because, he said, “for sure there are good results since the ascen-
sion to power of AKP. There is mutual interest for two sides –Turkey and 
Africa– but they should be more active and diversify the sectors of these 
relationships in order to guarantee that their relationship is being ideally 
consolidated”.35

Turkey has been paying attention to sub-Saharan Africa in these last 
years. In this context, Turkey is working first to know the continent and then 
to settle there. He continues, “it should be emphasized that Turkey relies 
heavily on institutional via diplomatic institutions (Embassies and Consul-
ates), business forums, trade offices, interdepartmental meetings and Tur-
key-Africa Summits”.36 Moreover, progressively, Africa is seeing Turkey 
more as a recent but strategic partner than China, India, Japan, South Korea 
or even the former colonial powers like France, Portugal and the United 
Kingdom. However, the Turkish physical presence in the continent still re-
mains almost invisible, resulting with the need to do much more investment 
in the development of its cooperation with this region. 

33 Ufuk Tepebaş, Dönüşüm Süresinde Sahraaltı Afrika: Kalkınma, Güvenlik ve Ortaklık, Tasam Yayınları, 
İstanbul,, 2013, s. 329.

34 Interview with Ali Farah, a Djiboutian Ph.D student at one of the Ankara universities, 07.01.2016.
35 Ibid. 
36 Ibid.
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4.2. The Need for More Think Tanks 
Thus, Turkish presence in sub-Saharan Africa is still very limited. If 

the cooperation appears to be consolidated at the institutional level, it is 
not the case for the micro level or more clearly for the societal level. For 
this matter, the first institute of African studies based in Ankara Univer-
sity, Afrika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AÇAUM)37 or 
the African Studies Research Centre was established in 2008 after the first 
Turkey-Africa Summit. However, there is only one center with important 
deficit in terms of material and human resources and especially with a lim-
ited knowledge of SSA.

Regarding the opening up of Turkey to Africa in the recent years, in-
terest of the Turkish government, civil society and economic operators in 
Africa grew. This required an increase or dynamism in researches on the 
continent, including the recognition of SSA countries and the potential of 
their production. In this context, others research centers on Africa studies 
were established like Afrika Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi 
(AFESAM) in Kayseri Erciyes University38 and Africa Research Centre for 
Social Sciences based in Istanbul Kadir Has University. These centers were 
the first one focused on African studies in Turkey and they are more inter-
ested in economic issues on the African continent. However, their research 
program became gradually more ambitious and expand their research topic 
to economic, social and political issues. 

Seminars on Africa and Turkey are periodically organized, allowing 
Africans and Turkish scholars to address issues concerning the continent 
including Turkey-Africa relations, which are still embryonic, and promot-
ing by this way the development of the two parties’ cooperation on several 
areas. In addition, there are often organized conferences to which teachers 
are invited. African and Turkish researchers studied subjects related to the 
Turkish-African cooperation showing the potentialities of the African con-
tinent to Turkey and presenting Turkey as an emerging power and a strate-
gic partner of the African continent. 

“Literature, an Active Tool for Understanding Symbiotic of Nations: 
the Case of Nigeria and Turkey” by Rex Emma Odoemenam and Melike 

37 Official website of AÇAUM (Ankara University Africa Research Center); http://acaum.ankara.edu.tr/, 
13 May 2015.

38 Official website of EFESAM Economic and Social Sciences Research Center on African Studies; http://
afesam.erciyes.edu.tr, 13 Jan. 2016. 
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Yılmaz39 is a pragmatic example of the importance of these think tanks. It 
is not an institutional, but individual work. In the same sense, a student of 
master’s and a researcher, Hatice Gülabi, presented a subject entitled “Batı 
Africa Devi Nijerya Federal Cumhuriyeti’nin Jeopolitik Analizi” (Geopolit-
ical analysis of the giant Republic of Nigeria). This reveals the importance 
of these think tanks that can, and should work on Turkish-SSA countries 
relations in order to promote knowledge both side. These think tanks are 
also very important for Turkish economic operators, which need to know 
SSA, invest in these countries, and make technology transfer as strongly 
recommended in the First Turkish-Africa Summit held in Istanbul in 2008. 

Nevertheless, it is important to note that these research centers and the 
academic work they make still remain general with serious lack of knowl-
edge of the African continent: countries, internal sociological structure, geo-
political and geographical position and regional organization. Therefore, 
these research center news to make a structural reform, specialization and 
divide center in separated research section or department like , for example, 
departments for Western Africa studies, department for Eastern Africa stu-
dies and department for Southern Africa and for Central Africa studies. This 
specialization might ensure better efficiency and dynamism as well. 

An example of this need for decentralization is the Kırklareli Üniversi-
tesi Afrika Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (ACM-KLU) which still re-
mains general in its research’s topic (social and economic issues) but seems 
to be more dynamic and quite efficient compared to the above mentioned 
research centers on African studies in Turkey. In addition, this research cen-
ter keep organizing international conferences and keep building alliances 
with some Turkish and African universities, namely Kadir Has University, 
Istanbul Trade University and Nigerian-Turkish Nile University in Abuja, 
respectively. Moreover, as noted on its official website, the Library of Con-
gress (LC) of Kırklareli University is in connection with other libraries and 
produce academic works in several languages. Moreover, it has a library 
equipped with necessary matrix and a good number of stuff, collections and 
virtual systems to carry out academic researches.40

5. Conclusion 
This article focused on the role of cultural factor (education) in the 

cooperation between Turkey and Sub-Saharan Africa countries, which has 

39 Ibid.
40 Official website of Kırklareli University Research Center on African Studies (KLU- AUAM); http://acm.

klu.edu.tr/, Jan. 2016.
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been developing since the establishment of the Strategic Action Plan in 
1998. Shortly, this plan was seriously implemented with the ascension of 
AKP to power in 2002, the First Turkey-Africa Forum in 2003, Africa year 
for Turkey in 2005 and the First Turkey-Africa Summit with the issuing 
of Istanbul Declaration in 2008 and Malabo Declaration in 2014.41 These 
remain prominent mechanism or instruments for the establishment and the 
development of Turkey-Sub-Saharan Africa countries’ cooperation. To un-
derstand the nature of this enhancing cooperation and the contribution of 
the cultural factor to its enhancement, we referred to some theories and con-
cepts of the international relations; namely ‘soft power’, ‘public diplomacy’ 
and ‘exchange diplomacy’.

The analysis of these concepts in combination with some empirical 
sources on Turkey-Sub-Saharan African relations help us to understand the 
role of the cultural factor in international cooperation and more specifically 
the Turkish cultural diplomacy and Turkish soft power. The application of 
these concepts mutually help Turkey and African countries to develop their 
relations in other fields: political, diplomatic and economic ones. 

As it has been the case for the United States (Fulbright Scholarship 
since 1980s), France and China’s scholarships for Africa, Turkey uses these 
concepts in its foreign policy, above all, since 1990 (after the end of the 
Cold War) and in parallel to the implementation of the Turkish multi-di-
mensional foreign policy, Turkey keeps increasing its investment in cultural 
cooperation with Sub-Saharan Africa and Africa keep gaining a consider-
able place in Turkish foreign policy. Thus, the cultural factor has been play-
ing an important role for the enhancement of Turkish-SSA relationships and 
it is a factor that help to establish and consolidate the ties between the two 
sides and open doors for mutual opportunities. Because, as Nye said, “soft 
power arises from the attractiveness of a country’s culture, history, political 
ideals and policies. Thus, when a country’s policies are seen as legitimate 
in the eyes of others, our soft power is enhanced”.42 

In this sense, it is evident that these students as future elites in differ-
ent areas will go overseas and tell how wonderful are their countries and 
how wonderful is the country they enrolled for their studies, Turkey. In the 
mid-term, these future elites trained through Turkey-Africa training pro-
gram in different fields, may work on the promotion of a positive image 
and on the development of their countries. In the mid and long terms, one 

41 “Déclaration d’Istanbul sur le partenariat Afrique-Turquie”, 21 Aout 2008, adoptée dans le cadre du 
Sommet de coopération Turco-Africain de 2008. 

42 Nye, “Soft Power: The Means to Success in World Politics”, p. x.
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of the impacts of this opening policy is the multi-dimensional strategy for 
the consolidation of the economic, commercial and diplomatic cooperation 
between Turkey and SSA countries. Today, in the public sector, students 
graduated through these grants are working in Turkish diplomatic institu-
tions in Africa and in African diplomatic missions in Turkey too. These 
elites and future elites are also working in the private sector, namely in 
some Turkish multinational corporations in different Sub-Saharan African 
countries. Thus, they are contributing automatically to the development of 
diplomatic, economic and cultural relations between Turkey and Sub-Saha-
ran Africa countries. 
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ANNEXES 

I. African countries benefiting from the Türkiye Scholarships, a program 
elaborated in 1998 by the Strategic Plan for Opening up to Africa and  
consolidated from 2005.

Source: Directorate of Fellowships for Foreign Students (YTB) official website; www.turkiyeburslari.gov.tr 

II. Estimated number of programs and Turkish Government grants by 
region: Africa, in our case.

Source: Federation of International Students in Turkey (UDEF) Official website; http://www.udef.org.tr/



İslam İşbirliği Teşkilatı ve  
Çatışmaların Çözümü1

Nasuh USLU2

Öz
Müslüman ‘ümmet’in dayanışmasını güçlendirmeyi ve Müslümanların temel 
sorunlarına çözüm bulunmasını hedefleyen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), buna 
paralel olarak Müslüman ülkeler arasında görülen ya da değişik ülkeler içinde 
ortaya çıkıp Müslüman toplulukları ilgilendiren çatışmaların çözümüne katkıda 
bulunmak için girişimlerde bulunmuştur. Örgüt, Müslüman olmayan ülkelerdeki 
Müslüman azınlıkların dahil olduğu çatışmalarla özellikle ilgilenmiştir. 
Günümüz itibariyle çatışmaların çözümü, İİT’nin aktif olmak istediği alanların 
başında gelmektedir. İİT’nin çatışmaların çözümüyle ilgili girişimlerini 
değerlendirebilmek için örgütün Şartı’nda öngörülen hususları ve örgütün yapısını 
ele almak ve bu alanda örgütün kendisini geliştirmek için ne tür adımlar attığına 
bakmak gerekmektedir. Ayrıca örgütün çatışmaların çözümü alanındaki güçlü 
ve zayıf yönlerini tespit etmek geleceğe dönük önerilerde bulunma bakımından 
faydalı olacaktır. Son olarak İİT’nin çatışmaların çözümüyle ilgili girişimlerinin 
örneklerini ele almak, İİT’nin bu alandaki mevcut durumuna ışık tutacaktır.

Anahtar kelimeler: İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), çatışmaların çözümü, 
Müslüman azınlıklar, Müslümanların çatışmaları.
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ve bildiri kitabında yayınlanması kabul edilen bildirinin gözden geçirilmiş ve örneklerle genişletilmiş 
halidir.
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The Organization of Islamic Cooperation and  
Conflict Resolution

Abstract
The Organization of Islamic Cooperation (OIC) aims at strengthening solidarity 
among the Muslim Ummah and tries to find solutions for important problems of 
Muslims. For these purposes, the OIC launches initiatives to contribute to solu-
tion of conflicts which appear between Muslim countries. It is closely interested 
in easing and ending conflicts in non-Muslim countries which affect lives of Mus-
lim communities negatively. The organization sees as its duty to pay attention to 
the situations of Muslim minorities in different parts of the world. In order to eval-
uate the initiatives of the OIC regarding conflict resolution, it is necessary to look 
at the requirements of its Charter and to analyze its organizational structure. It will 
be further beneficial to examine the steps taken by the OIC to improve its con-
flict resolution aspect. Moreover, discovering pros and cons of the organization 
in terms of conflict resolution will help to recommend actions to enable the OIC 
to prepare for future challenges. Finally, examining the examples of the OIC’s 
conflict resolution initiatives will shed light on its present situation in this field.

Keywords: Organization of Islamic Cooperation (OIC), conflict resolution, Mus-
lim Minorities, conflicts of Muslims.
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1. Giriş
Barış çalışmalarının bir alt alanı olan çatışmaların çözümü, günü-

müzde çatışmaların çeşitliliği, yoğunluğu ve fazlalığı dikkate alındığın-
da dünya genelinde rağbet görmektedir. Özellikle çatışmaların daha fazla 
görüldüğü Asya ve Afrika’da bu alana duyulan ilgi gittikçe artmaktadır. 
Alanda çalışma yapan akademisyenler ve faaliyet gösteren aktivistler 
açısından devletlerin ve devlet dışı aktörlerin (uluslararası örgütler, ulusal 
ve uluslararası sivil toplum kuruluşları) çatışmaların çözümü çerçevesinde 
rol üstlenmeleri ve samimi çaba göstermeleri önemlidir. 57 Müslüman 
ülkeyi3 üye olarak bünyesinde barındıran ve Müslüman olmayan ülke-
lerdeki Müslümanların bir anlamda temsilcisi olan İslam İşbirliği Teş-
kilatı (İİT),4 günümüz çatışmalarının daha çok Müslümanları içerdiği 
ve ilgilendirdiği dikkate alındığında kendisinden beklenti içinde olunan 
aktörlerin başında gelmektedir. 

İİT, dini boyuta odaklanan bir örgüt olarak klasik örgütlerden farklılık 
gösterse ve uygulama ve yaptırım boyutu zayıf bir yapı olarak çatışmaların 
sona erdirilmesinde çok etkin olamasa da çatışmaların çözümü bağlamında 
faaliyet göstermekte ve bu konuda diğer aktörler tarafından dikkate 
alınmaktadır. Aslında örgütün çatışmaların çözümü alanındaki yetkinliği ve 
etkinliği konusunda bir belirsizlik söz konusudur. Birçok kişinin gözünde 
İİT açıklama yapma ve kınamanın ötesine geçmeyen ve isminin ve ünü-
nün çağrıştırdığı etkiyi doğurmayan pasif bir aktördür. Bu tür önyargıların 
kırılması bakımından İİT’nin çatışmaların çözümüyle bağlantılı örgütsel 
yapısını, attığı adımları, gerçekleştirdiği girişimleri ve zayıf ve güçlü yön-
lerini incelemek önemlidir. Çalışmada çatışmaların çözümü alanında etkin 
aktör olma potansiyeline sahip olan İİT’nin belli çatışmalarla ilgili olarak 
gerçekleştirdiği çaba ve girişimler ele alınarak örgütün bu alandaki mevcut 
durumu ortaya konmaya çalışılacaktır.

2. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Çatışmaların Çözümüyle İlgisi
1972 yılında kabul edilen ve 2008’de yenilenen İslam İşbirliği 

Teşkilatı’nın kurucu sözleşmesi (Şartı), İslam ülkelerinin kendi aralarında 

3 İİT üyesi olan devletler: Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Benin, Birleşik Arap 
Emirlikleri (BAE), Brunei, Burkina-Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Endonezya, Fas, Fildişi Sahili, Filistin, 
Gabon, Gambiya, Gine, Gine Bissau, Guyana, Irak, İran, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, 
Komorlar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Maldivler, Malezya, Mali, Mısır, Moritanya, Mozambik, Nijer, 
Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Surinam, Suudi Arabistan, Tacikistan, 
Togo, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Uganda, Umman, Ürdün, Yemen, Suriye (Üyeliği 4. Olağanüstü 
İİT Zirvesinde askıya alınmıştır). 

4 İslam Konferansı Örgütü’nün (İKÖ) ismi, 2011 Haziranında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olarak 
değiştirilmiştir. Çalışma içerisinde örgütten genel olarak ve 2011 sonrası faaliyetlerinden 
bahsedildiğinde İİT, 2011 öncesi faaliyetlerinden bahsedildiğinde ise İKÖ kısaltması kullanılmıştır.
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dayanışma içinde olmalarını ve siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve 
bilimsel alanlarda işbirliği gerçekleştirmelerini öngörmektedir. Şartın 
öngördüğü diğer hususlar arasında şunlar bulunmaktadır:5 

● Dünyanın her yerinde yaşayan bütün Müslümanlara insani onurlarının, 
bağımsızlıklarının ve ulusal haklarının korunması konusunda destek 
verilmesi; 

● Uluslararası örgütlerde üye devletler arasında danışmalar gerçekleşti-
rilmesi;

● Irksal ayırım ve ayrımcılık ile sömürgeciliğin her türüne karşı mücade-
le edilmesi;

● Adalet temelinde uluslararası barış ve güvenliği desteklemek üzere ge-
rekli önlemlerin alınması;

● Uygarlıklar, dinler ve kültürler arasında anlayış ve işbirliğinin gelişti-
rilmesi;

● Kutsal yerleri koruma çabalarının koordine edilmesi, Filistin halkının 
mücadelesine destek olunması ve onlara haklarını yeniden kazanmala-
rı ve topraklarını geri almaları konusunda yardımcı olunması;

● Üye devletlerde insan hakları, temel özgürlükler, iyi yönetişim, 
hukukun üstünlüğü, demokrasi ve şeffaflığın geliştirilmesi;

● Üye devletler ve başka ülkeler arasında işbirliği ve anlayışın 
geliştirilmesi için uygun bir ortam oluşturulması yolunda çaba 
gösterilmesi;

● Üye devletler arasında tam eşitliğin gözetilmesi;

● Üye devletlerin self-determinasyon haklarının desteklenmesi ve içişle-
rine müdahale edilmemesi;

● Her üye devletin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne 
destek olunması;

● Üye devletler arasındaki anlaşmazlıkların görüşme, arabuluculuk, uz-
laşı ve hakemlik gibi barışçıl araçlarla çözümlenmesi;

5 http://ww1.oic-oci.org/english/charter/OIC%20Charter-new-en.pdf; accessed: 05.03.2018; M. Ihsan 
Qadir and M. Saifur Rehman, “Organization of Islamic Co-operation (OIC) and Prospects of Yemeni 
Conflict Resolution: Delusion or Plausible Reality”, Journal of Political Studies, Vol. 22, No. 2 
(2015), pp. 369-371; Javaid Rahman, Islamic State Practices, International Law and the Threat from 
Terrorism: A Critique of the ‘Clash of Civilisations’ in the New World Order, Hart Publishing, Oregon, 
Portland, 2005, pp. 28-29; Abdullah al-Ahsan, “Conflict among Muslim Nations: Role of the OIC 
in Conflict Resolution”, Intellectual Discourse, Vol. 12, No. 2, 2004, p. 137; Arhama Siddiqa, “The 
Utility of the OIC in Solving Conflicts in the Muslim World”, September 27, Institute of Strategic 
Studies (ISSI), 2016, p. 3.
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● Üye devletler arasındaki ilişkilerde üyelerin toprak bütünlüğüne ya da 
siyasi bağımsızlığına zarar verecek olan güç kullanmaktan ve güç kul-
lanma tehdidinde bulunmaktan kaçınılması.

İİT’nin Şartı’nda yer alan bütün bu hususlar Müslüman ülkeleri ve 
halkları ilgilendiren her tür çatışma, kriz ve gerginlikleri ortadan kaldır-
mak için belli çabalar ortaya konmasını gerektirmektedir. Bu çerçevede 
İİT şu yetki ve görevlerle donatılmıştır: Müslümanları ilgilendiren çatış-
maları çözme için çaba gösterme, Müslüman azınlıkların durumuyla ilgi-
lenme, kadın ve çocuklar başta olmak üzere Müslümanların insan hakları-
nı koruma, Müslümanlara insani yardımda bulunma, ekonomik kalkınma 
çabalarına destek verme, İslamofobi ile mücadele etme, Müslüman ülke ve 
halklar arasında ticaret ve yatırımı teşvik etme ve kültürel ve eğitimle ilgili 
ilişkileri destekleme.6 Sonuç olarak üye devletler arasında görülen ya da 
İslam ülkelerinde ve başka devletlerde yaşayan Müslümanları ilgilendiren 
çatışmaların çözümü konusunda çaba göstermenin İİT’nin temel işlevle-
rinden biri olduğu söylenebilir.

Aşağıda “Dini Boyutun Ağırlıklı Olması” başlığı altında açıklanacağı 
üzere İİT, İslami yönü ağır basan ve İslami kaygılar taşıyan bir örgüttür. 
Dini bir kavram olan İslam ümmetinin resmi belgelerinde vurgulanma-
sı bu konuda bir gösterge olarak alınabilir. Bu çerçevede örgütün tutum 
ve davranışlarında belli ölçüde İslami değerlerin ve kuralların etkisi al-
tında kalacağı söylenebilir. İran-Irak Savaşı örneğinde görüldüğü gibi 
özellikle iki Müslüman devletin çatıştığı durumlarda taraflar İslam çer-
çevesinde kendilerini haklılaştırmak ve karşıdakilerini suçlu göstermek 
isteyebilecektir. Bu yüzden İİT, Birleşmiş Milletler gibi örgütlerin etki-
siyle şekillenen uluslararası toplumun benimsediği çatışmaların çözümü 
ve yönetilmesi geleneğini kabul ettiği gibi, İslami kural ve kurumlara da 
atıfta bulunabilecek ya da onların etkisiyle hareket edebilecektir. Bu bağ-
lamda İİT’yi yönlendirmesi beklenen İslami kural, Kur’an’ın Hucurat su-
resindeki 9 ve 10. âyetlerde ifadesini bulmuştur: “Eğer müminlerden iki 
grup birbiriyle kavgaya tutuşursa hemen aralarını düzeltin; ikisinden biri 
diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa – Allah’ın emrine dönünceye kadar 
– haksızlığa sapanlara karşı savaşın; dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı 
adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine ge-
tirenleri sever. Müminler ancak kardeştirler, öyleyse iki kardeşinizin ara-
sını düzeltin, Allah’a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız.” 
Müslüman topluluklar arasındaki çatışmaların durdurulması, haksız olanın 

6 Muhittin Ataman ve Ayşe Nur Gökşen, “Sembolizm ve Aktivizm Arasında İslam İşbirliği Teşkilatı”, 
Analiz, S. 74, Ocak 2014, s. 10.
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cezalandırılması ve anlaşmazlıkların adaletle çözüme bağlanması şeklinde 
Kur’an’da yer alan bu talimatların kendisini İslami bir örgüt olarak gören 
İİT açısından belli bir ağırlığa sahip olması beklenmektedir. 

İİT’nin Şartı, İslami ilkeleri destekleyecek şekilde Birleşmiş Millet-
ler’in ilkelerine ve yapılarına bağlılığı öngörmektedir. Buna göre üye dev-
letler anlaşmazlıkları barışçıl bir şekilde çözümlemek ve böylece barış ve 
güvenliği korumak için diğer uluslararası ve bölgesel örgütlerle işbirliği 
yaparak arabuluculuk, hakemlik, uzlaşı ve adli çözüm gibi araçlara başvu-
racaklardır.7 İİT’nin Aralık 2005’te yayınlanan 10 Yıllık Eylem Planında 
da çatışmaların çözümü konusunda net taahhütler ortaya konmuştur: “Üye 
ülkelerde ve Müslüman toplumları ilgilendiren çatışma durumlarında ça-
tışmaların önlenmesi, güven inşa edilmesi, barışı koruma, çatışmaların çö-
zümü ve çatışma sonrası rehabilitasyon konularında İİT’nin rolünün güç-
lendirilmesi”. “Çatışmaların önlenmesi, çatışmaların çözümü ve çatışma 
sonrasında barışın inşa edilmesi bağlamında üye devletlerin haklarını ve 
çıkarlarını korumak için üye devletler arasında ve İİT ile uluslararası ve 
bölgesel örgütler arasında işbirliğinin güçlendirilmesi”.8 Bu görevleri ger-
çekleştirme bağlamında İİT’ye bağlı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Ko-
misyonu (İslami değerlerle uyum içerisinde evrensel olarak kabul görmüş 
insan hakları içinde yer alan sivil, siyasi, sosyal ve ekonomik hakları geliş-
tirmekle görevlidir)9 ile Uluslararası İslam Adalet Divanı önemli kurumlar 
olarak öne çıkmaktadır.

3. İİT’nin Müslüman Azınlıklarla İlgilenmesi
İslami dayanışmayı vurgulayan, insan hakları konusunda BM 

çerçevesinde geliştirilen bütün ilkeleri kabul eden ve kendisini çatışma-
ların çözümüne hasreden İİT, doğal olarak değişik ülkelerdeki Müslüman 
azınlıkların durumlarıyla ilgilenmiş ve bu konuda adımlar atmıştır. İİT’nin 
Müslüman azınlıklar konusunda benimsediği yöntem şu şekilde özetlene-
bilir: İlk olarak örgüt Müslüman azınlıklarla bağlantı kanallarını açık tuta-
rak onların durumlarını ve ihtiyaçlarını öğrenmeye çalışmakta, onlara her 
türlü destek ve tavsiyede bulunmakta ve onların İİT üyesi ülkelerle ilişki 
kurmalarına yardımcı olmaktadır. İkinci olarak İİT, Müslüman azınlık ba-
rındıran ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne tam saygı göstererek 

7 http://ww1.oic-oci.org/english/charter/OIC%20Charter-new-en.pdf, accessed: 05.03.2018; Elizabeth H. 
Prodromou, “The OIC and Conflict Resolution”, https://www.globalgovernancewatch.org/library/
doclib/20140815_OICMemo5.pdf, August 2014, p. 2, accessed: 05.03.2018.

8 http://www.oic-iphrc.org/en/data/docs/legal_instruments/OIC%20Instruments/TYPOA-%20AEFV/ 
TYPOA-EV.pdf, accessed: 05.03.2018. 

9 Prodromou, ibid, p. 1.
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yapıcı görüşme ve diplomatik diyalog yoluyla Müslüman azınlıkların hak-
larının korunması için o ülkelerle ilişkileri geliştirmekte ve onlarla doğru-
dan temas halinde olmaktadır. Üçüncü olarak İİT, Müslüman azınlıklara 
ülkeleriyle kurdukları diyalogda yardımcı olmakta ve İslami kurum ve 
kuruluşları da devreye sokarak onların sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının 
giderilmesine yardımcı olmaya çalışmaktadır.10

Başlangıçta devletlerin içişlerine ve egemenliklerine müdahalede bu-
lunmamak için Müslüman azınlıkların durumuyla ilgilenme konusunda 
çekingen davranan İslam Konferansı Örgütü (İKÖ), dünya genelinde bu 
azınlıkların durumlarında görülen ciddi kötüleşmelerden dolayı kaygıla-
rını dile getirmek zorunda kalmış ve birçok kere doğrudan ilgili ülkeleri 
suçlama yoluna gitmiştir. İKÖ genel olarak Filipinler, Tayland, Hindistan, 
Bulgaristan ve Myanmar’daki Müslümanların durumlarıyla ilgili olarak 
değişik şekillerde girişimlerde bulunmuş, fakat Çin ve Rusya gibi büyük 
devletlerin Müslümanlarıyla ilgili tartışmalar gerçekleştirmemiştir. 

İKÖ’nün Müslüman azınlıklarla ilgilenmesi konusunu örgütün 
dışişleri bakanları toplantılarına bakarak takip etmek mümkündür. İlk 
defa 1972 Cidde toplantısında Güney Filipinler’deki Müslümanların 
durumlarıyla ilgili bir rapor görüşülmüş, üye olmayan devletlerdeki 
Müslümanlarla ilgili istatistiki veriler toplanması kararlaştırılmış, bazı 
ülkelerde Müslüman azınlıkların siyasi ve dini haklarını kullanamadıkları 
vurgulanmış ve Müslüman azınlık içeren ülkelere Müslümanların haklarına 
saygı gösterilmesi çağrısında bulunulmuştur.11 1973 Bingazi toplantısında 
Güney Filipin ve Burma Müslümanlarının sıkıntılarının azaltılması için 
neler yapılabileceği tartışılmış, bu arada Filipinler ve Burma’dan birer 
Müslüman grubun örgütte gözlemci statüsü elde etme talebi egemenliğe 
aykırılık teşkil edeceği gerekçesiyle kabul edilmemiştir. 1975 Cidde top-
lantısında İKÖ Genel Sekreterine dünya genelinde Müslüman azınlıkların 
ve halkların durumuyla ilgili kapsamlı bir çalışma yapması görevi veril-
miş, ortaya çıkan raporda bazı ülkelerdeki Müslümanların durumlarının 
kabul edilemez derecede kötü olduğu belirtilmiştir. 1977 Tripoli toplan-
tısında bazı ülkelerdeki Müslümanların durumlarına yönelik kaygılar dile 
getirilmiş, Genel Sekreterden tekrar kapsamlı bir çalışma yapması isten-
miş ve bazı ülkelere Müslüman azınlıkların meşru haklarına tam saygı 
göstermeleri çağrısında bulunulmuştur. 1978 Dakar toplantısında Genel 

10 Paoyee Waesahmae, The Organization of the Islamic Cooperation and the Conflict in Southern Thailand, 
Unpublished Master’s Thesis, Victoria University of Wellington, 2012, p. 17.

11 Ibid, p. 18. 
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Sekreterliğe bağlı Müslüman Azınlıklar Bölümünün kurulması kararlaş-
tırılırken 1980 İslamabad toplantısında Müslüman azınlıkların durumuyla 
ilgili öneri ve tavsiyeler oluşturmakla görevli bir bakanlar komitesi kurul-
muştur. Sonraki iki toplantıda Genel Sekreterden komitenin önerilerinin 
uygulanmasıyla ilgi rapor hazırlaması istenmiş ve kendisine Müslüman 
azınlıkların durumunu dünya kamuoyuna duyurmak üzere seminer ve 
sempozyumlar düzenlemesi görevi verilmiştir. 1987’de Kuveyt’teki İslam 
Zirvesinde İKÖ’nün Müslüman toplulukların korunması sorumluluğunu 
üstlenmesini öngören ve ilgili devletlere Müslüman ülkelerle ilişkilerini 
tehlikeye atmak istemiyorlarsa Müslüman azınlıklara bütün meşru hakla-
rını tanımaları çağrısında bulunan bir karar kabul edilmiştir.12

4. İİT’nin Kurumsal Yapısı ve Çatışmaların Çözümü
İslam Konferansı Örgütü Kudüs’teki Al-Aksa camisinin yakılması gi-

rişimine bir tepki olarak 25 Eylül 1969’da Rabat’ta bir araya gelen 25 İslam 
ülkesinin aldığı kararla kurulmuştur. Yeni adıyla İslam İşbirliği Teşkilatı, 
57 üye devletiyle dünyanın Birleşmiş Milletler’den sonra en büyük örgütü 
olup aynı zamanda dünyanın dini temelde oluşturulmuş tek devletler arası 
örgütü olma hüviyetine de sahiptir. Dünya üzerinde Müslümanların sesi 
olma, Müslümanların çıkarlarını koruma ve Müslümanların güvenliğini 
sağlama iddiasındadır ve bu şekilde dünya barışına ve güvenliğine hizmet 
ettiğini düşünmektedir. İİT’nin 5 gözlemci devleti olduğu gibi Birleşmiş 
Milletler, Bağlantısızlar Hareketi, Arap Ligi, Afrika Birliği ve Ekonomik 
İşbirliği Örgütü de örgütte gözlemci statüsüne sahiptir. Üyeleri dikkate 
alındığında dört kıtaya yayılmış olan örgüt, dünya yüzölçümünün altıda 
birini, dünya nüfusunun beşte birini (1,5 milyar), dünya enerji kaynakla-
rının yüzde 70’ini, hammaddelerin yüzde 40’ını ve dünya GSMH’sinin 
yüzde 5’ini (7 trilyon dolar) temsil etmektedir.13

İİT’nin temel organları şunlardır: İslam Zirvesi, Dışişleri Bakanları 
Konseyi, Yürütme Komitesi, Uluslararası İslam Adalet Divanı, İnsan Hak-
ları Bağımsız Daimi Komisyonu, Daimi Temsilciler Komitesi, Genel Sek-
reterlik. Örgütün yardımcı organları şunlardır: İslam Ülkeleri İstatistik, 
Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC); İslam Tarih, 
Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA); İslam Teknoloji Üniversi-
tesi (IUT); İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT); Uluslararası İslam 
Fıkıh Akademisi (IIFA); İslam Dayanışma Fonu ve Vakfı (ISF). Örgütün 

12 Sa’ad S. Khan, “The Organization of the Islamic Conference (OIC) and Muslim Minorities”, Journal of 
Muslim Minority Affairs, Vol. 22, No. 2, (2002), pp. 352-353.

13 Qadir and Rehman, ibid, p. 368.
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daimi komiteleri şunlardır: Kudüs Komitesi, Enformasyon ve Kültürel 
İşler Daimi Komitesi (COMIAC), Ekonomik ve Ticaret İşbirliği Daimi 
Komitesi (İSEDAK, COMCEC) ve Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi 
Komitesi (COMSTECH). Örgütün uzmanlık kuruluşları şunlardır: İslam 
Kalkınma Bankası (İKB, IDB); İslam Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 
(ISESCO); İslam Yayın Birliği (IBU); Uluslararası İslam Haber Ajansı 
(IINA); İslam Uluslararası Kızılay Komitesi (ICIC); ve Bilim, Teknoloji 
ve İnovasyon Örgütü (STIO). İİT bünyesinde üyeliği gönüllü olan ve üye 
ülkelerin kurum ve kuruluşlarına açık olan 18 Bağlı Kuruluş faaliyet gös-
termektedir.14

Örgütün en üst karar alma organı devlet ve hükümet başkanlarının 
toplantısı olan İslam Zirvesi olup yılda bir defa toplanan Dışişleri Bakanları 
Konseyi de yürütme görevini görmektedir. Devletler arası bir yapıya sahip 
olan örgütün üyesi olan devletler egemenliklerine düşkün oldukları için 
ve çok farklı görüş ve çıkarlara sahip oldukları için belli bir konuda karar 
almaları ve aldıkları kararı uygulamaları oldukça zor olmaktadır. Dışişleri 
Bakanları Konseyi’nin sık toplanmaması yürütme alanındaki temel zafiye-
ti oluşturduğu için 2005 reformlarıyla Yürütme Komitesi oluşturularak ka-
rar verme mekanizmaları daha etkin hale getirilmek ve örgütün arabulucu-
luk yeteneği güçlendirilmek istenmiştir.15 Haziran 2011’de “İnsan Hakları 
Bağımsız Daimi Komisyonu’nun kurulması, spesifik olarak çatışmaların 
çözümü alanında etkinliği artırmak için atılmış önemli bir adımdır. Diğer 
taraftan başka konularla birlikte çatışmaların çözümü konusunda örgütün 
uygulayıcı mekanizmalarının olmadığı söylenebilir. Örgütün Birleşmiş 
Milletler gibi askeri müdahale kararı alma yetkisi bulunmamaktadır; boy-
kot ya da ambargo gibi ekonomik yaptırım kararları alıp uygulama yoluna 
gitmemektedir. Karar almada ya da uygulamada kendisine destek sağlaya-
cak ve arkasında duracak dost ittifaklar, büyük kapsamlı ekonomik kuru-
luşlar ya da güçlü devletler bulunmamaktadır.16

Çatışmaların çözümü konusunda örgütün karşılaştığı en önemli sıkın-
tılardan bir tanesi bu boyutunun kurumsal ve sistematik hale getirilmemiş 
olmasıdır. Çatışmaların çözümü bağlamında İİT çatışma bölgelerine keşif 
heyetleri göndermekte, uluslararası diplomatik görüşmelere katılmakta, 

14 https://www.oic-oci.org/home/?lan=en; accessed: 05.03.2018.
15 Ibrahim Sharqieh, “Can the Organization of Islamic Cooperation (OIC) Resolve Conflicts?”, Peace and 

Conflict Studies, Vol. 19, No. 2, (2012), p. 231.
16 Ataman ve Gökşen, age, s. 20; Gökhan Bacık, “The Genesis, History, and Functioning of the Organization 

of Islamic Cooperation (OIC): A Formal-Institutional Analysis”, Journal of Muslim Minority Affairs, 
Vol. 31, No. 4, December 2011, pp. 607-608.
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çatışmaların tarafı olan Müslüman grupları temsil etmekte, çatışma durum-
larıyla ilgili olarak özel temsilci atamakta ya da temas grubu oluşturmakta, 
kamuoyuna açıklamalarda bulunmakta, insani yardım faaliyetleri gerçek-
leştirmekte, Müslümanları ilgilendiren çatışmaları uluslararası örgütlere 
taşımakta, uluslararası örgütlerde çatışmalarla ilgili tartışmalarda blok 
oy kullanmakta, çatışmaların taraflarına arabuluculuk hizmeti sunmakta 
ve üye devletler aracılığıyla uluslararası ve/veya bölgesel barışı koruma 
güçlerine destek vermektedir.17 İİT’nin çatışmaların çözümü faaliyetleri-
ni yöneten tek bir organı bulunmamaktadır. Örgütün bu tür faaliyetlerini 
gerçekleştirirken sorumluluk üstlenen temel organı Dışişleri Bakanları 
Konseyidir. Konsey faaliyetlerinde İnsani Örgütler Konseyi (acil insani 
durumlara cevap vermede üye devletlerin insani yardım kuruluşlarının 
devreye sokulması), İslam Uluslararası Kızılay Topluluğu (insani ve tıbbi 
yardımların gerçekleştirilmesi) ve İslam Kalkınma Bankası’ndan (finansal 
araçlarla ekonomik kalkınmaya ve sosyal ilerlemeye yardımcı olunması) 
destek almaktadır.18

Daha önce ‘ad hoc’ şekilde Müslümanları ilgilendiren çatışmalarda 
roller üstlenen İKÖ, 2000’lerin ortasından itibaren dünyadaki genel eği-
lime uyarak çatışmaların çözümü konusuna daha profesyonel şekilde 
yaklaşmaya çalışmış, en azından bu alanı önemsediğini gösterir davranışlar 
sergileme gayreti içerisinde olmuştur. Bu çerçevede üç önceliğin öne çık-
tığı söylenebilir: (1) çatışmaların çözümü çabalarında kapasite ve etkinliği 
artırma; (2) kendi kendini finanse eden bağımsız çatışmaların çözümü me-
kanizmaları oluşturma ve (3) dünya İslam toplumunun (ümmetin) çıkarları 
açısından hayati önem taşıyan çatışmalarla sürekli şekilde ilgilenme.19 

Örgütün çatışmaların çözümü boyutunu güçlendirmek üzere Genel 
Sekreter Ekmeleddin İhsanoğlu 2004 yılında Şam’da bir beyin fırtınası 
toplantısı düzenlemiştir. Toplantının hedefi Müslüman dünyada görülen 
çok sayıdaki çatışmalarla ilgilenmek üzere örgütün yapılarının geliştiril-
mesi, çatışmaların çözümü mekanizmalarının güçlendirilmesi ve geleceğe 
dönük barışı koruma kapasitelerinin oluşturulması için öneriler üretmek-
ti.20 Örgütün 2005’te Mekke’de gerçekleştirilen Üçüncü Olağanüstü Zirve 
Toplantısında 10 Yıllık Eylem Planı benimsenirken planın önemli unsur-
larından biri olarak çatışmaların çözümü konusu öne çıkarılmıştır. Planda 

17 Prodromou, ibid, pp. 3-4.
18 Ibid, p. 2.
19 Ibid, p. 3.
20 Ibid.
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örgütün başka uluslararası ve bölgesel örgütlerle işbirliğini geliştirerek 
çatışmaların önlenmesi, barışı koruma, çatışmaların çözümü ve çatışma 
sonrası barışı inşa etme konularında daha fazla rol üstlenmesi ve rolünü 
güçlendirmesi öngörülmüştür.21 Ayrıca planda Müslümanları ilgilendiren 
çatışmalara daha etkin tepki verebilmek için üye devletler arasında birlik 
ve dayanışmanın güçlendirilmesi üzerinde durulmuştur ki örgüt üyeleri-
nin egemenliğe verdiği önem dikkate alındığında o dönemde bu hede-
fin ifade edilmesi belli bir eğilimi ortaya koymuştur.22 2006 yılında İKÖ 
dışişleri bakanları çatışmaların çözümü çerçevesinde yorumlanabilecek 
bir tutum olarak Arap, İslam ve Avrupa da dâhil olmak üzere değişik kül-
türler ve uygarlıklar arasında diyalogun ve işbirliğinin güçlendirilmesine 
ve İslam’ın kültürel çeşitlilikle ilgili görüşünün öne çıkarılmasına vurgu 
yapmıştır.23 11 Eylül saldırıları sonrasında ismini ve misyonunu değiştire-
rek yeni bir döneme giren İİT, arabuluculuk faaliyetlerine daha bir ağırlık 
vermiştir. 

Örgütün arabuluculuk faaliyetlerin geliştirilmesinde 2005-2013 
yılları arasında Genel Sekreter olarak görev yapmış olan Ekmeleddin 
İhsanoğlu’nun özel bir rolü olmuştur. On Yıllık Eylem Planı doğrultusun-
da hareket eden İhsanoğlu, değişik çatışmalarda taraflar arasında arabulu-
culuk yapmış; Somali, Sudan, Irak, Keşmir, Güney Filipinler ve Tayland 
gibi ülkelerdeki çatışmalara çözüm bulunması için özel temsilciler atamış; 
barış ve güvenliği güçlendirme adına İKÖ üyesi olmayan önemli ülkelere 
ve uluslararası ve bölgesel örgütlerin merkezlerine ziyaretlerde bulunmuş 
ve çözüm yollarını görüşmek üzere İKÖ üyesi olmayan devletlerin ve baş-
ka uluslararası ve bölgesel örgütlerin temsilcilerini kabul etmiştir.24

İİT’nin arabuluculuk yeteneği üye devletler ve uluslararası toplum 
tarafından önemli oranda kabul görmüş durumdadır. Suriye çatışmasın-
da ortak misyonlar gerçekleştirilmesi örneğinde görüldüğü gibi Birleşmiş 
Milletler’le çatışmaların çözümü konusunda yakın işbirliği gerçekleştir-
mektedir. Arap Birliği ve Avrupa Birliği gibi bölgesel örgütlerle de işbirliği 
içerisindedir. Diğer taraftan diğer örgütlerden bağımsız bir şekilde arabulu-
culuk faaliyetleriyle meşgul olmakta, bağımsız görüş ve tutumlarını ortaya 
koymaktadır. Birçok çatışmada örgüt yeterli ve kararlı tutum takınmayan 

21 Tariq Ali Bakhit Salah, “The Role of the OIC in Mediation and Facilitation: Challenges and Successes”, 
The OIC Journal, Issue 16, January-March 2011, p. 19.

22 Alpaslan Özerdem, “The Contribution of the Organisation of the Islamic Conference to the Peace Process 
in Mindanao”, Civil Wars, Vol. 14, No. 3, September 2012, p. 395.

23 Prodromou, ibid, p. 3.
24 Salah, ibid, p. 19.
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BM Güvenlik Konseyi’ni eleştirmiştir.25 Üye devletler arasında ciddi reka-
betler olmasına rağmen örgüt birçok çatışmada ortak tutum takınabilmekte 
ve BM gibi örgütlerde aynı yönde oy kullanabilmektedir. Çatışmaların 
kökenleriyle mücadele edilmesi bağlamında örgütün oluşturduğu Üye 
Devletlerde Fakirliğin Azaltılması Özel Fonu faaliyet göstermektedir. 
Örgüt, üye devletlerde çatışma sonrası yeniden yapılandırma faaliyetleri 
çerçevesinde BM’nin Barış İnşa Etme Komisyonu ile işbirliği içinde 
hareket etmektedir.26

Ancak örgütün yukarıda bahsedilen çatışmaların çözümü ve arabulucu-
luk konusunda attığı adımların etkinlik ve verimliliği sağladığını söylemek 
zordur. Hâlâ örgüt içerisinde bağımsız bir arabuluculuk biriminin olmaması 
ve arabuluculukla ilgili kural, süreç ve standartların oluşturulmamış olması 
bir eksiklik olarak varlığını devam ettirmektedir. Tarihinde başarılı arabu-
luculuk ve çatışmaların çözümü faaliyetleri gerçekleştirmiş olan İİT’nin 
bu boyutunu daha da güçlendirebilmesi için bu faaliyetlerini sürdürülebi-
lir, sistematik ve kurumsal hale getirmesi önem taşımaktadır.27 Örgüt ‘ad 
hoc’(geçici) ve tepkisel nitelikli çabalar ortaya koyma yerine arabuluculuk, 
diplomatik görüşmeler, keşif heyeti, acil insani yardım, kalkınma yardımı 
ve yeniden yapılandırma yardımı gibi operasyonel unsurları daha düzenli 
ve devamlı hale getirilebilirse ve bunların uygulamaya konması için ku-
ral ve işleyişi önceden belli etkin mekanizmalar geliştirebilirse çabaları-
nın başarı getirme olasılığı artacaktır.28 Bu anlamda özellikle arabuluculu-
ğun kurumsallaştırılması ve somut bir mekanizma haline dönüştürülmesi 
önemlidir. Bunun için de güçlü fonlarla desteklenen, iyi eğitim almış yeterli 
sayıda personelin görev aldığı profesyonel ve bağımsız bir arabuluculuk 
biriminin (örneğin Çatışmaların Analizi ve Çözümü Merkezinin) oluştu-
rulması önemli bir adım olacaktır.29 Üye devletlerden beklenen, böyle bir 
birime siyasi iradeleriyle ve yeterli fon sağlayarak destek olmaktır. Örgüt 
içinde oluşturulacak bir protokolle arabuluculuk birimi doğrudan Genel 
Sekretere bağlanabilir ve çatışmalar sırasında gereksiz bürokrasinin aşıla-
rak bilgilerin toplanması ve gerekli adımların atılması bağlamında birimin 
işleyişiyle ilgili kurallar ve süreçler net şekilde tanımlanabilir. Söz konusu 
birim başka uluslararası kurumlarla ve önde gelen düşünce kuruluşlarıyla 

25 Víctor Luis Gutiérrez Castillo, “The Organization of Islamic Cooperation in Contemporary International 
Society”, Revista Electrónica De Estudios Internacionales, No. 27, (2014), p. 19.

26 Salah, ibid, p. 19.
27 Sharqieh, ibid, pp. 231-232.
28 Prodromou, ibid, p. 4.
29 Qadir and Rehman, ibid, p. 377.
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yakın temas ve eşgüdüm içerisinde olabilir. Hatta İİT’nin aldığı kararları 
uygulamak üzere üye devletlerin gönüllülük temelinde katılacakları ortak 
müdahale gücü oluşturulması bile düşünülebilir. Uluslararası İslam Adalet 
Divanı’nın kapsamının genişletilerek ve bağlayıcı gücünün artırılarak Müs-
lümanlar arasındaki çatışmalarda yoğun şekilde devreye sokulması, İİT’nin 
uygulamaya dönük çatışmaların çözümü mekanizmalarının güçlendirilmesi 
bakımından düşünülebilecek diğer bir önlemdir.

5. İİT’nin Çatışmaların Çözümü Alanındaki Olumlu Unsurları
5.1. Başka Kuruluşlarla İşbirliği
İİT, üyelik sayısı bakımından Birleşmiş Milletlerden sonra dünyanın 

ikinci büyük örgütüdür. 57 devleti temsil eden ve bünyesinde başka dev-
letlere ve önemli uluslararası örgütlere gözlemcilik veren İİT, çatışmaların 
çözümü konusunda adımlar atmaya kalktığında başka uluslararası aktör-
ler tarafından ciddiye alınmaktadır. Bu çerçevede örgütün başka ulusla-
rarası örgütlerle yaptığı işbirliği çatışmaların çözümü çabalarında ciddi 
ağırlık taşımaktadır. İİT üyesi ülkeler Müslümanları ilgilendiren önemli 
sorunlarda BM’de blok oy kullanma eğilimi taşımaktadır. Bunun yanın-
da örgütün BM’yle kurumsal ilişkisi de mevcuttur. İİT, 10 Ekim 1975’te 
3369 sayılı kararla BM’nin gözlemci üyesi olarak kabul edilmiştir. İİT’nin 
BM nezdinde hem New York’ta hem de Cenevre’de Daimi Gözlemcilik 
Ofisleri bulunmaktadır. Aralık 2006’da BM Genel Kurulu BM ile İİT ara-
sında daha fazla işbirliği yapılmasını desteklemeye yönelik bir karar ge-
çirmiştir. Bu kararda İİT Genel Sekreterinin, üye devletleri ya da Müslü-
man toplulukları ilgilendiren çatışma durumlarında örgütün çatışmaların 
önlenmesi, güven inşa edilmesi, barışı koruma, çatışmaların çözümü ve 
çatışma sonrası rehabilitasyonda daha fazla rol sahibi olmasına yönelik 
çabaları memnuniyetle karşılanmıştır.30 12 Şubat 2007 tarih ve 61/49 sa-
yılı, 26 Şubat 2009 tarih ve 63/114 sayılı ve 5 Nisan 2011 tarih ve 65/140 
sayılı kararların gösterdiği gibi iki örgüt en üst düzeyde bir araya gelmiş-
ler, uzmanlık kuruluşlarını içerecek şekilde temaslarını genişletmişler ve 
uluslararası barış ve güvenliği güçlendirmek, self-determinasyon hakkına 
destek vermek ve temel insan haklarını geliştirmek için aralarında işbirliği 
yapmayı taahhüt etmişlerdir.31 

İİT, BM dışında başka örgüt ve devletlerle kurumsal ilişkilerini 
geliştirerek hem uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmış hem de 

30 Sharqieh, ibid, p. 228.
31 Castillo, ibid, p. 16.
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çatışmaların çözümü bağlamındaki yetkinliğini geliştirmiştir. 2013 yılı 
ortasında İİT Brüksel’de Avrupa Birliği nezdinde bir Daimi Temsilcilik 
Misyonu kurmuştur. Bu gelişmeden daha önce İİT, Temmuz 2009’da Ni-
jer’in başkenti Niamey’de İnsani Yardım ve Kalkınma Bürosu ve 2011’de 
Somali’nin başkenti Mogadişu’da bir İnsani Yardım Ofisi açmıştır. 
Dünyanın önde gelen ülkelerinden Rusya’ya örgütte gözlemcilik statüsü 
verilmiştir. Amerikan Başkanının 2010 yılında atadığı İİT özel temsilcisi 
aracılığıyla bu ülkeyle olan temaslar yoğunlaştırılmıştır. Çin ve İngiltere 
ile karşılıklı resmi görüşmeler gerçekleştirilerek ilişkiler geliştirilmeye 
çalışılmıştır.32 İİT 2011 yılında Afrika Birliği örgütü ile işbirliği anlaşması 
imzalamıştır.33 İİT, BM ve AB gibi kuruluşlar tarafından ortaya atılan “Me-
deniyetler Arası Diyalog” ve “Doğu-Batı Diyalogu” gibi büyük çaplı pro-
jelere destek vermiştir.

İİT’nin başka örgüt ve devletlerle kurduğu kurumsal işbirliği, uygun 
mekanizmaların devreye sokulmasıyla çatışmaların çözümünde ciddi katkı 
sağlama potansiyelini gündeme getirmektedir. İşbirliği çerçevesinde kritik 
bilgilerin taraflar arasında paylaşılması, çatışmalarla ilgili resmi görüşme 
ve temasların gerçekleştirilmesi, çatışmaların çözümü çabalarını engelle-
yici değil tamamlayıcı olacak şekilde koordinasyon sağlanması, değişim 
programlarının uygulamaya konması, kısa süreli görevlendirilmeler yapıl-
ması, ortak burslar verilmesi ve konferans benzeri aktiviteler yapılması ça-
tışmaların çözümünde ciddi katkılar sağlayabilecektir.34 Gine, Moritanya 
ve Somali’de uluslararası temas gruplarının kurulması ve Darfur’da BM 
ve Afrika Birliği’nin birlikte hareket etmesi gibi örneklerde görüldüğü 
üzere değişik aktörlerin güç ve yeteneklerinin bir araya getirilmesi, çatış-
maların ele alınmasında etkili olabilmektedir. Bu çerçevede İİT’nin diğer 
kuruluşlarla çabalarını ve yeteneklerini birleştirmesi ve BM gibi örgütlerle 
kurumsal bağlantılar kurarak eğitim, kurum oluşturma, bilgi ve tecrübe 
paylaşımı ve lojistik destek gibi konularda işbirliği yapması olumlu sonuç-
lar doğurabilecektir.35

5.2. Tarafsız Konumu
İİT, kendini tarafsız ve bağlantısız bir örgüt olarak görmektedir. 

Herhangi bir uluslararası politika yapılanmasını, ideolojiyi ve ideolojik 
gruplaşmayı, siyasi ve askeri nitelikli herhangi bir devletler koalisyonunu 

32 Ataman ve Gökşen, age, s. 19.
33 Bacık, ibid, p. 595.
34 Sharqieh, ibid, p. 232.
35 Salah, ibid, p. 21.
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desteklememektedir. Çatışmalar karşısında genelde takındığı tutum, taraf-
lardan herhangi birini destekliyor izlenimi vermekten kaçınmaktır. Müslü-
manların ciddi zarar gördüğü çatışmalarda bile İİT, karşı tarafa egemenliği-
ne, toprak bütünlüğüne ve rejimine saygı duyduğu konusunda güvence ver-
mektedir. Uluslararası toplum da genel olarak İİT’nin çatışmaların çözümü 
konusundaki girişimlerine olumlu bakmaktadır. Bu konuda örgütün belli bir 
saygın konuma eriştiği söylenebilir. Sonuç olarak etkin ve başarılı bir ara-
buluculuğun temel şartlarından birinin tarafsızlık olduğu düşünüldüğünde 
İİT’nin bu bakımdan önemli bir avantaja sahip olduğu düşünülebilir.

5.3. Kültürel Yetkinliği ve Moral Gücü
57 ülkeyi bünyesinde üye olarak barındıran İİT, İslam bağlantısından 

dolayı bu üye devletlerin gözünde ve başka ülkelerde yaşayan Müslüman 
toplulukların gözünde belli bir saygınlığa ve kabul edilirliğe sahiptir. Müs-
lüman bireyler, gruplar, uluslar, halklar ve topluluklar için İİT Müslüman 
birliğini temsil etmektedir. Müslümanların beklentisi bu birliğin kendi-
lerinin çıkarları ve iyiliği için çaba göstermesidir. Örgütten tersi yönde 
davranışlar beklenmemektedir. Örgüt pasif kalabilir, etkinliği düşük düzey-
de kalabilir, fakat asla bilinçli bir şekilde Müslümanların aleyhine hareket 
etmez. Diğer taraftan İİT, kültürel ve dini çerçevede Müslüman topluluk-
ların düşünce şekillerini, hassasiyetlerini, kültürlerini, inançlarını, dillerini 
ve benzeri özelliklerini daha yakından bilmekte ve ona göre davranışlar 
sergileyebilmektedir. Başka örgüt ve kurumların Müslümanları aynı dere-
cede anlaması ve aynı derecede onlardan kabul görmesi mümkün değildir.

Bu çerçevede Müslümanların taraf olduğu çatışmalarda çözüm öne-
risi üretebilecek ve uygulatabilecek aktörlerin başında İİT gelmektedir. 
Müslümanları ilgilendiren temel sorunlarda ve çatışmalarda örgüt bilgi 
deposu niteliğindedir. Sorunların değişik yönleriyle ilgili en doğru bilgi 
ve değerlendirmeler örgüt bünyesinde mevcuttur. Ayrıca İİT, çatışmalara 
dahil olan Müslümanların dillerini konuşan, dinlerine mensup olan ve 
kültürlerinin parçası olan uzmanlara sahip olduğu için taraflarca kolay-
ca kabul gören arabulucu ve görüşmeci atayabilmektedir. Müslümanların 
yaşadıkları yerler İİT’nin arka bahçesi niteliğinde olduğu için örgüt aşı-
rı derecede aşina olduğu bu bölgelerde çatışmaları durdurmak, çatış-
maların kökenlerine yönelik tedbirler almak ve çatışma sonrası yeniden 
yapılanma faaliyetleri gerçekleştirmek üzere kendisine ve hedef ülke-
ye mensup görevliler ve yetkililer atayabilecek durumdadır. İİT, ayrıca 
Müslüman ülkelerdeki ve toplumlardaki yerel liderleri, kabile şeflerini, 
önde gelen din adamlarını, kamuoyu önderlerini, akademisyenleri ve sivil 
toplum liderlerini etkileyebilir ve çatışmaların çözümü ve arabuluculuk 
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faaliyetlerinde onlardan faydalanabilir. Birçok durumda İİT, hiçbir grup, 
kurum ve aktörün ulaşamadığı bölgelere ve insanlara ulaşabilmekte ve 
başkalarının etkin olamadığı yerlerde faaliyet gösterebilmektedir. Bu an-
lamda başta Batı olmak üzere dünya aktörlerine hiçbir şekilde güvenme-
yen İslami radikal grupların kendi bölgelerine İİT’nin girmesine ve ça-
tışmaların çözümü ve acil yardım bağlamında faaliyet göstermesine izin 
verdiğine dikkat çekmek gerekir.36

İİT’nin moral gücü olarak değerlendirilebilecek diğer olumlu bir yönü 
BM gibi diğer uluslararası örgütlerden farklı olarak tarafları ya da suç-
lu tarafı dize getirmek üzere askeri müdahale seçeneğinin bulunmaması 
ve taraflara herhangi bir çözümü empoze etme yoluna gitmemesidir. İİT 
devrede olduğunda taraflar bilmektedirler ki kendilerine yönelik herhangi 
bir zorlama ya da müdahale olmayacak, belli bir çözüm kendilerine daya-
tılmaya çalışılmayacaktır. Sopa-havuç diplomasisinde İİT yalnızca havuç 
kısmına sahiptir, taraflara belli kolaylaştırıcılar sunmaktadır; sopa kısmın-
da ise moral gücünü kullanarak tarafları ikna etmeye çalışmaktadır. İİT’nin 
bu yönünün çeşitli avantajlar sunduğu söylenebilir. Birincisi, BM gibi 
başka bir örgütün zorlayıcı gücünün devrede olduğu bir durumda İİT’nin 
moral gücü tamamlayıcı bir rol oynayabilir; zaten baskı altında olan taraf-
lara prestijlerini kurtarıcı bir çıkış yolu sunabilir. İkincisi, İİT’nin zorlayı-
cı yönü bulunmayan gönüllülük temelindeki yaklaşımı çatışan tarafların 
daha olumlu tepki vermesini sağlayabilir. İİT’nin yaklaşımında nihai çö-
zümü kendilerinin üreteceğini ve kendilerine çıkarlarına ters düşecek bir 
zorlamada bulunulmayacağını bilen taraflar görüşmeleri ciddiye alabilirler 
ve kalıcı bir çözüm üretebilirler. Birçok durumda taraflar uzlaşma eğilimi 
taşısa bile kendilerine yönelik zorlayıcı tedbirler alınmasına tepki olarak 
sert tutum takınabilmektedirler. Üçüncüsü dini ve kültürel yönü ağır basan 
İİT, moral ve ahlaki çerçevede bazı davranışları yerdiğinde ve bazılarını 
övdüğünde bu, taraflar üzerinde manevi baskı oluşturabilir ve onları moral 
yönü ağır basan bir kurumun yermesinden kaçınmak için daha yapıcı 
davranış sergilemeye teşvik edebilir.37

6. İİT’nin Çatışmaların Çözümü Alanındaki Olumsuz Yönleri
6.1. Dini Boyutun Ağırlıklı Olması
Klasik uluslararası örgütler ulus-devletler tarafından kurulur ve genel-

de coğrafi temele sahiptir. Bazıları belli konu alanlarına odaklanmış olsa 

36 Sharqieh, ibid, pp. 227, 234.
37 Sharqieh, ibid, p. 228.
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da hepsinde ulus-devletin egemenliği, sınırları ve rejimi dokunulmaz un-
surlar olarak kabul görmektedir. Başka bir deyişle devletler uluslararası 
bir örgüte katılarak kendi rejim ve egemenliklerinden taviz vermezler ve 
kendilerini belli bir ideolojiye hasretmezler. Bu çerçevede İİT, farklı bir 
örgüt olarak ortaya çıkmaktadır. Kısaca belirtmek gerekirse dini temelli 
tek uluslararası örgüttür. Bir anlamda örgütün temelleri on dört asır önce 
atılmış ve felsefesini Kur’an’dan almıştır. Örgütün Şartı’na bakıldığında 
baştan sona hâkim olan unsur İslamiyet’tir. İslam, örgüt açısından tek ortak 
payda ve tek kimlik ve bütünleşme kaynağıdır.38 Üye devletler halkının 
çoğunluğu Müslüman olan, dolayısıyla Müslüman ülke ya da İslam ülkesi 
olarak bilinen devletlerdir. “İslami dayanışma,” değişik şekillerde yo-
rumlanabilecek olsa da Şart’ta temel hedef olarak ortaya konmuştur. Yine 
Şart’ta Ümmetin birliğine ve çıkarlarına öncelik verilmiştir; Müslüman İs-
lam’a koşulsuz şekilde inanan kişi olarak tanımlanmış ve ‘Şeriat’ın ilkele-
rine göre yaşayan Müslümanlara karşı sorumluluk vurgulanmıştır.39 1990 
yılında ilan edilen örgütün Kahire İnsan Hakları Deklarasyonu40 İİT’nin 
insan haklarını İslam çerçevesinde ele aldığını göstermektedir. Buna göre 
Müslüman azınlıkların haklarının sağlanması ve korunması İslami ilkeler 
çerçevesinde düşünülmektedir. Deklarasyonda Şeriat kelimesi 15 defa ge-
çerken Deklarasyonun herhangi bir maddesinin açıklanması ve açıklığa ka-
vuşturulması bakımından tek kaynağın İslam Şeriatı olduğu belirtilmiştir.

Başka alanlarda olduğu gibi uluslararası hukuk ve insan hakları alanla-
rında da ortaya çıkmış ve yerleşmiş olan uluslararası normlar, uygulamalar 
ve yapılar İİT’nin yukarıda belirttiğimiz özellikleriyle zıtlık oluşturmak-
tadır. İİT’nin Şartı’na bakarak değerlendirme yapıldığında örgüt mevcut 
modern uluslararası sistemin ve devlet sisteminin antitezi gibidir. Diğer 
taraftan örgütün üyesi olan devletlerin mevcut uluslararası sistemin ilke-
leri, kurumları ve uygulamalarına kendilerini bağlı hissetmeleri bir tezat 
olarak ortaya çıkmaktadır. Örgütün ruhu ve eğilimi dine dayanarak hareket 
etmeyi öngörürken birçoğu laik yönetime sahip olan üye ulus-devletler 
egemenlik gibi temel uluslararası ilkeleri önemsemekte ve çıkarları çerçe-
vesinde hareket etmeyi tercih etmektedirler. Genel iç ve dış politikalarında 
dinden çok siyasi gerçeklikler ve ulusal çıkarlar çerçevesinde hareket et-
meyi tercih eden ve milliyetçilik gibi devleti öne çıkaran akımların etkisi 
altında kalan üye devletler, İİT’nin öne çıkardığı ümmetin çıkarları ve da-

38 Castillo, ibid, p. 6.
39 Prodromou, ibid, p. 5.
40 http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/Human-Rights/cairo.pdf; accessed: 

05.03.2018.
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yanışması mitine bağlı kalmamaktadır. Neredeyse ümmet ve ulus-devletin 
karşı karşıya geldiği her durumda baskın çıkan ulus-devlet olmaktadır.41

Yukarıda belirtilen hususların İİT’nin çatışmaların çözümü çerçevesin-
de attığı adımlar bakımından sorun ve engel oluşturacağı ortadadır. Örgü-
tün temel yaklaşımıyla üye devletlerin yaklaşımları arasındaki temel zıtlık 
elbette uygulamada aksamalara neden olacaktır. Önemli bir husus olarak 
belli bir çatışmayla doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olan üye devlet ya da 
devletlerin ulusal çıkarlar çerçevesinde ve milliyetçilik temelinde hareket 
etmesi, örgütün o sorunla ilgili olarak etkin girişimde bulunmasını ya da 
girişiminin sonucunu olumsuz yönde etkilemektedir. Örneğin devletlerin 
egemenliğine duyulan aşırı saygı, Müslümanların insan haklarını çiğneyen 
devletlere karşı etkin politika izlenmesini engellemektedir. Ancak bütün 
olumsuzluklara rağmen Müslüman halkların Müslümanların durumlarıyla 
yakından ilgilenmeleri ve kendi devletlerini bu çerçevede baskı altına 
almaları dikkate alındığında üye devletlerin ulus-devletler olarak hareket 
etseler bile belli kriz ve çatışmalarda İslam dayanışması çerçevesinde 
tutum takınmaları söz konusu olabilmektedir. Bu yüzden İİT’nin İslam te-
melli olmasının ve İslami dayanışmayı öne çıkartmasının, örgütün ve üye 
ülkelerin başka devlet ve devlet gruplarına karşı kullanabilecekleri bir koz 
olduğu söylenebilir.

6.2. Üye Devletlerle İlgili Problemler
İİT’nin üye devletleri arasında değişik açılardan çok büyük farklılıklar 

bulunmaktadır. Üyeler arasında dünyanın kişi başına geliri çok yüksek en 
zengin ülkeleri bulunurken, bazı üyeler dünyanın en fakir ülkelerindendir 
ve halkları hayatlarını çok kötü şartlarda devam ettirmektedir. Bu ülkeler-
de berbat yaşam koşulları radikal gruplar üretir ve terörizme neden olurken 
aynı zamanda ülkeler içinde ve ülkeler arasında çatışmalar doğurmakta-
dır. Bazı ülkeler dini kurallara göre yönetilirken bazıları laik ve/veya de-
mokratik yönetimlere sahiptir. Dini akımlar neredeyse bütün üye ülkelerde 
yönetimler açısından meydan okuyucu temel aktör durumundadır. Dinle 
yönetilen ülkelerde bile dini kural ve ilkelerin uygulanmasından memnun 
olmayan gruplar iktidar ve rejimi hedef almaktadır. Siyasi ve ekonomik 
istikrarsızlık neredeyse bütün üye ülkeleri tehdit etmektedir. Ülkelerin bir-
çoğu siyasi, etnik, dini ve mezhepsel temelde ortaya çıkan çatışmalarla 
boğuşmaktadır. 

Ülkeler içindeki çatışma ve sorunlara ilave olarak üye devletler arasında 
ciddi görüş ve çıkar ayrılıkları mevcuttur. Birbirine düşman olan ve birbiri-

41 Bacık, ibid, pp. 596-600.
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nin altını oyan devletler olduğu gibi bölgesel etki kurma bakımından birbi-
rini rakip gören ve bu çerçevede birbiriyle mücadele eden devletler bulun-
maktadır. Devletler birbirine güvenmemekte ve reelpolitik uygulamaktadır. 
Örgütün önde gelen ülkeleri, kendilerinin dar kapsamlı çıkarlarını örgütün 
daha kapsamlı hedeflerinin önüne koyarak İİT’nin kendilerinin ve müttefik-
lerinin çıkarlarına zarar verecek kararlar almasını ve eylemlerde bulunma-
sını engellemektedir. İran’ın Suriye rejimine, Suudi Arabistan’ın Bahreyn’e 
destek vermesinin ortaya koyduğu gibi devletlerin uyguladığı reelpolitik 
aynı zamanda mezhepsel bir temele sahip olup Müslüman halklar ve dev-
letler arasındaki ayrışmayı daha da derinleştirmektedir. Bu çerçevede bazı 
örgüt üyesi devletler örgütü kültürel bir forum olur görür ve örgütü Müs-
lümanlar arasındaki uyumu artırmak için kullanmaya çalışırken, reelpolitik 
uygulayanların örgüt aracılığıyla kendi siyasi gündemlerini dayatmaya ve 
kendi mezheplerini yaymaya çalıştıkları söylenebilir.42 Sonuçta karşılıklı gü-
vensizlik ve reelpolitik üye devletler arasında büyük uçurumlar yaratmakta, 
örgüt içinde alt bloklar ortaya çıkarmakta ve üyelerin bir araya gelip ortak 
tutumlar takınmalarını ve politikalar izlemelerini engellemektedir.

İslami dayanışma içinde olmaları beklenen ülkeler arasında ciddi 
sorunların bulunmadığı durumlarda bile ekonomik ilişki ve karşılıklı ticaret 
düzeyi çok düşüktür. Devletler arasındaki ekonomik ve sosyal yapı farklı-
lıkları ekonomik bütünleşmenin önünde engel oluşturmaktadır. Devletler 
içindeki ve arasındaki bu sorun, eşitsizlik ve farklılıkların İİT’nin işleyişi 
bakımından sorun oluşturduğu ve örgütün etkinliğini azalttığı açıktır.

İİT, İslam dayanışması ve Şeriata bağlılık gibi fikirlerle ulus-üstü 
örgüt tutumu takınır gözükse de ulus-devlet olgusunu ve uluslararası hu-
kukun bütün yerleşmiş kurum ve fikirlerini benimsemiştir. Örneğin İİT, 
devletlerin egemenliği ve bağımsızlığını ve uluslararası hukukun uygun-
luğunu kabul etmiştir. Yine İİT hiçbir Müslüman azınlık için ayrılma ve 
bağımsızlık hakkından bahsetmemiştir. Örgütün genel eğilimi bu iken üye 
devletler çok daha muhafazakâr bir tutum benimseyerek bağımsızlık ve 
egemenliğe aşırı önem vermektedirler. Üye ülkeler örgütü asla ulus-üstü 
bir yapıya dönüştürmeyi düşünmedikleri gibi egemenliğe aykırı gözüken 
her tür girişimi ve öneriyi reddetmektedirler.43

Daha çok kendi çıkar ve egemenliklerine odaklanan üye devletler, 
İİT’nin çatışmaların çözümü konusunda daha etkin ve aktif bir örgüt hali-
ne getirilmesi bağlamında siyasi irade eksikliği sergilemektedir. Örneğin 

42 Sharqieh, ibid, p. 231.
43 Khan, ibid, p. 352.
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önceki genel sekreterlerden Ekmeleddiğin İhsanoğlu çatışmaların çözümü 
ve arabuluculuk da dâhil olmak üzere bazı konularda örgütte reform ger-
çekleştirmeye kalktığında üye devletlerden gerekli desteği alamamış, bu 
yüzden bazı başarılı adımlar atmış olsa da örgütü istediği noktaya getire-
memiştir.44 İİT’nin çatışmaların çözümü alanında etkinliğini artırabilmesi 
için üye devletlerin Genel Sekreterlik makamını birçok noktada yetkilen-
direrek serbest bırakması ve uygulamaya dönük adımları desteklemek üze-
re yeterli finansal destek sağlaması gerekmektedir. Üyelerin siyasi irade 
eksikliği durumunda örgütün atmaya çalıştığı adımlar hep kadük kalacak, 
istenen ilerlemeler sağlanamayacaktır.45

Üye devletlerin birden fazla örgütün üye olmaları ve bazı durumlarda 
değişik örgüt üyelikleri arasında çatışma yaşanması İİT’nin çatışmaların 
çözümü konusundaki rolünü ve girişimlerini olumsuz yönde etkileyebil-
mektedir. Örgüt üyesi ülkelerden 27 tanesi Afrika Birliği’nin, 22 tanesi 
Arap Birliği’nin, 7 tanesi de her iki örgütün üyesidir. Arabuluculuk faali-
yetleri çerçevesinde bu ülkelerin değişik örgütlere olan sadakati arasında 
bir çatışma olabilmektedir. Aynı olayda bu örgütlerin arabuluculuk yapma-
sı ve tutumlarının farklılık arz etmesi durumunda ilgili ülkenin hangisini 
tercih edeceğini tahmin etmek oldukça zordur. Devletin kendisi örgütler-
den birini tercih etme bakımından zorluk çekecektir. Diğer taraftan aynı 
çatışmada birden fazla örgütün devrede olması ve arabuluculuk yapması 
durumunda koordinasyon eksikliğinden dolayı gereksiz çatışma ve anlaş-
mazlıklar yaşanabilmekte, karmaşadan dolayı sürecin verimliliği olumsuz 
yönde etkilenebilmektedir.

 Devletlerden kaynaklanan nedenlerle İİT’nin pasif ve etkisiz kal-
dığı birçok çatışma ve kriz olmuştur. Geçmiş dönemlerde İİT, üyeleri ara-
sındaki çatışmalarda arabuluculuk yapmaya çalışmamış ya da arabulucu-
luğu başarılı olmamıştır. Mısır ve Libya arasında ve yine Sudan ve Libya 
arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklarda arabuluculuk girişiminde bulunma-
mıştır. Batı Sahra ve Kürt sorunu gibi konular üye ülkeleri ilgilendirdiği 
halde İİT tarafından ele alınmamıştır.46 İran-Irak savaşında üye devletlerin 
taraflardan birisini desteklemeleri nedeniyle İİT çatışmada arabuluculuk 
yapacak derecede tarafların güvenini kazanamamıştır.47 İİT Kosova, Bos-
na, Çeçenistan, Myanmar ve Somali gibi ülkelerde Müslümanların kitlesel 

44 Sharqieh, ibid, p. 230.
45 Qadir and Rehman, ibid, p. 378.
46 Al-Ahsan, ibid, p. 143.
47 Özerdem, ibid, pp. 396-397.
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olarak öldürülmesi karşısında büyük ölçüde etkisiz kalmıştır. Libya ve Irak 
gibi ülkelere yönelik gerçekleştirilen yabancı askeri müdahaleleri önlemek 
için ciddi çaba ortaya koymamıştır. Arap Baharı gelişmelerine verilen tepki 
bağlamında örgüt sanki yok gibidir. Suriye’de yaşanan insanlık trajedisine 
örgütün verdiği tepki de yok denecek düzeydedir. Sonuçta dünyanın ikinci 
büyük örgütü olan İİT’nin birçok durumda etkisiz kalması ve kendisinden 
ciddi bir şey beklenmemesi hayal kırıklığı yaratıcı bir durumdur.

7. İİT’nin Çatışmaların Çözümü Çabalarının Örnekleri
7.1. 1970 Ürdün-FKÖ Çatışması
Araplarla İsrailliler arasında yaşanan çatışmalardan ve İsrail’in Filis-

tin topraklarını işgal etmesinden dolayı çok sayıda Filistinli Ürdün toprak-
larına kaçmak zorunda kalmıştı. Ürdün kendisini Filistinlilerin temsilcisi 
olarak görürken Ürdün’e yerleşmiş olan Filistin Kurtuluş Örgütü de Filis-
tinlilerin hakları için mücadele etmekteydi. Ancak Ürdün devleti İsrail’le 
itidal temelinde ilişkiler yürütmeye çalışırken FKÖ devrimci bir tutum be-
nimsemişti. FKÖ’nün hem İsrail karşıtı eylemleri hem de Ürdün içerisin-
de ayrı bir siyasi otorite haline gelmiş olması Ürdün hükümetini rahatsız 
ediyordu. Sonuçta karşılıklı gerginlikler Eylül 1970’te çatışmaya dönüştü 
ve Ürdün hükümeti güçlü taraf olduğu için Filistin hareketini mağlup etti. 
Çatışma sonrasında Suudi Arabistan Kralı Faysal ile Mısır Cumhurbaşkanı 
Abdül Nasır taraflar arasında arabuluculuk yaparak görüşmeler yoluyla bir 
anlaşmaya varılmasını sağladılar. Anlaşmaya göre FKÖ’nün Ürdün’den 
ayrılması kabul edilirken tarafların Filistin sorunuyla ilgili resmi temsilcilik 
durumları ve Filistin siyasetlerindeki yerleri tescil edildi. İslam Konferansı 
Örgütü aldığı bir kararla Mısır ve Suudi Arabistan’ın arabuluculuğunu tak-
dirle karşıladığını belirtti.48

Taraflar arasındaki görüşmeler ve arabuluculukla ilgili olarak yaşa-
nanlar gizli tutulduğu ve kamuoyuna duyurulmadığı için iki devletin ve 
İKÖ’nün süreçte oynadığı rol tam olarak öğrenilememiştir. Ancak anlaşı-
lan şey, iki devletin tarafları barıştırdığı ve İKÖ’nün sonradan yaşananlara 
onay verdiğidir. Diğer taraftan İKÖ’nün verdiği onay ve sonradan taraflar-
la geliştirdiği ilişkiler, FKÖ’nün daha sonra uluslararası alanda Filistinlile-
rin temsilcisi olarak tanınmasında ve iki taraf arasında dostluk ilişkilerinin 
geliştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Olayda arabuluculuğun niye ba-
şarılı olduğu konusunda taraflardan birinin diğerini askeri açıdan mağlup 
etmiş olması, arabulucuların her iki tarafça kabul gören kişilikler olması 

48 Qadir and Rehman, ibid, p. 368; al-Ahsan, ibid, pp. 139-140, 151, 155.
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ve çatışmaya neden olan sorunun köklü bir sorun olmaması, ilgili faktörler 
olarak verilebilir.

7.2. 1971 Doğu Pakistan-Batı Pakistan Çatışması
1971 yılında Pakistan genelinde yapılan seçimlerde Doğu Pakistanlılar 

(Bengaliler) parlamentoda çoğunluğu sağlasalar da Batı Pakistan, yönetimi 
onlara devretmeyi reddetti. Bunun üzerine iki taraf arasında çıkan iç 
savaşta Batı Pakistan Doğu Pakistan’da askeri açıdan yenilgiye uğrayınca 
Bangladeş’in bağımsızlığının yolu açılmış oldu. İKÖ, çatışmaların ilk 
aşamasında tarafları bir araya getirmeye ve soruna barışçıl çözüm bulmaya 
çalıştı. İKÖ Genel Sekreteri eski Malezya başbakanı Tengku Abdül Rah-
man yanındaki heyetle birlikte Doğu ve Batı Pakistan’ı ziyaret etti, fa-
kat Doğu Pakistanlı liderlerin sığındıkları Hindistan, heyetin girişine izin 
vermeyince onlarla görüşmek mümkün olmadı. Dolayısıyla örgütün savaş 
sırasındaki çabası başarısız olmuş oldu. 

Savaştan sonra 1971 yılı sonunda Bangladeş bağımsız devlet haline 
geldiğinde İKÖ, bu defa iki devlet arasında yumuşama sağlanması için 
devreye girdi. Örgüt aldığı bir kararla Genel Sekreterini, altı üye devletin 
dışişleri bakanlarıyla birlikte iki devlet arasında anlaşma, uzlaşma ve dost-
luk sağlanması için Pakistan Başbakanı Zülfikar Ali Butto’yla ve Bangla-
deş Başbakanı Mucibür Rahman ile görüşme yapmak üzere görevlendirdi. 
Genel Sekreter hac döneminde iki lideri bir araya getirmek için çaba gös-
terdi, fakat Pakistan henüz Bangladeş’i tanımaya hazır olmadığı için gö-
rüşme gerçekleştirilemedi. Yine Genel Sekreterin teşvikiyle Pakistan baş-
bakanı 1973 Arap-İsrail savaşının sonuçlarını tartışmak üzere ülkesinde 
bir İKÖ Zirvesi toplanması çağrısında bulundu. 1974’te Lahor’da gerçek-
leştirilen zirve sürecinin öncesinde Pakistan Bangladeş’i tanıyarak başba-
kanını ülkesine davet etti, Bangladeş’in olumlu cevap vermesiyle iki ülke 
arasındaki buzlar erime sürecine girdi.49 Dolayısıyla iki ülke arasındaki 
ilişkilerin normalleştirilmesinde İKÖ kolaylaştırıcılık vazifesi görmüş olsa 
da asıl adımları atanlar tarafların kendileri olmuştur.

7.3. Afganistan’ın İşgali
Sovyetler Birliği 1979’da Afganistan’ı işgal ettiğinde İKÖ, 1980 yılın-

da ilk olağanüstü dışişleri bakanları konferansını toplayarak işgali kınadı. 
Konferans sonucunda yayınlanan ortak bildiride Afganistan’ın işgalinin bu 
ülkenin egemenliğinin açık bir ihlali olduğu belirtilerek Sovyet güçlerinin 
Afganistan’dan derhal ve tamamen çekilmesi çağrısında bulunuldu. Ayrıca 
Afganistan’da SSCB tarafından atanmış uydu bir rejim bulunduğu gerekçe-

49 Qadir and Rehman, ibid, p. 368; al-Ahsan, ibid, pp. 141-142.
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siyle bu ülkenin İKÖ üyeliği askıya alındı. Diğer taraftan İKÖ Afganistan’la 
ilgili olarak özel bir komite oluşturarak Afgan mücahitleriyle Sovyet hükü-
meti arasında çatışmaların sona erdirilmesi için arabuluculuk girişiminde 
bulundu, fakat sonuçta Sovyetleri Afganistan’dan çekilme kararı vermeye 
iten şey İKÖ’nün arabuluculuğu değil, kendilerinin karşılaştıkları zorlayıcı 
nedenler oldu. 11 Eylül (2001) olaylarından sonra ABD Afganistan’a sa-
vaş açtığında ise İKÖ ABD’ye yönelik saldırıları kınamış olsa da ABD’nin 
Afganistan’a müdahalesini eleştirdi ve ABD’ye Afganlıların ölümüne ne-
den olmamak için itidal içinde hareket etme çağrısında bulundu. Ancak 
İKÖ’nün ABD’nin Afganistan’da yaptıklarıyla ilgili eleştiri ve açıklama-
ları Amerikalılar üzerinde hiçbir etki doğurmadı.50 İKÖ’nün Afganistan’ın 
işgaliyle ilgili girişimlerinin açıklamalarda bulunmakla sınırlı kaldığı ve ör-
gütün olayların gidişatında herhangi bir şekilde etkili olmadığı söylenebilir.

7.4. İran-Irak Savaşı
Eylül 1980’de İran ile Irak arasında savaş çıktığında İKÖ dışişleri 

bakanları hemen New York’taki BM Genel Kurul toplantıları sırasında 
olağanüstü bir toplantı gerçekleştirerek savaşan tarafları bir araya getir-
me amacıyla Pakistan Devlet Başkanı Ziya Ül Hak başkanlığında bir iyi 
niyet heyeti oluşturma kararı aldı. FKÖ lideri Yaser Arafat’ın da dâhil ol-
duğu heyet Bağdat ve Tahran’a ziyaretler gerçekleştirdi, fakat herhangi bir 
sonuç alamadı. Ocak 1981’de Mekke ve Taif’te gerçekleştirilen Üçüncü 
İslam Zirvesinde bu defa Gine’nin devrimci lideri Ahmad Sekou Toure 
başkanlığında Gambiya, Pakistan, Bangladeş, Senegal, Türkiye ve FKÖ 
liderlerinden oluşan İslami Barış Komitesi kuruldu. İran saldırgan Irak 
devletinin büyükelçisiyle aynı toplantıda yer alamayacağı gerekçesiyle 
söz konusu zirve toplantısını boykot etmişti. Irak ise İKÖ üyelerini asıl 
saldırganın İran olduğu konusunda ikna etmeye çalışmakla kalmadı, aynı 
zamanda bir sonraki dışişleri bakanları toplantısının Bağdat’ta gerçekleş-
tirilmesi kararının alınmasını sağladı. Zirve konferansı sonrasında İslami 
Barış Komitesi her iki tarafın başkentini ziyaret ederek Şattül Arab su yo-
luyla ilgili olarak iki tarafça kabul gören İKÖ üyelerinden bir komitenin 
oluşturulması, diğer sorunlarla ilgili görüşmeler yapılması ve ateşkes ilan 
edilerek Irak birliklerinin İKÖ gözetiminde İran topraklarından çekilmesi 
gibi önerilerde bulundu. Her iki taraf önerileri kabul etmezken İran 12. 
Dışişleri Bakanları Konferansı’nın Bağdat yerine bağımsız bir yerde top-
lanmasını önerdi, fakat önceki zirve toplantısını boykot ettiği için talebi 
kabul görmedi. Haziran 1981’de gerçekleştirilen söz konusu konferansta 

50 Qadir and Rehman, ibid, p. 369.
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Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin çatışmaların sürmesinde kendileri-
nin herhangi bir ahlaki ya da hukuki sorumluluklarının olmadığını ve so-
rumluluğun tamamen çatışmanın durdurulması konusunda hiçbir adım at-
mamış olan İran rejimine ait olduğunu söyledi. Konferansın sonunda İKÖ, 
örgüt için faydalı bir rehber olduğu gerekçesiyle Irak devlet başkanının 
konuşmasını kendisinin resmi bir belgesi olarak kabul etti, böylece çatış-
mada tarafsız arabulucu olma konumunu kaybetmiş oldu. Sonraki süreç-
te İKÖ’nün barış çabaları hiçbir sonuç getirmezken örgütün nihai olarak 
yaptığı tek şey, 1987 yılında taraflar arasında ateşkes öngören BM kararına 
onay vermek oldu.51

İran-Irak Savaşında İKÖ altı tane üye devletin devlet ya da hükümet 
başkanlarından oluşan güçlü bir komite kurmuş, komite tarafların toprak 
bütünlükleri ve egemenlikleri temelinde yine taraflarca kabul görebilecek 
kapsamlı bir öneri paketi hazırlamıştır. Hatta Ekim 1982’de BM Genel 
Kurulu İKÖ önerilerini onaylayan bir karar almıştır. Suudi Arabistan, Ür-
dün, Fas ve Kuzey Yemen gibi İKÖ üyelerinin açık desteğini almış olan 
Irak, İKÖ toplantılarına aktif şekilde katılır ve büyük oranda toplantılarda 
etkili olurken, İran aşırı sert tutum takınarak İslam’dan ayrıldığını iddia 
ettiği Irak rejiminin bu tutumunun İKÖ tarafından saptanarak ona göre 
adım atılmasını istemiştir. İran’ın 1981’deki zirveye katılmamış olması 
Irak’ın işine yaramış, hatta Irak devlet başkanının zirvede yaptığı konuş-
manın örgütün resmi belgesi olarak kabul edilmesi örgütün resmi taraf-
sızlık konumuna zarar vermiştir. Örgütün İslami çerçevede karar verebil-
mesi için savaşı kimin başlattığını ve kimin diğer Müslüman devlete karşı 
saldırganlık suçu işlediğini tespit etmesi gerekiyordu. Ancak İran’ın bu 
yöndeki talepleri karşısında örgüt adına hareket eden komite, kendilerinin 
bir davaya bakan ve hüküm verme konumunda olan yargıç olmadıkları-
nı, tek dertlerinin iki Müslüman topluluk arasındaki savaşı durdurmak ol-
duğunu belirtmiştir. Irak’ın İslami açıdan makbul olan davranış tarzlarını 
açık şekilde ihlal ettiği büyük ölçüde belliyken örgüt Irak’a karşı kesin bir 
tutum takınmamış, İran’ın Irak’la ilgili İslam’dan uzaklaşma suçlamasını 
ise hiç ciddiye almamıştır. Irak’ın İslam’a aykırı hareket ettiği yönünde 
bir karar vermesi halinde örgütün iki taraf arasında arabuluculuk yapması 
mümkün olmayacaktı. Sonuçta çatışmanın esasına yönelik herhangi bir 
tutum takınmayan ve bazı üyeleri Irak yanlısı olduğu için pek tarafsız 
gözükmeyen İKÖ’nün çabaları, İran’ın toptan boykotuyla herhangi olumlu 
bir gelişme ortaya çıkarmamıştır.

51 al-Ahsan, ibid, pp. 143-145.
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7.5. Filipinli Müslümanların Durumu
Filipinli Müslümanların durumuyla ilgilenme İKÖ’nün Müslüman azın-

lıklarla ilgilenmesinin ilk örneğini oluşturmuştur. 1972 yılında Cidde’de ger-
çekleştirilen İKÖ Üçüncü Dışişleri Bakanları Konferansı’nda Filipinler’de 
yaşayan Müslümanların durumundan duyulan kaygı dile getirildi ve durumu 
yerinde tespit etmek üzere Filipinler’e bir keşif heyeti gönderildi. 1973’te 
Bingazi’deki Dördüncü Konferans’ta Filipinler hükümetinin Güney Fili-
pinler’deki Müslümanlara yönelik soykırım düzeyine varan müdahalesinin 
sürmesinden duyulan kaygı dile getirilerek Libya, Suudi Arabistan, Senegal 
ve Somali dışişleri bakanlarının görüşmelerde bulunmak üzere Manila’ya 
gönderilmesine karar verildi. Ayrıca devletlere, dini çevrelere ve uluslararası 
otoritelere Filipinler’deki katliamı durdurmak için Filipinler devleti nezdinde 
girişimde bulunmaları çağrısında bulunulurken Endonezya ve Malezya’dan 
ASEAN’daki üyeliklerini bu çerçevede kullanmaları istendi. 1974 yılında 
Kuala Lumpur’daki Beşinci Konferans’ta 1972 heyetinin raporuna dayanıla-
rak Filipinler’in egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması temelinde 
Filipinler yönetimine ve Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi’ne (MNLF) krizi ba-
rışçıl şekilde çözümlemek amacıyla aralarında görüşmeler gerçekleştirmeleri 
çağrısında bulunuldu. Bu arada 1973’te atanmış olan ve daha sonra İKÖ Dai-
mi Filipinler Komitesi adını alan dört dışişleri bakanı Manila’ya gerçekleştir-
dikleri ziyaretle hükümeti MNLF ile görüşmelerde bulunma konusunda ikna 
etti. Filipinler yönetimi Şubat 1975’te Cidde’deki İKÖ merkezine delegasyon 
gönderip İKÖ’nün krizde arabuluculuk yapmasını resmen kabul edince İKÖ, 
Altıncı Dışişleri Bakanları Konferansı’nda MNLF’ye bağımsızlık talebinden 
vazgeçme ve bölgesel özerklikle yetinme çağrısında bulundu. Taraflar ara-
sındaki görüşmeler Aralık 1976’da imzalanan ve Filipinler anayasasına göre 
Müslümanların çoğunlukta olduğu 13 eyalete özerklik verilmesini öngören 
Tripoli Anlaşması’yla sona erdi. Libya İKÖ adına gözlemci olarak anlaşmaya 
imza koydu. Ancak Manila yönetimi anlaşmayı kendi tek taraflı yorumu çer-
çevesinde uygulamaya kalkınca ve üç eyalete özerklik vermekten vazgeçince 
1977 yılındaki 8. İKÖ Dışişleri Bakanları Konferansı’nda Filipinli Müslü-
manlara örgütte gözlemcilik statüsü verildi. Bunun üzerine Filipinler Devlet 
Başkanı Marcos 13 eyalete tekrar özerklik sözü verdi, fakat önerisi MNLF 
yönetimi tarafından kabul görmedi. Bu arada Filipinli Müslümanların kendi 
aralarında yaşanan liderlik mücadelesi çerçevesinde İKÖ Şubat 1979’daki 
10. Konferans’ta Filipinli Müslümanların tek temsilcisi olarak MNLF’yi 
gördüğünü ve Filipin Müslümanlarına yönelik her tür yardımın bu örgüt 
üzerinde sağlanacağını açıkladı. Diğer taraftan Filipinler’deki çatışmalar sü-
rerken İKÖ sürekli Filipinler’deki Müslümanlarla dayanışma içinde olduğunu 
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ilan etti, onlara ekonomik ve insani yardımda bulundu ve Müslüman blokun 
bir bütün olarak desteğini arkalarında hissetmelerini sağlayarak onların da-
valarını uluslararası forumlarda dile getirmelerine destek oldu. Filipinler’de 
Şubat 1986’da işbaşına geçen Aquino yönetimi sorunun çözümü konusunda 
İKÖ’nün arabuluculuğuna başvurdu. Yapılan görüşmeler sonucunda Ocak 
1987’de Cidde Paktı imzalansa da uygulamaya dönük Manila görüşmele-
ri başarısızlıkla sonuçlanınca MNLF, İKÖ’de bağımsız üye olabilmek için 
çaba göstermeye başladı. Aquino yönetiminin özerk bir Müslüman bölge ilan 
etmesi karşısında İKÖ, MNLF’ye tam üyelik vermeme yönünde tavır belir-
ledi, fakat Ağustos 1989’da Manila yönetiminin 13 bölgede halk oylamasına 
başvurulmasını savaş ilanı olarak görerek kınadı.52

1991 yılı sonunda İKÖ’nün gayretleriyle görüşmeler yeniden başla-
dı. 1992 yılı başında yeni iktidara gelmiş olan Ramos yönetimi, Bangladeş, 
Endonezya, Suudi Arabistan, Libya, Somali ve Senegal’i içerecek şekilde 
genişletilmiş olan İKÖ Daimi Filipinler Komitesi’nin arabuluculuğunda 
Filipinli Müslümanlarla diyalogu yeniden başlattı. 1994 ve 1995’te iki ara 
anlaşma imzalandıktan ve tüm Müslüman direnişçiler için genel af ilan 
edildikten sonra Müslüman Mindanao Özerk Belgesini oluşturan Nihai 
Barış Anlaşması Eylül 1996’da imzalandı. Anlaşmaya göre özerk hükümet 
güçlü bir şekilde oluşturuluncaya kadar geçiş döneminde İKÖ, anlaşmanın 
tam olarak uygulanmasına katkıda bulunmak için arabuluculuk ve yardım 
hizmeti sunmaya devam edecekti. Bu arada İKÖ’nün desteğiyle Güney Fi-
lipinler Barış ve Kalkınma Konseyi oluşturuldu ve yapılan seçimler sonu-
cunda Nur Misauri özerk bölgenin liderliğine seçildi. Sonraki dönemde İKÖ 
İslam Kalkınma Bankası aracılığıyla Güney Mindanao bölgesinde fakirlikle 
mücadele ve altyapının geliştirilmesi bağlamında maddi destek sağladı ve beş 
Ortak Çalışma Grubunun oluşturulmasına destek verdi. Ancak radikal İslami 
ve Hıristiyan grupların eylemleri nedeniyle genel anlaşmanın uygulanması 
çok da sorunsuz bir şekilde ilerlemedi.53

Kasım 2001’de Misuari tutuklandı ve bunun üzerine MNLF şiddet ey-
lemlerini tekrar başlattı. Her şeye rağmen İKÖ anlaşmanın uygulanmasını 
engelleyen sorunların aşılması için taraflarla sürekli temas halinde oldu ve 
2006 yılında İKÖ Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu sahadaki durumla 
ilgili olarak birinci elden bilgi toplamak üzere çatışma bölgesine bir keşif 
heyeti gönderdi. Yine Genel Sekreterin çabasıyla İKÖ, Filipinler hükümeti ve 

52 Sharqieh, ibid, p. 220; Khan, ibid, pp. 355-357; Waesahmae, ibid, p. 21; Özerdem, ibid, pp. 401-402; 
Salah, ibid, p. 20.

53 Khan, ibid, pp. 357-358; Özerdem, ibid, p. 404, Sharqieh, ibid, p. 222.
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MNLF arasında Kasım 2007’de Cidde’de ve Şubat 2008’de İstanbul’da ger-
çekleştirilen üçlü toplantılar sonucunda Ortak Çalışma Gruplarına, Nihai An-
laşmanın tam olarak uygulanmayan maddeleriyle ilgili olarak tarafların ortak 
noktalarını belirleme ve çözüm önerileri sunma talimatı verilmesi kararlaştı-
rıldı.54 Ayrıca 2008 yılı içinde Misuari serbest bırakılarak cezası ev hapsine 
çevrildi.55 Mayıs 2010’da Manila’da gerçekleştirilen üçüncü üçlü toplantıdan 
sonra Filipinler hükümetinin talebiyle İKÖ, Filipinli Müslüman örgütlerden 
MNLF ve MILF’ı bir araya getirerek, onlardan Bangsamoro halkının duru-
munu iyileştirmek amacıyla birlikte çaba göstermelerini istedi.56

Filipinler’deki çatışmalar boyunca İKÖ sürekli devrede olmuş ve ta-
raflar üzerindeki etkisini görüşmeler yapılması ve çözüm üretilmesi yolun-
da kullanmıştır. Ancak taraflar değişik nedenlerle anlaşmaya ve anlaşılan 
hususları uygulamaya çok istekli olmadıkları için 1976 anlaşmasını detaylı 
bir barış anlaşmasına dönüştürmek için aradan 20 yıl geçmiş, o anlaşmanın 
uygulanması da sorunlu bir şekilde olmuştur. Genelde İKÖ tarafları bir 
araya getirirken ve onların çözüme ulaşmasına katkıda bulunurken ula-
şılan anlaşmaların uygulanmasını sağlayamamıştır. Bu durum, İKÖ’nün 
gözleme ve uygulatma mekanizmasının olmaması bağlamında sahip ol-
duğu eksikliği bir kez daha ortaya koymuştur. Süreç boyunca İKÖ, Fili-
pinler’in egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterdiğini ilan etse ve 
Müslümanlar için bağımsızlık talebinde bulunmasa da hep Müslümanlara 
destek vermiş ve Filipinler’e gözlemcilik statüsü vermeyi reddedip MN-
LF’ye vererek çatışmalarda devlet yerine grupların yanında yer aldığını 
göstermiştir. 

7.6. Bulgaristan Türklerinin Durumu
Mart 1985’te, Bulgaristan’ın ülkedeki Türk ve Müslüman halka yö-

nelik ayırımcı yasalar çıkardığı bir dönemde İKÖ Genel Sekreteri Sha-
reef Pirzada Bulgar yönetimine yönelik mesajında ülkedeki Müslüman 
topluluğun haklarının korunmasını istedi. Genel Sekreter ayrıca Müslü-
man ülkelere çağrıda bulunarak onlardan Müslüman topluluğun korun-
ması konusunda Bulgaristan nezdindeki etkilerini kullanmalarını talep 
etti. Diğer taraftan 16. İKÖ Dışişleri Bakanları Konferansında (Fes, Ocak 
1986) Bulgaristan’a Müslüman azınlığın zorla Bulgarlaştırılması süreci-
ni durdurması çağrısında bulunuldu. Mart 1986’da Genel Sekreter Bul-
gar Müslümanlarının durumlarını araştırmak üzere üç kişilik bir komite 

54 Salah, ibid, p. 20.
55 Sharqieh, ibid, pp. 233-234.
56 Salah, ibid, p. 20.
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oluşturdu. Komitenin hazırladığı rapor Bulgar yetkililerinin pek hoşuna 
gitmeyecek ifadeler içermekteydi. Bu arada İKÖ Bulgaristan konusunda 
bir temas grubu oluşturdu ve bu ülkeye bir keşif heyeti gönderdi. Heyetin 
hazırladığı rapor Türkiye’nin konuyla ilgili iddialarının doğru olduğu so-
nucuna ulaşmakta ve şu önerilerde bulunmaktaydı: İKÖ’nün Bulgar Müs-
lümanlarının durumu konusunda kaygılarını ifade etmesi, Sofya’daki İKÖ 
üyesi ülkelerin büyükelçilerinin Müslümanların yaşadığı bölgeleri ziyaret 
etmeleri, sorunun bütün uluslararası forumlarda dile getirilmesi ve Bulgar 
yetkililerinin, davranışlarını devam ettirmeleri halinde ekonomik bağla-
rı kesmekle tehdit edilmeleri. 18. Dışişleri Bakanları Konferansı (Riyad, 
1989) tekrar Müslümanlara uyguladığı muameleden dolayı Bulgaristan’ı 
kınadı ve bu devletten konuyla ilgili olarak uluslararası yükümlülükleri-
ni yerine getirmesini istedi. İKÖ Genel Sekreterliği de Haziran 1989’da 
Bulgaristan’ı aşırı derecede rahatsız edecek dil içeren bir açıklama yayın-
ladı. Bu arada Tunus, Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi birçok üye ülke de 
Bulgaristan’a karşı aşırı eleştirel bir dil kullanmaktaydı. Temmuz 1989’da 
İKÖ, Türkiye’nin Bulgaristan tarafından zorla asimile edilmeye çalışılan 
Müslümanların gönüllü şekilde başka ülkelere göç etmesine izin veren bir 
anlaşma yapılması önerisine onay verdi. Türkiye’nin konuyla ilgili özel 
bir dışişleri bakanları toplantısı önerisi uygulamaya konmasa da 20. ve 
21. Konferanslarda konu yine gündem maddesi olarak ele alındı. 20. Kon-
ferans Genel Sekreterden Bulgaristan’a ziyarette bulunmasını ve bir son-
raki toplantı için rapor hazırlamasını istedi. Temmuz 1990’da Türkiye ile 
Bulgaristan arasındaki ilişkiler iyice kötüleştiğinde İKÖ duyduğu kaygıyı 
ifade etti ve dönem başkanı Kuveyt Emiri iki ülke arasında arabuluculuk 
yapma önerisinde bulundu. Sonrasında iki ülkenin aralarını düzeltmeleri 
ve Bulgaristan’da komünizmin sona ermesi Müslümanların durumlarının 
iyileşmesine neden oldu ve İKÖ’nün sorunla ilgilenmesine gerek kalma-
dı.57 Sonuç olarak İKÖ, Bulgaristan Türklerinin durumuna Bulgaristan hü-
kümetini kızdıracak derecede yakın ilgi göstermiş, fakat söz konusu hükü-
meti herhangi bir adım atma yönünde etkileyememiştir.

7.7. Keşmir Halkının Durumu
Ağustos 1990’da Kahire’de gerçekleştirilen 19. İKÖ Dışişleri Ba-

kanları Konferansı’nda Pakistan ve Hindistan’a ilgili BM kararları çer-
çevesinde Keşmir sorununu çözme çağrısında bulunan bir karar alındı. 
Ayrıca kararda Keşmir Müslümanlarına yönelik insan hakları ihlalle-
rinden duyulan kaygı dile getirildi ve Güney Asya’ya iyi niyet misyonu 

57 Khan, ibid, pp. 362-364.
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gönderilmesi önerisinde bulunuldu. Hindistan Keşmir’in çözümlenmiş bir 
sorun olduğunu belirterek İKÖ’nün söz konusu arabuluculuk önerisini geri 
çevirdi. İstanbul’daki 20. Dışişleri Bakanları Konferansı’nda (1991) İKÖ 
Genel Sekreteri’nin Keşmir’e bir keşif heyeti göndermesi ve elde edilen 
bulguları bir sonraki konferansa rapor olarak sunması kararlaştırıldı. 
Hindistan, İKÖ’nün Keşmir konusunda yetkisi olmadığı gerekçesiyle 
keşif heyeti üyelerine vize vermeyi reddetti. Bunun üzerine heyet Şubat 
1993’te Pakistan topraklarındaki Azad Keşmir’i ziyaret ederek geçici 
mülteci kamplarında yaşayan, Hindistan’ın kötü muamelesine maruz kal-
mış Keşmirlilerle görüşmeler yaptı. Heyetin 21. Dışişleri Konferansı’na 
(Karaçi, 1993) sunduğu 13 sayfalık raporda Keşmir’in Hindistan sınırları 
içinde kalan kısmında her türlü kötü muamelenin yaygın olduğu ve bir 
politika aracı olarak kullanıldığı belirtildi. Yine raporda Müslüman dev-
letlerin Hindistan’la ticari ilişkilerini gözden geçirmeleri, Körfez ülkele-
rinde Hintli iş gücünün yasaklanması, Keşmirlilerin haklarının bütün ulus-
lararası forumlarda desteklenmesi ve Hindistan’ın soykırım yapmaktan 
alıkonması için gerekli etkinin devreye sokulması önerileri ortaya kondu. 
İKÖ, tarihinde ilk defa olmak üzere 22. Dışişleri Bakanları Konferansı’na 
(Kazablanka, 1994) sınırın her iki tarafındaki Keşmir liderlerini davet etti. 
Konferansta katliamların ve baskıların durdurulması çağrısında bulunul-
du ve Keşmir konusunda bir İKÖ temas grubu (Pakistan, Türkiye, Nijer, 
Suudi Arabistan, Genel Sekreterin temsilcisi) oluşturuldu. Hindistan 1995 
yılında Keşmir’de ortaya çıkmış olan Bütün Taraflar Hürriyet Konferansı 
mensuplarının İKÖ toplantısına katılmasına izin vermedi, buna tepki ola-
rak 23. İKÖ Dışişleri Bakanları Konferansı’nda (Conakry, 1995) Keşmir 
‘sömürge işgali’ altında olan bir yer olarak nitelendirildi. Bu arada İKÖ ile 
onun kültürel organları Müslümanlara ait kutsal bir yerin yakılması (Mayıs 
1995), insan hakları eylemcisi Jalil Adrabi’nin öldürülmesi (Nisan 1996) 
ve Müslümanların toplu tecavüze maruz kalması (Haziran 1997) gibi olay-
larda Hindistan’a yönelik oldukça ağır dil kullandı. İKÖ’nün temas grubu 
da sorunun uluslararasılaştırılmasına katkıda bulunacak şekilde bir düzine-
den fazla toplantı gerçekleştirdi. Aralık 1997’de Tahran’da gerçekleştirilen 
İslam Zirvesinde Hindistan’a İKÖ’nün arabuluculuğunu kabul etmesi çağ-
rısında bulunuldu ve üye devletlerden Keşmir’e keşif heyeti gönderilmesi-
ne razı etmek için Hindistan nezdindeki etkilerini kullanmaları istendi. 25. 
Dışişleri Bakanları Konferansında (Doha, Mart 1998) Hindistan’ın Keşmir 
Müslümanlarına yönelik insan hakları ihlalleri kınandı ve bu devlete dev-
let terörüne son vermesi çağrısı yapıldı. Pakistan ile Hindistan arasında 
sınırda yoğun çatışmaların yaşandığı bir dönemde toplanan 26. Dışişleri 
Bakanları Konferansında (Ougadougou, Temmuz 1999) Genel Sekreter-



56

den Keşmir için özel bir temsilci ataması istendi, Keşmir halkına yönelik 
insan hakları ihlalleri kınandı, self-determinasyon hakkı başta olmak üze-
re Keşmirlilerin temel haklarının sağlanmasının önemine vurgu yapıldı, 
Hindistan’ın saldırılarının artmasından duyulan derin kaygı ifade edildi ve 
egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruma konusunda 
Pakistan’la tam dayanışma içinde olunduğu ilan edildi.58

Görüldüğü üzere Keşmir sorununda İKÖ, Hindistan’ın kendi sorunu-
na karışıldığı iddialarına rağmen hep Keşmir halkının yanında yer almış, 
Keşmir halkının maruz kaldığı muamele konusunda Hindistan’a yönelik 
ağır bir dil kullanmış ve Keşmir halkının self-determinasyon hakkının ol-
duğuna vurgu yapmıştır. Üye devletlerden birinin (Pakistan) sürekli sorun 
yaşadığı güçlü bir devlete karşı takınılan bu tutum, örgütün gerektiğinde 
Müslümanların durumuyla ilgilenme çerçevesinde güçlü devletleri hedef 
alabileceğini göstermiştir. Diğer taraftan Hindistan’a karşı takınılan tutum, 
diğer güçlü ülkeler olan Rusya ve Çin’de yaşayan Müslümanların durum-
larının örgütün toplantılarında ele alınmamasıyla tezat oluşturmuştur.

7.8. Kıbrıslı Türklerin Durumu
İİT, dünyanın değişik yerlerinde sıkıntılar çeken Müslümanların 

durumlarıyla ilgilenme tutumuyla tutarlılık oluşturacak şekilde genelde 
Kıbrıs Türklerin lehinde olarak yorumlanabilecek davranışlar sergilemiştir. 
Bunda örgütün önde gelen ülkelerinden biri olan Türkiye’nin talep ve 
ısrarlarının da etkisi olmuştur. İslam Konferansı Örgütü 1979 yılında Kıbrıs 
Türk Toplumuna gözlemcilik statüsü tanımıştır. 2004 yılında Kıbrıslı 
Türklerin Kıbrıs sorununun çözümü konusunda yapılan referandumda 
yapıcı tutum sergilemesi örgüt tarafından da desteklenmiş ve sonrasında 
örgüt yaptığı açıklamalarda ve yayınladığı bildirilerde diğer uluslararası 
örgütlerden farklı olarak Kıbrıs Türk toplumunun lehinde bir tutum takın-
mıştır. Bu noktada en önemli değişiklik İİT içinde ve belgelerinde Kıbrıslı 
Türklerden bahsedilirken Kıbrıs Türk Toplumu yerine Kıbrıs Türk Devleti 
ifadesinin kullanılmasıdır. 2004 ve sonrasında örgütün resmi açıklamala-
rına bakıldığında Kıbrıslı Türklere uygulanan tedricin ve haksız ambargo-
ların kaldırılması için uluslararası topluma çağrıda bulunduğu görülmek-
tedir. Yine İİT, kendi üye devletlerini Kıbrıs Türk tarafı ile üst düzey ziya-
retler teati etme, yatırım ve ticaret imkânlarını araştırmak üzere KKTC’ye 
işadamı heyetleri gönderme ve Kıbrıs Türk tarafı ile kültürel, akademik 
ve sportif alanlarda işbirliğine girme yönünde teşvik etmiştir.59 Ancak İİT, 

58 Khan, ibid, pp. 359-362.
59 http://www.mfa.gov.tr/iko.tr.mfa; accessed: 08.08.2018.
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KKTC’yi Kıbrıs Türk Devleti ismiyle gözlemci üye olarak kabul etmesi 
dışında KKTC’nin tanınması yönünde herhangi bir adım atmadığı gibi si-
yasi alanda KKTC’nin tanınmasını ima edecek tutum ve davranışlardan 
kaçınarak işbirliğini diğer alanlarla sınırlı tutmuştur.

7.9. Taylandlı Müslümanların Durumu
1996 yılında İKÖ bünyesinde İKÖ Üyesi Olmayan Ülkelerdeki Müs-

lüman Azınlıkların ve Müslüman Toplulukların Temel Hakları Komitesi 
oluşturuldu. Bu komite Tayland’ın güney eyaletlerindeki Müslümanla-
rın durumuyla ilgili bir raporu tartışarak Tayland yönetimine ve ayrılıkçı 
gruplara barışçı diyalog kurarak çatışmayı sona erdirmeleri tavsiyesinde 
bulundu. Ayrıca komite Taylandlı Müslümanların durumlarının 1998 yılı 
sonunda Jakarta’da toplanacak olan dışişleri bakanları konferansında tartı-
şılmasını önerdi. Ancak Tayland hükümeti İKÖ’de kendi aleyhine bir ka-
rar çıkmaması için iyi ilişki içinde olduğu İKÖ üyesi devletleri devreye 
sokunca bu konuda bir adım atılması mümkün olmadı.60

Ekim 2004’te protesto gösterileriyle bağlantılı olarak 85 Müslümanın 
öldürüldüğü ve öldüğü Tai Bai trajedisine İKÖ sert tepki göstererek Tay-
land hükümetini durumu iyi yönetememekle ve alıkonan Müslümanlara 
kötü davranmakla suçladı. Bunun üzerine Tayland hükümeti dışişleri ba-
kan yardımcılarından birini İKÖ Genel Sekreteriyle görüşmeye gönderdi. 
Diğer taraftan Tayland hükümetinin özel olarak söz konusu trajediyi ve ge-
nel olarak güneydeki durumu araştırmak ve bölgede sürdürülebilir barışın 
sağlanması için hükümete tavsiyelerde bulunmak üzere bağımsız bir araş-
tırma komisyonu kurması İKÖ tarafından memnuniyetle karşılandı. İKÖ 
Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, bir taraftan Tayland’ın egemenlik 
ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesine dikkat çekerken, diğer taraftan 
Tayland hükümetinin ülkesindeki Müslümanların haklarını garanti etmesi 
ve onlara eşit muamelede bulunması gerektiğine ve taraflar arasında barış-
çıl diyalog kurmanın önemine vurgu yaptı.61

Bu şekilde 2005 yılında Tayland hükümetinin kendisi İKÖ’den dev-
reye girmesini isteyince İKÖ Tayland nezdindeki diplomatik etkisini ve 
Tayland Müslümanları nezdindeki saygınlığını kullanarak taraflar arasın-
da arabuluculuğa soyundu. İKÖ’nün bundan sonraki amacı, Tayland’ın 
egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması temelinde güven-
lik güçlerinin Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerinin ve baskılarının 

60 Waesahmae, ibid, p. 44.
61 Ibid, pp. 47-48.
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durdurulmasını sağlamak ve Müslümanların vatandaşlar olarak temel hak-
larını kullanmasıyla ilgili görüşmelerin önündeki engellerin ortadan kal-
dırılmasına katkıda bulunmaktı. Tayland’da incelemelerde bulunan İKÖ 
heyeti, güneydeki çatışmaların temelinde din ve Müslümanlara karşı uy-
gulanan dini ayırım olmadığını, fakat çatışmaların daha çok kültürle ve 
tarihsel olarak göz ardı edilmekle alakalı olduğunu bildirdi.62

2006 yılında Tayland hükümeti güneydeki Müslümanlara yönelik tu-
tumunu müdahaleden diyaloga geçecek şekilde dönüştürdü ve Başbakan 
Sarayud Chulanont Müslümanlardan özür diledi.63 Bu tutum yumuşaması-
na paralel olarak İKÖ Genel Sekreteri İhsanoğlu, önce üst düzey bir İKÖ 
heyetini Tayland’a gönderdi, sonrasında da kendisi tutum değişikliğinden 
duyduğu memnuniyeti ifade etmek üzere 30 Nisan ve 1 Mayıs 2007’te 
Tayland’a resmi ziyarette bulundu. Ziyaretin sonunda Müslümanların ya-
şadığı bölgeye sürdürülebilir barışı getirmek için gerekli adımları içeren 
ortak bir bildiri yayınlandı. Sonraki dönemde ortak bildirinin içeriğiyle 
ilgili olarak karşılıklı üst düzey ziyaretlerde bulunulduğu gibi Tayland hü-
kümeti attığı adımlar konusunda İKÖ’yü bilgilendirdi. Buna göre kamusal 
alanda ve eğitimde yerel Malay dilinin kullanılması kolaylaştırılmaktaydı. 
5 tane güney eyaletinin kalkınmasıyla ilgili olarak 4 yıllık bir plan devreye 
sokulmuştu ve bütün kalkınma politikalarını koordine etmek ve denetle-
mek ve aile ve miras hukukunda şeriat kurallarının uygulanmasını yaygın-
laştırmak üzere Güney Sınırı Eyaletleri Merkezi oluşturulmuştu.64 Ancak 
uygulama aşamasında Tayland’da da işlerin pek de istendiği gibi gitmedi-
ği söylenebilir. Tayland hükümeti İKÖ’nün soruna müdahalesini yetkisini 
aşan ve kendisinin içişlerine karışma noktasına ulaşan bir müdahale olarak 
değerlendirirken, İKÖ de Tayland hükümetinin yaptıklarının Müslümanla-
ra çok az fayda getirdiğini, Müslümanların haklarının korunmasında çok 
az ilerleme sağlandığını ve barışçıl çözüme ulaşmak için yapılması gere-
ken çok daha fazla şeyin olduğunu düşünmekteydi.65

Taylandlı Müslümanların durumu konusunda Tayland’ın İKÖ ile iş-
birliği yapmaya istekli olması, örgütün sorunda etkili arabuluculuk yapma-
sını sağlamıştır. Örgütün arabuluculuğu sayesinde Taylandlı Müslümanla-
rın durumlarının düzeltilmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır. Ancak 
egemen her devletin vereceği bir tepki olarak Tayland, İKÖ’nün kendisi-

62 Sharqieh, ibid, p. 223.
63 Ibid, p. 224.
64 Salah, ibid, p. 20.
65 Waesahmae, ibid, p. 48.
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nin iç sorunlarıyla ilgilenmesinin düzeyi konusunda pek rahat olamamış, 
İKÖ de diğer örneklerde olduğu gibi uygulama aşamasından pek memnun 
kalmamış ve uygulama sürecine pek fazla dâhil olamamıştır.

7.10. Somali’deki Durumlar
1991 yılında Somali’de devlet mekanizmasının devleti yönetemez 

hale gelmesi, 1 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan ve ülkeyi 
derin bir siyasal istikrarsızlığa sürükleyen bir iç savaşın ortaya çıkması so-
nucunu doğurdu. Birleşmiş Milletlerin 1993 yılındaki müdahalesi herhan-
gi bir siyasi başarı getirmezken ardından İKÖ’nün Temas Grubu kurarak 
çatışmaları durdurmaya çalışması da herhangi olumlu bir gelişme ortaya 
çıkarmadı. 2006’da Etiyopya Somali’ye askeri müdahalede bulunduğunda 
İKÖ ortaya çıkan barış görüşmelerinde doğrudan ve aktif rol aldı. İKÖ, o 
dönemde uluslararası toplum tarafından sertlik yanlısı olarak bilinen So-
mali’nin Yeniden Özgürleştirilmesi İttifakı’nı (ARS) ve onun lideri Şeyh 
Şerif’i barış sürecine dâhil olma konusunda ikna etti. Sonuçta 2008 yılında 
ARS ile Somali Geçici Federal Hükümeti arasında Cibuti Anlaşması im-
zalandı ve geçici parlamentonun genişletilmesi ile yeni bir devlet başkanı 
seçilmesi kararlaştırıldı. Anlaşmanın imzasından sonra da İKÖ barış ça-
balarına aktif şekilde dâhil olmaya devam etti, Uluslararası Somali Temas 
Grubu’nda aktif rol aldı ve 2009 yılında Brüksel Bağışçılar Konferansı’n-
da Somali’ye değişik şekillerde 230 milyon dolar değerinde yardım sağ-
lamayı taahhüt etti. 2011’deki ciddi kuraklık döneminde İKÖ, devletleri 
ve uluslararası örgütleri Somali’deki durum konusunda uyararak yardım 
faaliyetlerini koordine etmek üzere Mogadişu’da İnsani Yardımlar Koor-
dinasyon Ofisi’ni kurdu. Şabab militanlarının Somali’de yardımın dağı-
tılması konusunda sadece İKÖ’ye güvendiği ve diğer devlet ve örgütleri 
ülkede faaliyet göstermeye izin vermediği böyle bir dönemde İKÖ 38 tane 
devlet ve uluslararası örgütü bir araya getirerek bir yardım koalisyonunun 
kurulmasını sağladı. Bu şekilde İKÖ’nün oluşturduğu yapı, yardımların 
ihtiyaç içindeki bölgelere ulaştırılmasında önemli rol oynadı. 2012’den 
sonra İKÖ, uluslararası topluma Somali’deki durumlar konusunda bilgi 
veren ve durumlara yönelik olarak harekete geçilmesini sağlayan aktör gö-
revi görmüştür.66

Devletlerin ve diğer devlet dışı uluslararası aktörlerin uzak durduğu 
sorunlu bir ülke olan Somali’yle ilgili gelişmelerde İİT’nin oldukça etkin 
olduğu söylenebilir. İİT, tarafları ikna ederek barış anlaşmasının imzalan-
masında ciddi rol oynadığı gibi Somali’deki insani krizlerde acil yardım 

66 Sharqieh, ibid, pp. 224-225; Castillo, ibid, pp. 16-17; Salah, ibid, p. 20.
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sağlayan ve yardımı organize eden neredeyse tek aktör olmuştur. Somali, 
İİT’nin insani krizlere tepki vermesi bağlamında önemli bir örnek olarak 
ortaya çıkmıştır. 

7.11. Irak’taki Mezhep Çatışması
2006 yılında Irak’ın Samara şehrinde kutsal görülen türbelerin bom-

balanmasıyla Şiiler ve Sünniler arasında büyük çaplı çatışmalar çıkınca 
ve mezhepsel bir iç savaş yaşanması gündeme gelince İKÖ Genel Sek-
reteri İhsanoğlu önde gelen Şii ve Sünni âlimlere ulaşarak onları Ekim 
2006’de Mekke’de bir araya gelmeye davet etti. Toplantıya katılanlar 
üzerinde manevi bir baskı oluşturmak ve böylece mezhepler arasında yu-
muşamaya katkı sağlamak için toplantı yeri olarak kutsal Mekke şehri ve 
toplanma zamanı olarak da kutsal Ramazan ayı seçilmişti. Toplantıya hem 
Sünni hem de Şii kesime mensup 50 civarında Iraklı alim katıldı ve uzun 
tartışmalardan sonra Mekke Deklarasyonu olarak isimlendirilen belgeye 
imza atıldı. Deklarasyonda Irak’ta ortaya çıkan mezhepsel temeldeki öl-
dürmeler konusunda İslam’ın emirlerine ve ilkelerine işaret edilmekte ve 
İslam’ın hukuki çerçeve dışında Müslümanların öldürülmesini kesinlikle 
yasakladığı vurgulanmaktaydı. Bütün Irak çapındaki camilerde cemaate 
duyurulan Deklarasyon, sonraki dönemde Irak’ta mezhep gerginliklerinin 
ve çatışmalarının azalmasına ve değişik mezhepten topluluklar arasında 
sosyal barışın oluşturulmasına katkıda bulundu. Irak’ta değişik nedenler-
den dolayı şiddet olayları ortaya çıkmaya devam etse de büyük oranda 
İKÖ’nün müdahalesinden dolayı büyük çaplı bir mezhep çatışmasının 
önüne geçilmiş oldu.67

İİT’nin Irak’ta değişik mezhepler arasında toplantı gerçekleştirilme-
sine ön ayak olarak büyük çaplı bir mezhep çatışmasını önlemesi, örgü-
tün Müslümanlar nezdindeki saygınlığını kullanarak barışa katkıda bu-
lunmasının önemli bir örneğidir. İİT, Müslümanlar arasındaki çatışmaları 
sona erdirmede genel olarak etkisiz gözükmektedir. Fakat İslam âlimleri 
de dâhil olmak üzere ilgili çevreleri devreye sokarak din temelli büyük 
çatışmaları önleyebilmektedir. Belki de örgüt sayesinde Müslüman toplu-
lukların bir bütün olarak birbirleriyle çatışmalarının önüne geçilmektedir. 
Müslümanları temsil etmeyen radikal grupların diğer Müslüman gruplara 
yönelik terör eylemleri konusunda ise örgütün etkisiz kalması gerçeklerin 
dayattığı bir durumdur.

67 Sharqieh, ibid, p. 226; Salah, ibid, p. 20.
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7.12. Arap Baharı

Arap Baharı olaylarında İİT, genelde siyasi tutum takınmamayı 
tercih etmiştir. Üye ülkelerin birçoğu muhafazakâr rejimlere sahip ol-
duğu için ve birçok rejim Arap Baharı olaylarıyla varlığının tehlikeye 
düştüğünü hissettiği için İİT’nin bir bütün olarak sokaklara inen halkları 
desteklemesi ve rejimlere karşı tutum takınması söz konusu olmamıştır. 
Genel olarak olayların taraflarına itidal tavsiye edilirken herhangi bir re-
jimi kızdıracak tepki vermekten kaçınılmıştır. Libya olaylarında Libya 
rejimi, halkına karşı kuvvet kullanmama konusunda uyarılmış ve rejime 
kan dökme yerine diyalog yolunu tercih etmesi tavsiyesinde bulunulmuş-
tur. Bu arada İİT, diğer örgütler gibi BM Güvenlik Konseyi tarafından 
alınan müdahale yönündeki kararları desteklemiş ve genel olarak Libya 
rejimi yerine Ulusal Geçiş Konseyi’nin yanında yer almıştır. Yine de İİT 
olayların son aşamasına kadar Libya rejimiyle bağlantı kurabilen ve ara-
buluculuk yapma potansiyeline sahip olan tek aktör olmuştur. 

Bahreyn gibi Körfez ülkelerindeki olaylara yönelik tepkide ise İİT 
Suudi Arabistan gibi muhafazakâr rejimlerin tutumunu destekler bir çizgi 
izlemiştir. Örneğin Bahreyn’de ayaklanan Şii halka karşı rejimin şiddete 
başvurması ve Suudi Arabistan’ın bu ülkeye zırhlı birlikler gönderme-
si karşısında örgüt herhangi bir eleştirel tutum takınmamıştır. Mısır’da 
Mursi tarafından gerçekleştirilen darbede ve halkın kitlesel olarak öldü-
rülmesi karşısında ise İİT rejim, devlet ve kişi ismi vermeden olaylar 
bazında üzüntülerini dile getirmiş ve bir anlamda şiddete başvuran rejim 
ile öldürülen halka eşit mesafede durmuştur. Suriye’deki aşırı boyutlara 
ulaşan şiddet olayları karşısında ise İİT, Suriye’nin üyeliğini askıya al-
maktan başka ciddi bir girişimde bulunmamış ve olayların gelişiminde 
herhangi bir şekilde etkili olmamıştır.

7.13. Yemen İç Savaşı

Müslüman grupların iktidarı ele geçirmek için birbirleriyle savaştık-
ları Yemen’deki durum, aslında İİT’nin varlık nedeni ve hedefleri çerçe-
vesinde birinci derecede ilgilenmesi gereken bir durumdur. Ancak İİT Ye-
men’de yaşanan onca ölüm, açlık ve hastalık olaylarına rağmen taraflara 
itidal tavsiye etmekten öteye gitmemektedir. Aslında Suudi Arabistan’ın 
çatışmalara doğrudan müdahale etmesi ve İran’ın ülkedeki Huti grupla-
rını desteklemesi örgüt açısından kınanması gereken tutumlardır. Ancak 
örgüt büyük ölçüde Suudi Arabistan tarafını seçmiş gözükmektedir. Ge-
nel Sekreter Iyad Ameen Madani Suudi Arabistan’ın müdahalesini tasvip 
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ederek İİT’nin çatışmadaki tarafsızlık konumuna zarar vermiştir. Genel 
Sekreter, Suudi Arabistan’ın müdahalesini ülkeyi Hutilerin neden olduğu 
kaostan kurtaracak ve bütün bölge için olumsuz sonuçlar doğurmasının 
önüne geçecek bir eylem olarak nitelendirmiştir. Ona göre Hutiler ulusal 
diyalog ve barış anlaşmalarına aykırı hareket etmiş ve İİT tarafından da 
desteklenen iktidarın barışçıl değişimini öngören Körfez girişiminin uy-
gulanmasını engellemişti. Mayıs 2015’te Kuveyt’te toplanan 42. Dışişleri 
Bakanları Konferansı’nda Yemen konusu görüşülmüş, fakat çatışmaların 
sona erdirilmesi bağlamında ciddi bir karar alınmamıştır.68

8. Sonuç

İslam İşbirliği Teşkilatı, kuruluş amaçlarıyla ve Şartı’nda yer alan 
gerekliliklerle paralellik kurarak çatışmaların çözümünü, temel faaliyet 
alanlarından biri olarak belirlemiştir. Örgüt açısından Müslümanları 
içeren ve ilgilendiren çatışmaların durdurularak Müslümanların mağdur 
olmaktan kurtarılmaları önemli hedeflerden birini teşkil etmiştir. Tarihsel 
olarak bakıldığında İİT’nin bazı üye devletler arasındaki çatışmalarda 
arabuluculuk yapmaya çalıştığı, fakat daha çok Müslüman olmayan ül-
kelerdeki Müslümanların kötü muamelelere maruz kalmaktan kurtarıl-
maları için değişik şekillerde çaba gösterdiği görülmektedir. Örgütün üye 
devletleri ilgilendiren çatışmalardaki arabuluculuğu genelde ilgili ülke 
ya da ülkeler nezdinde saygınlığı bulunan diğer üye devlet ya da devletler 
aracılığıyla olmuştur. Devletlerin egemenlikleri konusundaki hassasiyet-
leri çerçevesinde genelde İİT, sadece devletleri ilgilendiren çatışmalara 
müdahil olmaktan uzak durmuştur. Ayrıca İİT üye devletlerin içindeki 
çatışmalarla ilgili olarak da pek varlık göstermemiştir.

İİT’nin üye olmayan devletlerdeki Müslüman toplulukları ilgilendi-
ren çatışmalarla ilgilenmesi ise genelde iki şekilde gerçekleşmiştir. Bi-
rincisi İİT, kendisi doğrudan sorumluluk hissederek Müslümanların kötü 
muameleye maruz kalmasında rol oynayan aktörlere yönelik olarak cid-
di eleştiriler getirmiş ya da onlara sorunun çözümlenmesinde yardımcı 
olma önerisinde bulunmuştur. İkinci olarak çatışmaların tarafı olan dev-
let otoriteleri Müslümanlarla yaşanan problemlerde kendilerine yardım-
cı olacağını düşünerek örgütün arabuluculuğuna başvurmuşlardır. İİT, 
dünya gücü sayılabilecek ülkeler dışında genelde Müslümanların kötü 
muameleye maruz kaldığı her ülkeye karşı harekete geçebilmiş, söz ko-

68 Qadir and Rehman, ibid, pp. 373-374.
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nusu ülkeleri sert şekilde eleştirmekten uzak durmamış, birçok durumda 
da ilgili ülkeye iyi niyetle yaklaşarak çatışmaların çözümüne katkıda bu-
lunmaya çalışmıştır. 

Birleşmiş Milletlerden sonra ikinci büyük örgüt olan ve tüm Müslü-
manların temsilcisi gözüken İİT, çatışmaların çözümü çerçevesinde giri-
şimde bulunduğunda başka aktörler tarafından dikkate alınmıştır. Birçok 
aktör kendilerine yardımcı olması bakımından örgütten beklenti içerisin-
de olmuştur. Ancak örgütün bu alanda kendisini yeterince geliştirdiğini 
söylemek zordur. Özellikle 2004 sonrasında İİT yetkilileri çatışmaların 
çözümü boyutunu geliştirmek için reformlar şeklinde önemli adımlar 
atmışlar ve birçok çatışmada aktif rol oynamak için çaba göstermişler-
dir. Ancak hayata geçirilmek istenen reformlar üye devletler tarafından 
yeterince kabul görmediği için istenen düzeye ulaşamamıştır. Ayrıca İİT, 
arabuluculuk girişimlerinde genelde tarafları bir araya getirmede ve çö-
zümün üretilmesinde etkili olsa da uygulama aşamasında denetim ve gö-
zetim işini hakkıyla gerçekleştirememiş, istenen sonuçların ortaya çıka-
rılmasını sağlayamamıştır. Bu noktada örgütün çatışmaların çözümüyle 
ilgili somut mekanizmalar, standartlar ve kurallar geliştirmemiş olması, 
çatışmaların çözümünden sorumlu bir birimin kurulamamış olması bir 
eksiklik olarak kendini göstermiştir. Diğer taraftan İİT’nin müdahalesi, 
çatışmaların çok daha ileri boyutlara taşınmasının önünde bir engel 
oluşturmuştur.

İİT’nin, çatışmaların çözümünde devreye sokabileceği olumlu özel-
likleri bulunmaktadır. Başka uluslararası aktörlerle işbirliği, tarafsızlık, 
yaptırım boyutunun olmaması ve Müslümanlarla ilgili çatışmalarda ara-
buluculuk bakımından özel üstünlüklere sahip olma bu özellikler arasında 
sayılabilir. Diğer taraftan dini yönü ağır basan bir yapı olarak diğer ulus-
lararası örgütlere benzememe, ulus-üstü görünümüne rağmen ulus-üstü 
yaklaşımlar geliştirememe, örgüt üyesi devletler arasındaki farklılıklar, 
üye devletlerin örgüt dışı bağlantılarına daha fazla odaklanıp saf reelpo-
litik uygulamaları ve birbirleriyle ulusal çıkar çatışması bağlamında ger-
ginlikler yaşamaları gibi İİT’nin karşılaştığı sorunlar mevcuttur. Örgütün 
çatışmaların çözümü boyutunun kurumsallaştırılması ve üye devletlerin 
çatışmaların çözümünde örgütü etkin kılma yönünde samimi çaba göster-
meleri halinde İİT bu alanda ciddi gelişmeler sağlayabilecektir.
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1998-2018 Arası Dönemde Türkiye’nin Afrika 
Deneyimi: Fikirden Eyleme Bir Dönüşüm

Ebru OĞURLU1

Öz

1998 yılında Afrika Eylem Planı ile başlayan geçen yirmi yıllık dönemde uzun 
yıllar ihmal edilen alanlardan biri olan Afrika ve Türkiye-Afrika ilişkileri bugün 
Türk Dış Politikası’nın başta gelen gündem maddeleri arasına girmiştir. İlk yılla-
rında oldukça mütevazı olarak insani boyutta başlayan Türkiye’nin Afrika Politi-
kası yıllar içinde ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve güvenlik boyutları da dâhil 
olmak üzere çok-yönlü bir politikaya evrilmiş ve konu ile ilgili hem fikirsel hem 
toplumsal hem de kurumsal düzlemlerde önemli değişiklikler gözlenmiştir. Tüm 
bu gelişmeler, Türkiye’nin Afrika politikasını bölgesel ve küresel güç iddialarının 
en temel göstergelerinden biri yapmıştır. Bu çalışmada 1998 yılında kabul edilen 
Afrika Eylem Planının yirminci yılında Afrika politikasında yaşanan gelişmeler 
ve değişimler tartışılacak ve bu süre içinde Türkiye’nin kıtadaki varlığını ve gö-
rünürlüğünü açık bir şekilde hissettirirken Afrika’da önemli bir yumuşak güç kay-
nağı haline geldiği ortaya konmaya çalışılacaktır.
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Turkey’s African Experience between 1998 and 2018:
a Transformation from an Idea into Action

Abstract

In the last twenty years, after the adoption of 1998 Africa Action Plan, Africa 
and Turkey-Africa relations have become one of the leading issues in Turkish 
Foreign Policy. Turkey’s African Plan initiated in a modest way and with humani-
tarian concerns has been transformed into a multi-dimensional policy by covering 
economic, political, social, cultural and sucurity issues. This transformation has 
inevitably led to the changes at the ideational, societal and institutional levels. In 
this context, Turkey’s African policy has become one of the chief indicators of 
Turkey’s regional and global power assertions. This article will try to discuss the 
main developments and changes in Turkey’s African policy in the twentieth anni-
versary of the African Action Plan adopted in 1998. While doing this, this article 
will also try to show that Turkey has become a soft power in the African continent 
by proving its visibility with various initiatives and attempts.

Keywords: Turkish foreign policy, African opening, soft power.
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1. Giriş
Geleneksel Türk dış politikasında fikirsel anlamda kendisine oldukça 

sınırlı bir yer bulabilen Afrika politikası ve Türkiye-Afrika ilişkileri mekân-
sal anlamda da ortak dini özelliklere ve tarihi geçmişe referansla Kuzey 
Afrika bölgesine sıkışıp kalmıştır. Bu gerçek, 2002 yılında göreve gelen 
AK Parti iktidarı ile birlikte değişmeye başlamış ve bugün itibariyle Afrika 
politikası Türk dış politikasının en başarılı konuları arasında kendine yer 
bulmuştur. Yeni iktidarın ilk yıllarından itibaren Kuzey Afrika’nın yanı sıra 
uzun yıllardır açlık, iç karışıklıklar, salgın hastalıklar gibi problemlerle öz-
deşleştirilen ve bu sebeple dış politikada çoğu zaman göz ardı edilen Sahra 
Altı Afrika da Türk dış politikasının ilgi alanı içine dâhil olmuştur. 1998 
yılında Afrika Açılımı adı altında, 1998 Afrika Eylem Planı ile başlatılan bu 
politikanın gerçek anlamda uygulanması 2005 yılından sonraya kalmıştır. 
Türkiye’de Afrika Yılı ilan edilen 2005 yılından itibaren Türk dış politika-
sındaki coğrafi algı Kuzey Afrika’ya ek olarak Sahra Altı Afrika’yı; tematik 
algı ise bölge ilişkilerine yönelik ticari ilişkilere ek olarak siyasi ilişkiler, 
güvenlik, insani yardım, sağlık ve eğitim gibi farklı konuları da kapsayacak 
şekilde değişmiştir. Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerinde geride bıraktığı 20 
yıl içinde yaşanan gelişmeleri, Türkiye’nin girişimlerini ve bugün gelinen 
noktayı ortaya koymak oldukça önemlidir. 

Bu çalışma ile son yirmi yıl içinde bu bütüncül politikada yaşanan 
gelişmeler neticesinde siyasi temaslar, ekonomik ilişkiler, sosyal-kültü-
rel etkileşimler, insani-kalkınma yardımları, güvenlik işbirliği gibi farklı 
alanlarda Türkiye’nin Afrika’daki varlığı tartışılacaktır. Bu tartışmanın iki 
amacı bulunmaktadır. İlk amaç 1998 Afrika Eylem Planı ile öngörülen he-
deflerin son yirmi yılda ne ölçüde karşılandığını tespit etmektir. İkinci amaç 
ise Eylem Planı hedefleri doğrultusunda hareket eden Türkiye’nin izlediği 
politikalar neticesinde, bir yumuşak güç kaynağı olarak Afrika kıtasındaki 
küresel siyasi aktörler arasına girmiş olduğunu göstermektir. Bu kapsamda, 
çalışmanın girişinden sonraki iki bölümde sırasıyla Afrika’nın Türk dış po-
litikasındaki yeri ve Türkiye’nin Afrika politikasının temel ilkeleri tartışıla-
caktır. Takip eden bölüm Türkiye’nin Afrika’daki güç kaynaklarının teorik 
çerçevesini oluşturması adına “yumuşak güç” kavramına ayrılmıştır. Söz 
konusu teorik çerçevenin tartışılmasını takiben ilerleyen bölümlerde Türki-
ye’nin 1998 yılında hazırladığı ve Afrika’daki yumuşak gücünün stratejik 
belgesi olarak kabul edilebilecek olan Afrika Eylem Planı ve bu plana uy-
gun olarak diplomasi, siyaset, güvenlik, ekonomi, ticaret, sosyal ve kültürel 
alanlardaki karşılıklı gelişmeler ortaya konacaktır. Sonuç olarak bu çalışma 
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ile 1998 yılında başlayan ancak 2005 yılının Afrika Yılı ilan edilmesiyle 
hız kazanan yirmi yıllık dönemde Türkiye’nin Afrika kıtasında bir yumu-
şak güç kaynağı olarak kabul edilme süreci, farklı alanlarda yaşanan somut 
gelişmelere atfen tartışılacaktır. 

2. Afrika’nın Türk Dış Politikası’ndaki Yeri
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte şekillenen ve ülkenin 

ulusal çıkarlarını oluşturan hedeflerini ve ideallerini gerçekleştirmek ama-
cıyla uluslararası sisteme yönelik oluşturduğu plan, program, strateji ve po-
litikaların bütününü ifade eden Türk dış politikası kuruluş ideolojisi olarak 
Batıcılığı kabul etmiş ve ilk yıllardan itibaren Batı odaklı bir dış politi-
ka anlayışını benimsemiştir.2 Bir coğrafyadan ziyade bir medeniyet ve bir 
zihniyeti yansıttığı kabul edilen Batı, özünde “moderniteyi, akla ve pozitif 
bilime dayalı bir hayat tarzını ve yeni/dinamik bir ulus devlet anlayışını”3 
temsil etmekteydi. Böylece, Türkiye hem modernleşecek hem de Avrupa 
devletler sisteminin eşit bir üyesi olarak çağdaş Batı medeniyetini temsil 
eden bu sistemde kendine yer bulacaktı.

Türkiye’nin dış politikasında Batıyı tercih etmesinin en somut etkileri 
İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda, iki kutuplu soğuk savaş döne-
minde hissedilmiştir. Bu dönemde Batı ile ilişkilerini kurumsal bütünleşme 
çabaları4 ile sağlamlaştıran Türkiye, dış politikasını da kaçınılmaz olarak 
Batı çıkarları ve politikaları ile uyumlaştırmıştır. Bu uyumlaştırmanın doğal 
neticesi olarak Türkiye hem kendi komşu bölgelerinden hem de Orta Doğu 
ve Afrika gibi yakın coğrafi bölgelerden uzaklaşmıştır.5 

1960’lı yıllara kadar sürdürülen Batı eksenli dış politika, bu tarihten 
itibaren, bazı ülke içi ve uluslararası gelişmelerden dolayı çok yönlü bir 
eksene kaydırılmaya çalışılmıştır.6 1960-1980 arası dönemde Batı’nın ken-

2 Ali Balcı, Türkiye Dış Politikası: İlkeler, Aktörler, Uygulamalar, Etkileşim Yayınları, İstanbul, 2013, s. 27.
3 Faruk Sönmezoğlu, İki Savaş Sırası ve Arasında Türk Dış Politikası, Der Yayınları, İstanbul, 2011, s. 258.
4 Türkiye 1948’de Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kurucu üyesi olurken 1949 yılında Avrupa Konseyi’ne, 

1952 yılında NATO’ya üye olarak siyasi ve güvenlik ittifakını kurumsallaştırmıştır. 1963’te Avrupa 
Ekonomik topluluğu ile imzaladığı Ankara Anlaşması ile Topluluğa/Birliğe üye olma yolunda ilk 
adımı atmıştır.

5 Kemal H. Karpat, Türk Dış Politikası Tarihi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2012, s. 162.
6 Türk dış politikasındaki çok taraflılık ilkesinin ilk izleri Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte Mustafa 

Kemal Atatürk tarafından uygulanan dış politikada gözlenmektedir. Bu kapsamda, Atatürk, ekonomik,  
siyasal ve toplumsal düzenleri çok farklı olan ülkelerle dostluklar kurabilmiş ve barış içinde bir arada 
yaşayabilmenin örneklerini vermiştir. Türkiye, hem Milletler Cemiyeti’ne katılmış; Balkan, Sadabad 
ve Akdeniz Paktları gibi oluşumların hayata geçirilmesi için aktif rol oynamış; Bulgaristan, Sovyetler 
Birliği ve İran’la dostluk ve iyi komşuluk anlaşmaları imzalamış; aynı zamanda Batı ile de karşılıklı 
güven ve işbirliği ilkelerinden taviz vermemiştir. Bu dönemle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Halûk 
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disine karşı dostane olmayan politikaları ve kendisini içine düşürdüğü yal-
nızlık Türkiye’yi dış politika anlayışını yeniden tanımlamaya ve çok yönlü 
dış politika yönünde adımlar atmaya zorlamıştır. “Göreli özerklik dönemi”7 
olarak adlandırılan bu dönemde, fiiliyatta yürütülen Batı karşıtı politikalara 
rağmen Türkiye, ilkesel anlamda Batılılaşma hedefinden vazgeçmemiştir. 
1980’lerden itibaren ise Türkiye’nin dış politikasındaki değişimler daha 
görünür ve hissedilir hale gelmiştir. Özellikle dışa açık pazar ekonomisi-
nin kabul edilmesi neticesinde Türkiye bölge ülkeleri ile ekonomik ilişkiler 
başlatmış; bölgesel bir güç olma arzusuyla uygulamaya koyduğu siyasi ve 
ekonomik politikalar vasıtasıyla özellikle Ortadoğu’daki görünürlüğünü ve 
etkinliğini artırmıştır. Bu sebeple, 1980’lerde Türk dış politikası’nın “Cum-
huriyet tarihinde görülmedik bir hızla İslamcı izler taşımaya başladığı” ar-
gümanları dillendirilir olmuştur.8

1990’lı yılların başında Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile Batı odaklı 
Türk dış politikasında hem ideolojik hem de jeopolitik kayma gözlenmiştir. 
Tüm uluslararası aktörler için her alanda, her anlamda yeni fırsatları ve yeni 
tehditleri içeren bu dönemde Türkiye de yeni şartlar altında ve yepyeni bir 
uluslararası sistemde kendi rolünü ve kendi kimliğini yeniden tanımlamak 
durumunda kalmıştır. Bu dönemde, yeni sistemin yeni aktörleri olarak orta-
ya çıkan Türkiye’nin yakın coğrafyası Türk dış politikasının farklı bir şekil 
almasında rol oynamıştır. Böylece, Batı ülkeleri ile ilişkilerini devam etti-
ren Türkiye yeni dönemin sunduğu imkânlarla siyasi, ekonomik, askeri ve 
sosyal alanlarda çok taraflı ve çok boyutlu ilişkiler geliştirebilme fırsatını 
yakalamıştır. Artık, Afrika dâhil Batı dışında kalan coğrafyalar Türkiye için 
uzak ve sorunlu bölgeler değil muhtemel ortaklardır. Böylece, Soğuk Savaş 
sonrası dönemin ilk yılları Türkiye’nin 1960’larda ağır adımlarla uyguladı-
ğı çok-yönlü ve çok-boyutlu dış politikanın kurumsallaştırılması yönünde 
atılan adımlarla geçen hazırlık yıllarıdır.

Söz konusu çok-yönlü ve çok-boyutlu dış politikanın esas anlamıyla 
uygulamaya konması ise 2000’li yılların başından itibaren mümkün ol-
muştur. Bu dönemde, uluslararası sistemde gözlenen küresel ve bölgesel 
jeo-politik değişim ve dönüşümler Türk dış politikasında da jeo-politik 
algının değişmesini kaçınılmaz kılmıştır. Sonuç itibariyle, Balkanlar, Kaf-

Ülman, “Türk Dış Politikasına Yön Veren Etkenler (1923-1968)”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 
23 (3), 1968, s. 241-273.

7 Baskın Oran,“Dönemin Bilançosu”, ed. Baskın Oran, Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne 
Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt I: 1919 - 1980, İletişim Yayınları, İstanbul, 2013, s. 673-679.

8 Mehmet Gönlübol, Olaylarla Türk Dış Politikası, 9. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1996, s. 629.
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kasya, Orta Doğu ve Afrika gibi yeni coğrafi bölgeler Türkiye’nin yeni 
jeo-politik vizyonuna dâhil edilmiştir. Türk dış politikasındaki bu değişim 
sürecinin nedenlerinin başında ülke içinde yaşanan yeniden yapılanma 
süreci gelmektedir. Yeni bir iktidarla iç siyasetinde yeniden yapılanma sü-
recini yaşayan Türkiye dış politikasında da yeni bir anlayış benimsemiştir. 
Bu yeni anlayış, 'stratejik derinlik' kavramı altında yeni bir kavramsal çer-
çeveye oturtulmuştur.

Aynı zamanda, yeni dönem dış politikasının arkasındaki isim olan Ah-
met Davutoğlu’nun eserinin adı da olan Stratejik Derinlik “Türkiye’nin 
coğrafyasına, tarihsel ve kültürel bağlarına atıfla jeo-politik, jeo-kültürel ve 
jeo-ekonomik düzeylerde sahip olduğu konumun uluslararası siyaset açı-
sından önemini” vurgulamaktadır.9 Buna göre, hem tarihi hem de coğrafi 
açıdan bölgesinin merkez ülkesi olan “Türkiye’yi çevreleyen yakın kara, 
yakın deniz ve yakın kıta havzaları, coğrafi olarak dünya ana kıtasının 
merkezinin, tarihi olarak da insanlık tarihinin ana damarının şekillendiği 
alanları kapsamaktadır”.10 Türkiye, üzerinde bulunduğu eşsiz coğrafyası 
sayesinde Afro-Avrasya bölgesinin ortasında farklı bölgesel kimliklere ve 
aidiyetlere sahip merkez bir ülkedir. Bu sebeple, küresel ve/veya bölgesel 
bir güç olma çabası içinde bulunan Türkiye, geçmişte izlediği tek boyutlu 
dış politika anlayışını terk ederek sahip olduğu tarihsel ve kültürel bağları 
vasıtasıyla oluşturabildiği çok-kültürlü kimliğini ve yumuşak güç kapasite-
sini kullanmalı ve komşu ülkeler de dâhil farklı coğrafyalarla ilişkiler kur-
malı ve işbirliği seçenekleri aramalıdır.11 

İçinde bulunduğumuz yüzyılda karşılıklı bağımlılık ilişkilerinin giderek 
arttığına değinen Davutoğlu, “nasıl ki Afrika ile hiçbir doğrudan bağlantısı 
olmayan Japonya’nın küresel ekonomik etkinliğinde Afrika pazarının da 
ciddi bir payı olmuşsa, küresel etkinliğini artırma hedefini gözetecek bir 
Türkiye’nin de uluslararası ekonomi-politik rekabetteki önemli havzaları 
yakından takip etmesi” gerektiğini vurgulamıştır.12 Bu ifadelerden de anla-
şılacağı gibi Davutoğlu’nun stratejik vizyonu, son dönem Türk dış politika-
sının genel istikametini tespit etmiş; Türkiye’yi Batı’dan kopmadan Güney 
ve Doğu dünyaları ile de ilişkilerini geliştirmeye yöneltmiştir.

9 Murat Yeşiltaş ve Ali Balcı, “AK Parti Dönemi Türk Dış Politikası Sözlüğü: Kavramsal Bir Harita”, Bilgi 
Dergisi, 23, Kış 2011, s. 12.

10 Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu, 1. Baskı., Küre Yayınları, 
İstanbul, 2001.

11 Ahmet Davutoğlu, “Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007”, Insight Turkey, 10 (1), 
2008, pp. 78-79.

12 Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu, s. 207.
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Türkiye’deki siyasi iç yapılanmanın neticesinde dış politikanın teorik 
çerçevesi değişirken, bu politikanın uygulamaya konma yollarında da bir 
değişiklik gözlenmiş ve “aktif dış politika”13 anlayışı kabul edilmiştir. Dış 
politikada, farklı toplumsal grupların varlığı ve etkisi hissedilir olmuş; dev-
let dışı kurum ve kuruluşlar, iş dünyası ve her türlü sivil toplum kuruluşları, 
düşünce kuruluşları, entellektüeller de dâhil olmak üzere çok farklı kesim-
ler dış politika yapım sürecinin bir parçası olmuştur.14

Ülke içinde yaşanan bu gelişmeler neticesinde Türkiye’de yeni bir dış 
politika anlayışı mümkün olmuştur. Türkiye değişmekte ve dönüşmekte 
olan yeni küresel sistemde eşsiz coğrafi konumuna ve kültürel-tarihsel de-
rinliğine atfen jeo-politik kimliğini yeniden tanımlama fırsatını bulmuş ve 
bu kimlikte Batı dışında kalan coğrafyalar da dış politika bütününü oluş-
turan bileşenler olarak ortaya çıkmıştır. Bu coğrafyaların başında ise hem 
teorik çerçevesi hem de uygulama yolları yeni dış politika anlayışına göre 
belirlenen Afrika politikası gelmektedir. 

2. Türkiye’nin Afrika Politikasanın Temel İlkeleri 
Türkiye’de, AK Parti iktidarı tarafından uygulanan çok yönlü, çok 

boyutlu, pro-aktif yeni dış politika anlayışının “stratejik faaliyet alanların-
dan”15 biri olarak ortaya çıkan Afrika politikası aynı zamanda en başarılı dış 
politika konularının başında gelmektedir. 2000’li yıllara kadar çoğunlukla 
göz ardı edilen Afrika ve Türkiye-Afrika ilişkileri bu dönemden sonra, AK 
Parti iktidarı ile birlikte, bir dönüşüm geçirmiş ve Türk dış politikası içinde 
öne çıkan gündem maddelerinden biri olmuştur.

Afrika açılımı Türkiye’nin artık yeni bir dış politika psikolojisi ile ha-
reket etmeye başladığının da göstergelerindendir.16 Bu açılım ile Türkiye, 
hem kendi içindeki değişimlerin hem de uluslararası gelişmelerin etkisiyle 
yakın ve uzak bölgesinde yeni ve bağımsız bir dış politika izleme kararlılı-

13 Ziya Öniş, “Multiple Faces of the New Turkish Foreign Policy: Underlying Dynamics and a Critique”, 
Insight Turkey, 13 (1), 2011, p. 49.

14 Age., s. 56; Bülent Aras, “The Davutoğlu Era in Turkish Foreign Policy”, Insight Turkey, 33 (3), 2009, p. 
155. Türkiye’nin özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerine yönelik dış politika girişimlerinde 
sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcilerinin rolü ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Kemal Kirişçi, 
“The Transformation of Turkish Foreign Policy: The Rise of the Trading State”, New Perspectives on 
Turkey, 40, Spring 2009, pp. 29-57.

15 Mevlüt Çavuşoğlu, 2018 Yılına Girerken Girişimci ve İnsani Dış Politikamız, 2018 Mali Yılı Bütçe 
Tasarısı Vesilesiyle TBMM Genel Kuruluna Sunum, http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/2018-
yilina-girerken-girisimci-ve-insani-dis-politikamiz.pdf, s. 126; erişim: 09.02.2018.

16 Mürsel Bayram, “Türk Dış Politikasının Dönüşüm Sürecinde Afrika”, ed. İdris Demir, Türkiye’nin Dış 
Politikası: Yeni Eğilimleri, Yeni Yönelimleri, Yeni Yaklaşımları, Dora Yayınları, 2014, s. 261.



72

ğını ortaya koymuştur.17 Bu çerçevede, son zamanlarda küresel güç denge-
sinin yeniden oluşturulması sürecinde artan stratejik ve ekonomik önemine 
istinaden dünyanın çekim merkezlerinden biri haline gelen Afrika, Türki-
ye’nin yeni dış politikasının gündem maddelerinden biri hâline gelmiştir.

Türk dış politikasındaki bu temel değişimin arkasında yatan temel 
etken Türkiye’deki iktidar değişikliği olsa da Afrika’nın bazı özellikle-
ri de Türkiye’yi bu konuda daha aktif olmaya zorlamıştır. Afrika kıtası, 
sahip olduğu doğal zenginlikler ve stratejik avantajlar nedeniyle, küresel 
sistemde ağırlığını giderek artırmakta ve dünya siyasetinde küresel aktörler 
arasındaki yeni güç mücadele alanı olarak öne çıkmaktadır. 30 milyon kilo-
metrekarelik alanı, zengin doğal kaynakları ve insan kapasitesi ile “Afrika 
kıtası dünya petrol ihtiyacının yaklaşık %15’ini karşılamakta, toprakları 
dünyada tarıma elverişli toprakların yaklaşık 1/3’ünü oluşturmaktadır”.18 
Genç nüfusunun ve doğal kaynaklarının sağladığı imkânlarla uluslararası 
ekonomi-politikteki rolünü giderek artırmış ve hem gelişmiş hem de geliş-
mekte olan ülkelerin öncelikleri arasında en üst sıralara yükselmiştir.19

OECD’nin Afrika Ekonomik Görünüm 2017 raporuna göre Afrika 
gelişmekte olan Asya’dan sonra dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ekono-
mik bölgesidir.20 21. yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası sistem 
içinde daha etkin bir rol oynaması ve uluslararası gelişmeleri etkilemesi 
beklenmektedir. Tüm bu etkenlerin doğal bir neticesi olarak Afrika kıta-
sı “başta Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere ABD, Avrupa Birliği (AB), 
Rusya, Japonya ve Hindistan gibi birçok ülkenin ilgilendiği bölge” konu-
mundadır.21 Sahip olduğu potansiyel Afrika’yı tüm uluslararası aktörler için 
bir cazibe merkezi haline getirirken Türkiye de bu küresel yarışta geç kal-
mamak ve geriye düşmemek için yeni dış politikasını Afrika’yı da içerecek 
şekilde tanımlamıştır. 

Türkiye, Afrika ülkeleri ile ilişkilerini geliştirme yolunda diğer ulusla-
rarası aktörlere göre bazı avantajlara da sahiptir. Öncelikle, Türkiye’nin je-
opolitik konumu ve Afrika’ya yakınlığı, kıtada sömürgeci bir geçmişinin ve 

17 Mehmet Özkan, “What Drives Turkey’s Involvement in Africa?”, Review of African Political Economy, 
37 (126), December 2010, p. 535. 

18 Soner Karagül ve İbrahim Arslan, “Türkiye’nin Afrika Açılım Politikası: Tarihsel Arka Plan, Stratejik 
Ortaklık ve Geleceği”, Uluslararası Hukuk ve Politika, 9 (35), 2013, s. 46.

19 Elem E. Tepeciklioğlu, “Afrika Kıtasının Dünya Politikasında Artan Önemi ve Türkiye-Afrika İlişkileri”, 
Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Dergisi, 1 (2), 2012, s. 60.

20 AfDP, OECD and UNDP, African Economic Outlook, OECD Publishing, Paris, 2017, p. 28, http://www.
oecd-ilibrary.org/development/african-economic-outlook-2017_aeo-2017-en; erişim: 05.02.2018.

21 Özgecan Şahin, “Türkiye’nin Afrika Açılımı”, 19.07.2010, www.bilgesam.org/incele/43/-turkiye’nin-
afrika-acilimi; erişim: 30.10.2017.
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sömürgeci ideallerinin olmaması Türkiye açısından önemlidir. Diğer taraf-
tan kıta ülkeleri ile Osmanlı İmparatorluğu’na dayanan bir tarihsel geçmiş, 
ortak kültürel ve dini özellikler iki tarafı birbirine yaklaştıran faktörlerdir. 
Bu çerçevede tarihten gelen dostluk ilişkileri ve ortak referans noktaları kıta 
ülkeleri arasında Türkiye’ye karşı bir sempatinin doğmasını da beraberinde 
getirmiştir. Tüm bu olumlu faktörler, Türkiye’nin kıtadaki duruşunu güç-
lendiren ve meşruiyetini sağlayan temel dayanaklardır. 

Türkiye, Afrika’ya yönelik politikasında sosyal ve insani bir yaklaşım 
benimsediğini ve Afrika’da görünür bir güç olma iddiasını her platformda 
dile getirmiştir. Bu yaklaşım üzerine oturtulan Afrika politikasının temel 
ilkeleri de Türkiye tarafından açıkça belirtilmiştir. Dışişleri Bakanlığı’nın 
tanımladığına göre Türkiye-Afrika ilişkilerinin temel ilkeleri:

1- Afrika’ya gerçekleştirilecek üst düzey ikili ziyaretler aracılığıyla ya-
kın siyasi ilişkiler kurmak ve ikili veya çok taraflı görüşmelerde Afrikalı 
devletlerin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak;

2- Afrika’da yatırım yaparak kıtanın ekonomik sorunlarını aşmasında 
destek olmak, Afrika’da ve Afrikalılarla ticaret yapmak ve insani yardımda 
bulunmak;

3- Afrikadaki çatışmaların barışçıl çözümünü teşvik etmek ve sağla-
mak amacıyla diplomatik yöntemleri kullanmak;

4- Kıta genelinde faaliyet gösteren barış gücü operasyonlarına katkıda 
bulunmaktır.22

Yukarıda belirtilen ilkeler Türkiye’nin Afrika politikasının sadece 
realist veya liberal gerekçelerle oluşturulmadığının; aksine bu politikada 
benimsenen sosyal ve insani yaklaşımın önceliğinin göstergeleridir ki söz 
konusu yaklaşım uluslararası ilişkiler literatüründe “yumuşak güç” kavramı 
ile karşılığını bulmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, Türkiye’nin temel hedefi, 
özellikle yumuşak gücünü kullanarak, Afrika ile ilişkilerini derinleştirmek 
ve genişletmektir. Bu gerçekten hareketle, aşağıdaki bölümde, Türkiye’nin 
Afrika’daki varlığının temel meşruiyetini sağlayan yumuşak güç kavramı 
tartışılacaktır. Bu kavramın anlaşılması, son yirmi yıllık dönemde Türkiye 
tarafından izlenen politikaların ve karşılıklı gelişmelerin yorumlanması için 
önemlidir. 

22 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye-Afrika İlişkileri”, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-
afrika-iliskileri.tr.mfa; erişim: 27.10.2017.
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4. Afrika’daki Yumuşak Güç Kaynağı: Türkiye

Türkiye’nin, 1998 yılında kabul edilen Afrika Eylem Planı ile ilk adı-
mını attığı Afrika’ya Açılım Politikası, farklı alanlarda geçekleştirilen giri-
şimler ve başlatılan politikalarla kapsamlı bir stratejik ortaklığa dönüşmüş 
durumdadır. Sadece ekonomi, kültür, eğitim gibi 'alçak politika' alanlarında 
değil siyaset ve güvenlik gibi 'yüksek politika' alanlarında gözlenen geliş-
meler ve kurulan yeni ağlar neticesinde Türkiye Afrika’nın önemli ortakla-
rından biri olmuştur. Bu süreç içinde Türkiye gücünü sahip olduğu siyasi, 
iktisadi, kültürel, diplomatik bileşenleri içeren zorlayıcı olmayan bir güç 
potansiyelinden almıştır. Söz konusu potansiyel literatürde yumuşak güç, 
uyuşmazlık çözümleri, kültürel diplomasi veya ekonomik entegrasyonlar 
gibi farklı kavramlar altında incelenebilse de bu çalışmada yumuşak güç 
yaklaşımı kabul edilmiştir.23 

Türkiye, yakın bölgesinden başlayarak bir barış ve istikrar kuşağı ya-
ratmak amacıyla geliştirdiği pro-aktif dış politikasını özellikle ekonomik, 
sosyal ve kültürel alanlarda sahip olduğu yumuşak gücü ile uygulamaya 
koymaktadır. Literatüre Joseph Nye tarafından sokulan 'yumuşak güç'24 
uluslararası ilişkilerde (geleneksel anlamda askeri kapasiteye vurgu ya-
pan) sert güce bağlılık yerine dış politikanın diyalog, işbirliği, diplomasi, 
kültürel ve tarihsel birikim ile karşılıklı ekonomik bağımlılık gibi unsurlar 
üzerine dayandığı bir anlayışa işaret etmektedir. Söz konusu güç, kayna-
ğını zor kullanmadan karşı tarafı kültürel değerler, siyasi ilkeler ve fikirler 
ile dış politika uygulamalarının cezbediciliği yoluyla ikna etme kabiliye-
tinden almaktadır.25 Bu çerçevede, bir ülkenin tarihi, kültürü, ideolojisi, 
kurumları, değerleri ve hatta coğrafyası bile o ülkenin güç kaynaklarını 
oluşturmaktadır. 

Yumuşak güç, kaba kuvvet ve zorlamaya dayanmayan bir güç türünü 
ifade etmesi noktasında ekonomik ve askeri güçten farklılaşmakta ve 21. 
yüzyıl dış politika yapımında en çok kullanılan araçlardan biri olarak ka-
bul edilmektedir.26 Bu kapsamda, Türkiye’nin Afrika’daki varlığını, kıta-
nın Kuzeyinde yer alan ülkeler başta olmak üzere, bölge ülkeleri ile sahip 

23 Talha Köse, “Türkiye’nin Kuzey Afrika ve Ortadoğu Bölgesindeki Gücü: Zorlayıcı Olmayan Gücün 
İmkân ve Sınırları”, Uluslararası İlişkiler, 11 (41), 2014, s. 30.

24 Joseph S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics, PublicAffairs, New York, 2004, p. 3.
25 Age, s. 11; Joseph S. Nye, Bound To Lead: The Changing Nature of American Power, Basic Books, New 

York, 1990.
26 Süleyman Güder ve M. Hüseyin Mercan, “2000 Sonrası Türk Dış Politikasının Temel Parametreleri ve 

Ortadoğu Politikası”, İnsan ve Toplum, 2 (3), 2012, s. 67.
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olduğu tarihsel geçmişi ve kültürel bağları ile halen kullandığı siyasi ve 
iktisadi politika araçlarına atfen yumuşak güç ile açıklamak mümkündür. 
Dünyanın diğer zengin ve güçlü ülkelerinin Afrika’daki istikrarsızlığı ve 
ekonomik bağımlılığı artıracak politikalarının aksine Türkiye’nin kıta-
nın siyasi istikrarına, ekonomik kalkınmasına ve toplumsal barışına katkı 
yapacak stratejiler ve politikar geliştirmesi ve bunları kararlı bir şekilde 
uygulamaya sokması Türkiye’nin kıtaya yönelik yumuşak güç anlayışını 
yansıtmaktadır.

Yumuşak gücün kullanımında devlet ve hükümet yetkilileri ile tem-
silcileri yanında iş dünyası, sivil toplum örgütleri ve ulus-altı/ulus-ötesi 
ağlar da aktif rol oynamaktadır. Bu çerçevede, Türk dış politikasında si-
vil toplum örgütlerinin, iş dünyasının ve devlet çıkarlarının kesiştiği ilk 
örnek olan Afrika politikası bağlamında, Davutoğlu ile Nye’nin görüşle-
rini kesiştirerek Türkiye’nin Afrika’daki varlığını tarihi, kültürü ve coğ-
rafyası gibi sahip olduğu yumuşak güç kaynakları ve bu kaynakları kul-
lanan farklı kesimlerin varlığıyla meşrulaştırmak mümkündür. Böylece, 
devlet temsilcileri ile sivil toplum ve iş dünyası temsilcilerinin uzlaşması 
neticesinde Türkiye Afrika ile ilişkilerine çok yönlü ve dinamik bir süreç 
kazandırmakta; sahip olduğu yumuşak güç kaynaklarını kullanarak Afrika 
ülkeleri ile ilişkilerini 'eşitlerin ortaklığı' ilkesine dayandırmaktadır.27

Bu ortaklık çerçevesinde, Türkiye’nin son yirmi yıldır Afrika’ya yö-
nelik uyguladığı yumuşak güç kaynağını Nye’ın sınıflandırmış olduğu “dış 
politika pratikleri, siyasi değerler ve kültür” bileşenleri oluşturmaktadır.28 
Türkiye son onbeş yılda uyguladığı dış politikası ile bölgesinde yeni bir rol 
ve yeni bir kimlik inşa etmiştir. Bu yeni anlayış içinde geliştirilen pro-aktif 
ve çok-yönlü, çok boyutlu dış politika anlayışı, statükocu ve geleneksel dış 
politika pratikleri yerine düzen kurucu bir aktör olarak yeni bir vizyonu 
ve yeni dış politika enstrümanlarını gerektirmiştir.29 Bu kapsamda, Türki-
ye’nin Afrika politikası çerçevesinde uyguladığı yumuşak güç anlayışının 
ilk boyutu dış politikasının vizyonu ve pratikleridir. Yeni açılan diploma-
tik temsilcilikler, kıtaya sağlanan kalkınma yardımları ile insani yardımlar 
ve iktisadi bütünleşme girişimleri, güven inşası tedbirleri, arabuluculuk ve 
düzenli iletişim ile sürdürülebilir diyalog mekanizmaları Türkiye’nin Af-

27 Alexis Habiyaremye and Tarık Oğuzlu, “Engagement with Africa: Making Sense of Turkey’s Approach 
in the Context of Growing East-West Rivalry”, Uluslararası İlişkiler, 11 (41), 2014, p. 79.

28 Joseph S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics, p. 11.
29 Ahmet Davutoğlu, “Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007”, p. 79.
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rika ile ilişkilerinde uygulamaya koyduğu dış politika pratikleridir.30 Böy-
lece Türkiye, kullandığı yöntemler ve uyguladığı pratiklerle, bölge politi-
kasında hâkim olan güvenlik odaklı yaklaşımı dönüştürmüş ve yumuşak 
gücünü uygulamaya koymuştur. Bu uygulamalar neticesinde, Türkiye, 
Afrika kıtasında varlık gösteren küresel siyasi aktörlerden biri olarak gö-
rünürlüğünü ve etkisini artırmıştır.

Türkiye’nin Afrika politikası kapsamındaki yumuşak gücünün ikinci 
boyutu olan siyasi ve iktisadi değerleri Türkiye’nin, Doğu ile Batı olmak 
üzere farklı iki medeniyete bağlı siyasi, kültürel ve sosyo-ekonomik değer-
leri bağdaştırma çabalarına dayanmaktadır. Özünde, bu gücünü, mevcut 
şartlarda yaşadığı tüm sorunlara ve açmazlara rağmen, AB üyeliği söyle-
minden ve bu yoldaki tecrübesinden alan Türkiye, netice itibariyle hem 
yakın coğrafyasındaki komşu ülkeler hem de uzak coğrafyasında yer alan 
ancak tarihsel bir geçmişe ve ortaklıklara sahip olan bölgeler için de bir 
cazibe merkezi haline gelmiştir.

Nye’ın sınıflandırmasına atfen Türkiye’nin Afrika’da sergilediği yu-
muşak gücünün üçüncü boyutu kültürel etkisidir. Coğrafi konumunun 
ve tarihsel geçmişinin sağladığı avantajlarla bu alanda da etkili bir aktör 
olarak ortaya çıkan Türkiye; kültürel gücünü, bölge halkları ile kurduğu 
iletişim kanalları, öğrencilere sağladığı burs imkânları, uzman kadrolar 
arasında teşvik ettiği akademik değişim programları gibi farklı kanallardan 
kullanmaktadır.

5. Türkiye’nin Afrika’daki Yumuşak Güç Unsurları

Uluslararası İlişkiler literatüründe hâkim olan güç anlayışının dönüştü-
ğü günümüz dünyasında Türkiye’nin Afrika’ya yönelik sahip olduğu farklı 
güç kaynakları ve bu kapsamda uyguladığı politikalar 1998 yılında kabul 
edilen Afrika Eylem Planı hedefleri ile de uyumludur. Diğer bir deyişle, Af-
rika Eylem Planı, bu alanda kabul edilen ilk belge olarak, tamamen yumu-
şak güç vasıtalarına dayanarak, Türkiye’nin Afrika politikasındaki yolunu 
çizmiştir. Özellikle 2005 yılından sonraki gelişmelerle Eylem Planı’nda-
ki hedefleri daha da ileri taşıyan Türkiye son yirmi yıl içinde uyguladığı 
politikalarla kıtadaki siyasi ve iktisadi varlığını; artan ticaret hacmi vasıta-
sıyla iktisadi iradesini; kurumsal işbirlikleri, yeni açılan elçilikler, kültürel 
ve siyasi temaslar neticesinde de siyasi isteğini ortaya koymuştur.

30 Köse, “Türkiye’nin Kuzey Afrika ve Ortadoğu Bölgesindeki Gücü: Zorlayıcı Olmayan Gücün İmkân ve 
Sınırları”, s. 42.
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5.1. 1998 Afrika Eylem Planı: Türkiye’nin Yumuşak Gücünün 
Stratejik Belgesi
Cumhuriyetin kuruluş yıllarından itibaren önceliğini yakın komşularına 

ve Batı ile ilişkilerine veren Türkiye ilerleyen yıllarda da ilgi, bilgi ve 
strateji yoksunluğundan dolayı Afrika ilişkilerine hiçbir şekilde ciddi bir 
biçimde müdahil olamamıştır.31 Bu durum 1990’lı yılların sonundan itiba-
ren değişmeye başlamıştır. 1998 yılında dönemin Dışişleri Bakanı İsmail 
Cem tarafından Afrika Eylem Planı, 2003 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı 
tarafından Arika Ülkeleriyle Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi 
hazırlanmıştır. 2005 yılının Afrika Yılı ilan edilmesi karşılıklı ilişkilerin 
kuvvetlendirilmesi gerektiğine yönelik Türkiye’nin taahhüdünü ve kararlı-
lığını gösteren bir adımdır. Türkiye, bu tarihten itibaren Afrika ülkeleri ile 
ekonomik siyasi, diplomatik, kültürel ve kurumsal ilişkilerini adım adım 
kuvvetlendirmiştir. 

Türkiye ile Afrika ilişkilerinde ilk kapsamlı girişim olarak siyasi, 
ekonomik ve diplomatik işbirliği olanaklarını geliştirmek için bir rehber 
niteliği taşıyan Afrika Eylem Planı Türkiye’nin Afrika politikası için bir 
dönüm noktasıdır. Planı hazırlayan dönemin Dışişleri Bakanı Cem yakın 
jeopolitik çevresi ile siyasi ve ekonomik bağlarını oluşturan Türkiye için 
artık Akdeniz’i geçmek ve Afrika kıtası için bir vizyon geliştirmek zamanı-
nın geldiğini açıklıkla belirtmiştir.32 Eylem Planı Türkiye ile Afrika ülkele-
ri arasındaki ilişkilerin bütün alanlarda (ekonomik, ticari, eğitim, kültürel, 
siyasi, diplomatik, savunma) geliştirilmesi ve karşılıklı anlayışın yerleşti-
rilmesi için ortak bir zeminin oluşturulmasını öngörmekteydi.33 Bu zemin 
üzerinden geliştirilmesi öngörülen ilişkiler siyasi ve diplomatik ilişkiler, 
ekonomik ilişkiler ve sosyal-kültürel ilişkiler olmak üzere üç farklı sütun 
üzerine oturtulmuştu.34 Aşağıda ayrıntılı bir şekilde incelenen bu sütunların 
her biri dolaylı da olsa Türkiye’nin kıtada sahip olduğu yumuşak güç po-
tansiyelini göstermektedir.

31 Mehmet Özkan, “Türkiye’nin Afrika’da Artan Rolü: Pratik Çabalar ve Söylem Arayışları”, Orta Doğu 
Analiz, 4 (46), s. 21.

32 Ali Engin Oba, “Türkiye’nin Afrika Politikası ve Türk Dünyası”, 08.07.2016, http://www.tasam.org/
trTR/Icerik/29884/turkiyenin_afrika_politikasi_ve_turk_dunyasi; erişim: 25.10.2017.

33 Numan Hazar, Türkiye Afrika’da: Eylem Planının Uygulanması ve Değerlendirme Onbeş Yıl Sonra, 
Orsam Rapor No: 124, Ankara, 2012, s. 7. 

34 Age, s. 8-9; Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Afrika’ya Açılım Eylem Planı, 2. Baskı, Ankara, 
1999; Mehmet Özkan and Birol Akgün, “Turkey’s Opening to Africa”, The Journal of Modern African 
Studies, 48 (4), 2010, p. 533.
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Afrika Eylem Planı’nın birinci sütunu siyasi ve diplomatik ilişkilerdir. 
Bu kapsamdaki somut politikalar üst düzey resmi ziyaretler ve davetler, dı-
şişleri bakanlıkları arasında siyasi danışma mekanizmasının kurulması, dip-
lomatik temsilciliklerin artırılması, Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslara-
rası örgütler içinde Afrika ülkeleriyle temasların ve işbirliğinin artırılması, 
parlamento heyetleri arasında ziyaretler gerçekleştirilmesi, Türkiye-Afrika 
İşbirliği Zirvelerinin düzenlenmesi, Afrika ülkelerine resmi heyetlerin gön-
derilmesi, insani yardım faaliyetleri ve BM teknik ve mali yardım prog-
ramlarına katkı yapılması ile güvenlik işbirliğinin sağlanması gibi adımları 
içermekteydi.

Afrika Eylem Planı’nın ikinci sütununu oluşturan ekonomik ilişkiler 
ekonomik, ticari, teknik ve bilimsel işbirliği konularında temel anlaşma-
ların imzalanması; ticaret, sağlık, tarım gibi teknik ve uzmanlık gerektiren 
alanlardan sorumlu bakanların Türkiye tarafından davet edilmesi; Afrika 
ülkelerine teknik yardım programlarının yapılması; teknik alanlarda kısa 
süreli eğitimlerin verilmesi; Afrika Kalkınma Bankası’na üye olunması; 
karşılıklı işadamları ziyaretlerinin düzenlenmesi; özel sektörler arasında 
işbirliğinin teşvik edilerek iş konseyleri ve ortak ticaret odalarının kurul-
masını kapsamaktaydı.

Afrika Eylem Planı’nın üçüncü sütunu olan eğitim, sosyal ve kültürel 
ilişkiler ise Türkiye’nin kıtadaki etkisini kültürü yoluyla artırmaya odaklı 
olarak Afrikalı öğrencilere sağlanan burs imkânlarını, üniversiteler arasın-
da akademik işbirliğinin artırılmasını, akademik değişim programlarının 
oluşturulmasını, kültür anlaşmaları imzalanmasını, kültürel değişim prog-
ramlarının oluşturulmasını ve farklı etkinliklerle karşılıklı ilgi ve bilgi ek-
sikliğini gidermeyi amaçlayan adımları ifade etmekteydi.

1.2. 1998’den 2018’e: Türkiye’nin Yumuşak Gücünün Pratikteki 
Uygulamaları
Türkiye’nin sahip olduğu yumuşak güç kaynaklarına dayanarak ha-

zırlanan bu kapsamlı Eylem Planı’na rağmen Türkiye’nin Afrika ile olan 
ilişkileri sınırlı bir çerçevede başlamıştır. Türkiye’nin, tüm iyi niyetine 
rağmen Afrika’nın sorunlarına ve zorluklarına vakıf olamaması; Afrikalı-
ların ise, Türkiye ile ilgili diplomatik konularda olumlu bir anlayışa sahip 
olmaması Türkiye-Afrika arasında öngörülen politik, ekonomik, ticari ve 
kültürel alanlardaki ilişkilerin istenen noktaya gelmesini engellemiştir.35 
Tüm bu olumsuzluklara ilaveten ülke içinde yaşanan siyasi çalkantılar ve 

35 Hazar, Türkiye Afrika’da: Eylem Planının Uygulanması ve Değerlendirme Onbeş Yıl Sonra, s. 5.
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ekonomik krizin de etkisiyle Eylem Planı etkili bir biçimde uygulanama-
mıştır. Ancak, ilerleyen yıllarda, AK Parti iktidarıyla geliştirilen yeni dış 
politika anlayışı Afrika ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi için bir fırsat 
yaratmış, 2005 yılının Afrika Yılı ilan edilmesiyle Türkiye Afrika’ya yeni 
bir giriş yapmıştır.36 

Bu tarihten itibaren, Türkiye, her zaman vurguladığı gibi, eşitlik 
ve karşılıklılık ilkelerine dayandırdığı Afrika Politikası’nı hem kurum-
sal hem de toplumsal çerçevede uygulamaya koyma fırsatını bulmuştur. 
2005 yılında öncelikle Afrika Birliği’nde gözlemci statüsü elde etmiş, 
Ocak 2008’de ise stratejik ortak olarak kabul edilmiştir. 2010 yılında Tür-
kiye’nin Afrika’ya yönelik politikasının esaslarını içeren Afrika Strateji 
Belgesi’nin yürürlüğe girmesiyle Türkiye Afrika açılımını tamamlamış ve 
Afrika ülkeleri ile ilişkiler hız ve içerik kazanmıştır. Bunun neticesinde, 
2013 yılından itibaren ise Afrika’ya Açılım Politikası yerini Afrika Ortak-
lık Politikası’na bırakmıştır. Ortaklık Politikası’nın temel amacı Türki-
ye’nin sahip olduğu tecrübesini, toplumsal, siyasal ve kültürel birikimini, 
sahip olduğu imkân ve kaynakları Afrikalı yönetimlerle ve halklarla pay-
laşmak; “Afrika sorunlarına Afrika çözümleri” ilkesi çerçevesinde eşit 
ortaklık ve karşılıklı fayda ilkeleri temelinde kıtanın barış ve istikrarı ile 
ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmaktır.37

Yeni dönemde, 2010 yılı sonlarından itibaren başgösteren Arap Baha-
rı gelişmeleri ve neticesinde Kuzey Afrika ülkelerinde ortaya çıkan yeni 
siyasi ve güvenliğe ilişkin sorunlar Türkiye’nin Kuzey Afrika ülkeleri ile 
ilişkilerini belirleyen temel dinamik olmuştur. 2011 yılından önce Kuzey 
Afrika ülkeleri ile ilişkilerinde siyasi ve ekonomik iş birliğinin gelişme-
sine yönelik önemli stratejik adımlar atan Türkiye 2011 yılından sonra bu 
stratejisini bölgedeki siyasi istikrarsızlık ve güvenlik tehditleri ile müca-
dele etme adına değiştirmiştir. Libya ve Tunus ile ticari ve ekonomik iliş-
kilerini yavaşlatan Türkiye Fas ve Cezayir ile de siyasi ilişkilerini sınırlı 
bir düzeyde gerçekleştirmiştir.38 Sahra Altı Afrika ise farklı öncelikler ve 
hedeflerle Türk dış politikasının gündemine dâhil olmuş ve bölge ülkeleri 

36 Tom Wheeler, “Ankara to Africa: Turkey’s outreach since 2005”, South African Journal of International 
Affairs, 18 (1), 2011, p. 48.

37 Mevlüt Çavuşoğlu, 2017 Yılına Girerken Dış Politikamız, Dışişleri Bakanlığı’nın 2017 Mali Yılı Bütçe 
Tasarısının TBMM Genel Kurulu’na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık, 2016, s. 121, www.
mfa.gov.tr/site_media/html/2017-yili-basinda-dis-politikamiz.pdf; erişim: 15.12.2017.

38 Abdürrahim Sıradağ, “Türkiye’nin Afrika Politikası”, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Mustafa 
Caner, Türk Dış Politikası Yıllığı 2016, SETA Yayınları, İstanbul, s. 441-445, https://www.setav.org/
turk-dis-politikasi-yilligi-2016/; erişim: 15.12.2017.
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ile ilişkiler her alanda derinleştirilmeye ve çeşitlendirilmeye çalışılmış-
tır. Türkiye, Afrika ülkeleri ile ilişkilerini çeşitlendirip derinleştirirken 
bu kapsamda siyasi, güvenlik, diplomatik; ekonomik/ticari ve sosyal ve 
kültürel alanlarda önemli girişimlerde bulunmuştur. Aşağıdaki bölümde 
etraflıca anlatılmaya çalışılan ve çerçevesi Afrika Eylem Planı ile çizilen 
bu girişimler aynı zamanda Türkiye’nin yumuşak güç kaynaklarını oluş-
turmaktadır.

5.2.1. Diplomasi, Siyaset ve Güvenlik Alanındaki Gelişmeler
Türkiye’nin 2005 yılında Afrikalı ülkelerin sorunlarının ele alındı-

ğı en üst düzeydeki platform olarak kabul edilen Afrika Birliği’nde göz-
lemci statüsü elde etmesi, Ocak 2008’de ise stratejik ortak olarak kabul 
edilmesi iki taraf arasındaki diplomatik, siyasi, ekonomik, kültürel ilişki-
lerin geleceğini belirleyen yeni bir başlangıç olmuştur. Yeni başlangıcın 
ilk kazanımı 2008 yılında Türkiye’nin, Afrika ülkelerinin (Güney Afrika 
ve Mozambik hariç) blok halinde verdikleri oy neticesinde, toplamda 151 
ülkenin oyuyla BM Güvenlik Konseyi’ne geçici üye seçilmesidir.39

Stratejik ortaklık zemininde ilerleyen ilişkiler neticesinde iki taraf 
da karşılıklı olarak diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinin ve temsil ka-
pasitelerinin artırılmasının önemine dikkat çekmiştir. Bu kapsamda yeni 
büyükelçilikler ve konsoloslukların açılması ile 2009 yılında Türkiye’nin 
Afrika kıtasında 12 büyükelçiliği mevcutken bu sayı 2011 yılında 27’ye, 
2012 yılında 31’e, 2013’te 35’e, 2014’te 39’a ulaşmıştır. Kıtadaki büyü-
kelçilik sayısı Şubat 2018 itibariyle 41’dir.40 

Benzer bir şekilde Afrika ülkelerinin de Türkiye’deki diplomatik 
temsilciliklerinin sayısı ciddi bir artış göstermiştir. 2009 yılında 10 Af-
rika ülkesinin Türkiye’de büyükelçiliği bulunmaktayken bu sayı 2011’de 
15’e, 2012’de 21’e, 2013’te 26’ya, 2014’te 32’ye yükselmiştir. Bugün 
itibariyle Cezayir, Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Çad, Kongo, 
Fildişi Sahili, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Cibuti, Mısır, Etiyopya, 
Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Kenya, Libya, Mali, Moritanya, Fas, Ni-
jer, Nijerya, Ruanda, Senegal, Somali, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney 
Sudan Cumhuriyeti, Sudan, Tanzanya, Tunus, Uganda, Zambiya olmak 
üzere 33 Afrika ülkesinin Türkiye’de büyükelçiliği mevcuttur.41 

39 Therence Atabong Njuafac and Filiz Katman, “Main Dynamics of Turkish-African Relations in the 21st 

Century”, European Researcher, 112 (11), p. 560.
40 “Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı”, 12.02.2018, “https://www.timeturk.com/

turkiye-afrika-2-bakanlar-gozden-gecirme-konferansi/haber-847415, 14.02.2018.
41 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye-Afrika İlişkileri”.
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Türkiye’de, Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası 
Genç Diplomatlar Eğitim Programı’na katılan 213 Afrikalı diplomat ve Af-
rika ülkeleri Dışişleri Bakanlıklarına yönelik diplomasi, arşiv, haberleşme 
gibi alanlarda düzenlenen farklı eğitim programları karşılıklı diplomatik 
ilişkilere farklı bir boyut kazandırmıştır.42 

AK Parti iktidarı ile birlikte Türkiye-Afrika arasında yıldan yıla geli-
şen gelişen ilişkilerin bir başka önemli yönü üst düzey resmi ziyaretler ve 
siyasi temaslardır. Karşılıklı olarak Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri 
Bakanları seviyesindeki ziyaretler neticesinde ülkeler arasındaki iletişim 
önemli ölçüde artış göstermiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen ziyaretler-
de özellikle 2005’ten itibaren Burundi, Uganda, Ruanda, Somali, Cibuti, 
Eritre, Etiyopya, Gabon, Gana, Güney Afrika, Nijer, Nijerya, Gine, Fildi-
şi Sahili, Kenya, Gambiya, Senegal, Dakar, Tanzanya, Mozambik, Mada-
gaskar, Somali, Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Liberya, 
Zambiya, Sudan, Tunus, Çad ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretlerde, tüm Afrika 
ülkeleriyle siyasi, sosyal, kültürel, teknik, ekonomik ve ticari ilişkilerin 
kuvvetlendirilmesi yolundaki kararlılık vurgulanmıştır. 

Aynı amaçla Türkiye de Benin, Gabon, Kongo Cumhuriyeti, Senegal, 
Somali, Gambiya, Nijer, Kenya, Etiyopya, Gine, Sudan, Togo, Kamerun, 
Gana, Mali, Fildişi Cumhuriyeti tarafından cumhurbaşkanlığı düzeyinde; 
Cibuti, Nijerya tarafından devlet başkanlığı düzeyinde; Libya, Tunus, Çad, 
Ekvator Ginesi, Fas, Ruanda tarafından başbakan düzeyinde ve Sudan, Tan-
zanya, Liberya, Burundi, Zambiya, Senegal, Botsvana, Gine Bissau, Güney 
Sudan, Burkina Faso, Moritanya, Komorlar tarafından dışişleri bakanı dü-
zeyinde ziyaret edilmiştir.43

Karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında belirtilmesi gereken en 
önemli adımlardan birisi 18-21 Ağustos 2008 tarihinde iki tarafın birbirini 
daha yakından tanıması ve farklı işbirliği alanlarının oluşturulması hedef-
leriyle İstanbul’da düzenlenen I. Türkiye-Afrika Zirvesi’dir. Bu zirve ile 
Türkiye’nin Afrika’ya açılma politikası başarılı bir şekilde neticelendiril-
miş ve ikili ilişkilerde işbirliği ve stratejik ortaklık dönemi başlatılmıştır.44 
Zirve sonunda kabul edilen Türkiye-Afrika İşbirliği İstanbul Deklarasyonu: 

42 Çavuşoğlu, 2018 Yılına Girerken Girişimci ve İnsani Dış Politikamız, s. 129.
43 Karşılıklı üst düzey ziyaretlerle ilgili biligiler 2013-2018 yılları arasındaki dönemde Siyaset, Ekonomi 

ve Toplum Araştırmaları Vakfı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yıllık bazda hazırlanan Dış Politika 
Yıllığı ve Dış Politika kitapçıklarından derlenmiştir. http://www.setav.org/ ve www.mfa.gov.tr.

44 Oba, “Türkiye’nin Afrika Politikası ve Türk Dünyası”; Ali Engin Oba, “Türk Diplomasisi ve Afrika”, 
21.06.2011, http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/1359/ turk_diplomasisi_ve_afrika, 25.10.2017; erişim: 
15.11.2017; Hazar, Türkiye Afrika’da: Eylem Planının Uygulanması ve Değerlendirme Onbeş Yıl 
Sonra.
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Ortak Bir Gelecek İçin İşbirliği ve Dayanışma ve Türkiye-Afrika Ortaklığı 
İçin İşbirliği Çerçevesi belgelerinin oybirliği ile kabul edilmesiyle karşılık-
lı ilişkilerin geliştirilmesi için genel ortaklık çerçevesi, temel hedefler ve 
öncelikli işbirliği alanları belirlenmiştir. Türkiye-Afrika İşbirliği İstanbul 
Deklarasyonu’nda Türkiye ile Afrika’nın barış, güvenlik ve işbirliğini ge-
liştirmek yönünde kararlı oldukları belirtilerek işbirliğinin eşitlik, karşılıklı 
saygı ve karşılıklı fayda temelinde her iki tarafın yararına olacak şekilde 
daha da gelişeceği ümidi dile getirilmiştir.45 

Zirve sonunda, “Türkiye-Afrika Zirvesi’nin her beş yılda bir dönü-
şümlü olarak Türkiye ve Afrika’da organize edilmesi; Eylem Planı’nın 
uygulanış sürecini değerlendirmek ve bir sonraki zirveye hazırlık yapmak 
amacıyla zirveler arasında kalan dönemin her üçüncü yılında bakan düze-
yinde bir gözden geçirme konferansı ile Kıdemli Memurlar Toplantısı dü-
zenlenmesi” kabul edilmiştir.46 Ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi ve ge-
liştirilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Afrika 
Ticaret, Sanayi, Tarım ve Meslek Odaları Birliği (UACCIAP) işbirliğiyle 
Türkiye-Afrika Odası kurulması konusunda da mutabakata varılmıştır. 
Zirvede kabul edildiği şekliyle öncelikli işbirliği alanları ticaret ve yatırım, 
tarım, tarımsal ticaret, kırsal kalkınma, su kaynaklarının yönetimi, KOBİ, 
sağlık, barış ve güvenlik, altyapı, enerji ve ulaşım, kültür, turizm ve eğitim, 
iletişim, medya, enformasyon ve enformasyon teknolojiisi ile çevre olarak 
belirlenmiştir.47 

Türkiye, 2008 Zirvesi’ni takiben, zirvedeki stratejilerin uygulanabil-
mesi ve politikaların yürürlüğe konabilmesi için 26 Mart 2010 tarihinde Af-
rika Stratejisi’ni kabul etmiştir. 15 Aralık 2010’da, I. Zirvede üzerinde an-
laşıldığı üzere, izleme mekanizması olarak öngörülen Birinci Kıdemli Me-
murlar Toplantısı yapılmış ve toplantı sonunda 2010-2014 Türkiye-Afrika 
İşbirliği Ortak Uygulama Planı karşılıklı ilişkilerin “stratejik niteliğini ve 
kurumsal yapısını yansıtan temel belge”48 olarak imzalanmıştır. Uygulama 
Planı kapsamında ve yine I. Zirve kararlarına uygun olarak 16 Aralık 2011 

45 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, “İkinci Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi”, http://afrika.mfa.
gov.tr/vize_proseduru.tr.mfa; erişim: 15.11.2017; “Türkiye-Afrika zirvesinden İstanbul Deklarasyonu 
çıktı”, Deutsche Welle, 20.08.2008, http://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiye-afrika-zirvesinden-
istanbul-deklarasyonu-%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1/a-3580559; erişim: 15.11.2018.

46 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, “İkinci Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi”.
47 Age.
48 Ahmet Davutoğlu, 2013 Yılına Girerken Dış Politikamız, Dışişleri Bakanlığı’nın 2013 Mali Yılı Bütçe 

Tasarısının TBMM Genel Kurulu’na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık, 2012, s. 95, www.
mfa.gov.tr/site_media/html/butce_2013.pdf; erişim: 15.12.2017.
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tarihinde düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Birinci Bakanlar Düzeyinde 
Gözden Geçirme Konferansı da hem o güne kadarki gelişmelerin gözden 
geçirilmesi hem de bir sonraki zirvenin ve gelecek çalışmaların hazırlıkla-
rının yapılması için fırsat yaratmıştır. 

II. Türkiye-Afrika Zirvesi 19-21 Kasım 2014 tarihlerinde Ekvator Gi-
nesi’nin başkenti Malabo’da düzenlenmiştir. Afrika’nın Sürdürülebilir Kal-
kınması ve Bütünleşmesinin Güçlendirilmesi İçin Yeni Bir Ortaklık Modeli 
temalı zirvede Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkilerin ve stratejik ortaklı-
ğın bir süreklilik ve düzenlilik içinde ilerletilmesine devam edileceği vur-
gulanmıştır. Afrika Birliği Komisyon Başkanı’nın zirveye katılımı yüksek 
düzeyde diplomatik temsil vasıtasıyla Türkiye ile ilişkilerin ilerletilmesi ve 
kuvvetlendirilmesi arzusunu yansıtan bir göstergedir.49 Zirve sonunda ka-
bul edilen 2015-2019 Ortak Uygulama Planı ile Türkiye ve Afrika Birliği 
sağlık, haberleşme, turizm, barış ve güvenlik konularına öncelik vererek; 
karşılıklı siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi konusunda 
mutabakata varmışlardır.50

Türkiye-Afrika ilişkilerinin kurumsallaşması için önemli bir yeri olan 
zirve toplantılarının üçüncüsünün 2019 yılında Türkiye’de düzenlenmesi 
öngörülmektedir. Zirvenin öncesinde, Türkiye-Afrika İkinci Bakanlar Göz-
den Geçirme Konferansı 11-12 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlen-
miş ve karşılıklı işbirliğinde gelinen süreçle ilgili değerlendirmelerde bulu-
nulmuştur. 

Zirvelerin öngörüldüğü gibi rutin ve programlanmış olarak düzenlen-
mesi Türkiye-Afrika ilişkilerinin artık doğal bir sürece girdiğini ve sürdürü-
lebilir bir yapıya kavuşturulduğunu göstermektedir. Zirveleri takiben kabul 
edilen ortak uygulama planları da karşılıklı olarak ilişkilerin daha kapsamlı 
hale getirilmesi ve çıkarların iki taraflı maksimize edilmesi yönünde tarafla-
rın kararlılığını gösteren belgelerdir. Özellikle 2015-2019 Ortak Uygulama 
Planı’nda belirtilen önceliklerin yerine getirebilmesi ve projelerin uygula-
nabilmesi için Afrika Birliği ile işbirliği içinde çalışılmaktadır. Bu işbirliği 
kapsamında, ticaret ve yatırım, barış ve güvenlik, eğitim ve kültür, enerji, 
ulaştırma ve teknoloji transferi alanlarındaki somut projelerde kullanılmak 
üzere, Afrika Birliği bütçesine 2009 yılından itibaren yıllık bir milyon dolar 
tutarında düzenli nakdi yardım yapılmaktadır.51

49 Njuafac and Katman, “Main Dynamics of Turkish-African Relations in the 21st Century”, p. 560.
50 Mehmet Özkan, Turkey’s African Experience: From Venture to Normalisation, IAI Working Papers, No.16, 

2016, p. 4, http://www.iai.it/en/pubblicazioni/turkeys-african-experience-venture-normalisation; erişim:  
20.12.2017.

51 Çavuşoğlu, 2018 Yılına Girerken Girişimci ve İnsani Dış Politikamız, s. 129.
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Türkiye-Afrika ilişkilerinde bugüne kadar gelinen süreçte, özellikle be-
lirtilmesi gereken gelişmelerden bir diğeri Türkiye’nin 2011 yılındaki So-
mali girişimidir ki bu hareketiyle Türkiye Afrika’da sadece ekonomik veya 
insani ve kalkınma yardımı gibi alanlarda değil, siyasi konular ve güvenlik 
gibi yüksek politika olarak adlandırılabilecek hassas konularda da var ola-
cağını göstermiştir. Türk hükümetinin Somali konusundaki yoğun çabaları 
Türkiye’nin Afrika’da daha büyük rol üstlenme kararlılığının bir göstergesi 
olmuştur. Bu kararlılıkla birlikte uluslararası toplum da ilk defa Türkiye’yi 
Afrika’da söz sahibi ve etkili bir aktör olarak görmeye başlamıştır.52

Türkiye-Afrika arasındaki artan diplomatik ve siyasi temasların ta-
mamlayıcı bir unsuru 2011’den itibaren kuvvetlenen güvenlik işbirliğidir. 
Dört Afrika ülkesinde, Etiyopya, Tanzanya, Sudan ve Uganda’da askeri ata-
şeliği bulunan Türkiye’nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması için sağla-
dığı katkı takdirle karşılanmaktadır. Öncelikle bölgede barış dilinin hâkim 
olması için çaba harcayan Türkiye, Afrika Birliği’nin kıtadaki çatışmaların 
önlenmesi, yönetimi ve çözüme kavuşturulması konularındaki rolünün ve 
öneminin bilincinde olarak Afrika Birliği bünyesinde oluşturulan Barış ve 
Güvenlik Konseyi ile Afrika Hazır Gücü’nün kurulmasına destek olmuş-
tur. Diğer taraftan, Türkiye aktif olarak Afrika’da görev yapan BM barış 
gücü ekiplerine (MINUSCA/Ota Afrika Cumhuriyeti, MONUSCO/Kongo 
Demokratik Cumhuriyeti, UNAMID/Darfur, UNMISS/Güney Sudan, UN-
MIL/Liberya, MINUSMA/Mali, UNOCI/Fildişi Sahili, UNSOM/Somali) 
personel desteği sağlamaktadır.53

Bunun yanında, Türkiye, Afrika’dan farklı ülkelerden gelen askeri per-
sonele Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Ankara’daki Polis 
Akademisi işbirliğiyle uygulanan askeri eğitim vermektedir. 2014 yılında, 
20’nin üzerinde farklı ülkeden 2.200 personele bu eğitim verilmişken, bu 
rakam 2015-2016 yılı için 1.200 Afrikalı askeri personeli daha kapsayacak 
şekilde artmıştır.54 Bunun yanında, Türkiye AB ve BM ile işbirliği halinde 
Aden Körfezi’nde korsanlıkla mücadele adına askeri destekte bulunmak-
tadır. Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından çok uluslu 

52 Özkan, Turkey’s African Experience: From Venture to Normalisation, p. 4.
53 United Nations, Summary of Contributions to UN Peacekeeping by Country, Mission and Post, 

31.05.2017, http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2015/may17_3.pdf; erişim: 31.10.2017.
54 Feridun Sinirlioğlu, “Turkey in Africa. A Humanitarian Approach”, in TesfaNews, 11 November 2015, 

http://www.mfa.gov.tr/article-by-h_e_-feridun-sinirlioglu-published-in-tesfanews_net_-on-11-
november-2015.en.mfa, 20.12.2017.
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deniz gücü olarak oluşturulan 151 Birleşik Güçler’e 2009 yılından itibaren 
fırkateyn desteği ile katılmaktadır.55 Bölgedeki güvenliği ve istikrarı sağla-
yabilmek için askeri gücünü bile barış adına bir yumuşak güç aracı olarak 
kullanan Türkiye’nin Afrika’ya sağladığı güvenlik ve askeri destek kıta ül-
keleri için her zaman büyük önem taşımaktadır. 

5.2.2. Ekonomi ve Ticaret Alanındaki Gelişmeler
Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ekonomik gelişmeleri Türkiye 

tarafından sağlanan yardımlar, artan ticaret hacmi ve ekonomik bütünleşme 
girişimleri olmak üzere üç farklı açıdan incelemek mümkündür. 

Tablo 1’de görüldüğü gibi Afrika Yılı’nın ilan edildiği 2005 yılından 
itibaren Türkiye’nin Afrika ile ticari ilişkileri ve toplam ticareti önemli 
oranda artış göstermiştir. Bu rakam 2017 yılında bir önceki seneye göre 
%12,5 dolayında artarak 18,853 milyon dolara kadar çıkmıştır. Bu artış ile 
kalkınma, yatırım, istihdam olanakları gibi iki tarafın da faydalanmasını 
sağlayacak şekilde ticaret hacmini artırmak ve Afrika ekonomisinde bir de-
ğişim ve dönüşümü mümkün kılmak amaçlanmaktadır.56

Tablo 1. Türkiye ile Afrika Arasındaki Toplam Ticaret (milyon dolar)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kuzey 
Afrika 6,315 9,386 9,653 10,123 10,042 12,751 13,550 13,193 11,534 10,955 11,672

Diğer 
Afrika 4,767 5,272 4,439 3,983 7,057 6,526 6,626 6,498 6,014 5,805 7,181

Toplam 11,082 14,659 14,092 14,107 17,100 19,278 20,176 19,692 17,548 16,761 18,853

Kaynak: Tablo Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınlamış olduğu dış ticaret ile ilgili istatistiki tablolar kulla-
nılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.57

Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile ticari ilişkilerini geliştirmeye yönelik 
en önemli araç serbest ticaret anlaşmalarıdır. Türkiye Tunus (2005), Fas 
(2006), Mısır (2007), Morityus (2013) ile bu anlaşmaları tamamlamıştır. 

55 “Turkish frigate sets sail to join international Somali piracy mission”, Hürriyet, 17 February 2009, http://
www.hurriyet.com.tr/turkish-frigate-sets-sail-to-join-international-somali-piracy-mission-11022802; 
erişim: 20.12.2017.

56 Chigozie Enwere and Mesut Yılmaz, “Turkey’s Strategic Economic Relations with Africa: Trends and 
Challenges”, Journal of Economics and Political Economy, 1 (2), December 2014, pp. 226-227.
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Gana ile serbest ticaret anlaşması paraf edilmiştir. Demokratik Kongo, Su-
dan, Kamerun, Seyşeller, Libya, Katar, Cibuti ve Çad ile müzakereler de-
vam etmektedir. Cezayir, Güney Afrika ve Afrika-Karayip-Pasifik ülkeleri 
ise anlaşmaların imzalanması için girişimde bulunan ülkelerdir.57 Aynı za-
manda Angola, Cezayir, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahili, Gana, Güney Afrika 
Cumhuriyeti, Kamerun, Kenya, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 
Libya, Madagaskar, Mali, Mozambik, Mısır, Nijerya, Senegal, Sudan, Tan-
zanya, Tunus, Uganda ve Zambiya’daki Ticaret Müşavirlikleri de ilişkilerin 
canlı tutulmasında önemli rol oynamaktadır.

Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında gelişen ekonomik ilişkiler sadece 
serbest ticaret anlaşmaları ile değil Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Ko-
runması Anlaşması ve Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ile de ku-
rumsallaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda Türkiye, Etiyopya, Fas, 
Libya, Senegal, ve Tunus ile Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
Anlaşması; Cezayir, Etiyopya, Fas, Kenya, Güney Afrika, Tunus ve Sudan 
ile de ve Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması imzalamıştır.58

Türkiye-Afrika arasındaki ekonomik gelişmelerin ikinci boyutunu 
yardımlar oluşturmaktadır. 2005 yılından itibaren kıta ülkelerine sağlanan 
yardımlar Türkiye’nin Afrika politikasının en sağlam ve en kuvvetli dina-
miklerinden biridir.59 İnsani yardım ve kalkınma yardımı adı altında hem 
devlet kuruluşları hem de sivil toplum örgütleri eliyle, sağlık, eğitim, tarım, 
çevre, altyapı gibi farklı alanları kapsayacak şekilde yardım faaliyetlerinde 
bulunan Türkiye’nin son 10 yılda Afrika’ya sağladığı toplam resmi kalkın-
ma yardımı 3 milyar dolara yaklaşmıştır.60 

Türkiye’nin resmi yardım kuruluşu TİKA 1992 yılında Orta Asya, Kaf-
kasya ve Balkanlardaki devletlerin demokrasiye geçiş süreçlerinde yardım 
amacıyla kurulmuştur. Zaman içinde küresel bir yardım ajansına dönüşen 
TİKA Türkiye’nin dış politika konularının çeşitlenmesine paralel olarak 
kendi ilgi ve operasyon alanını, Afrika’yı da içerecek şekilde, genişletmiş-

57 Bilgiler Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı’nın sayfasından alınmıştır, https://www.ekonomi.
gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/SerbestTic/Genel_Bilgi.html#!%40%40%3F_adf.ctrl-
state%3Dkqgy6khxn_106; erişim: 25.01.2018.

58 Bilgiler Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı’nın internet sayfasından derlenmiştir, www.ekonomi.
gov.tr.

59 Özkan, Turkey’s African Experience: From Venture to Normalisation, p. 8.
60 “Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Afrika’ya sağlanan kalkınma yardımı 3 milyar dolara yaklaştı”, 

Anadolu Ajansı, 03.08.2017, http://aa.com.tr/tr/turkiye/basbakan-yardimcisi-cavusoglu-afrikaya-
saglanan-kalkinma-yardimi-3-milyar-dolara-yaklasti/875903; erişim: 20.01.2018.
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tir.61 Bu dönüşüm sürecinde Afrika kıtası TİKA’nın öncelikli alanlarından 
biri olmuştur. İlk ofisini 2005 yılında Etiyopya’da açan TİKA, kıtadaki ofis 
sayısını 21’e çıkarmıştır. Böylece, Afrika’nın 54 ülkesinde faaliyet gösterir 
hale gelen TİKA aktif dış politikanın bir tamamlayıcısı olarak ülkelerin sos-
yo-ekonomik gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla, kalkınma, sağlık, 
tarım, eğitim dâhil çok farklı alanlarda operasyon yürütmektedir. TİKA’nın 
kıtadaki yıllık proje sayısı 400’ün üzerindedir.62 TİKA’nın varlığı Türkiye-
Afrika ilişkilerinin gelişmesi ve kıtanın kalkınması amacıyla gerekli altya-
pıların kurulması için hayati önemdedir.63

Tablo 2. Türkiye Tarafından Afrika’ya Sağlanan İki Taraflı Resmi Kal-
kınma Yardımları (milyon dolar)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3,84 11,75 24,78 30,96 51,73 46,96 38,08 269,47 249,47 782,73 383,3 183,4

Kaynak:http://www.tika.gov.tr/tr/yayin/liste/turkiye_kalkinma_yardimlari_raporlari-24 ve https://kdk.gov.
tr/sayilarla/turkiyenin-dis-yardimlari-2012/35.

Kıtaya sağlanan yardımlar konusunda, Türkiye kendi girişimlerinin ya-
nında uluslararası örgütlerle de işbirliği içindedir. Türkiye, Dünya Sağlık 
Örgütü, Dünya Gıda Programı ve Kızılhaç işbirliği ile kıta ülkelerine 7,5 
milyon dolar bağışta bulunmuş; 2008 yılında Dünya Gıda Programı aracılı-
ğıyla 3,5 milyon dolar insani yardım dağıtmış; 2009 yılında ise Afrika’daki 
bölgesel yapılanmaya destek taahhütünün bir göstergesi olarak 0,5 milyon 
dolar bağışta bulunmuştur.64

Türkiye-Afrika arasındaki ekonomik ilişkilerin üçüncü boyutu ise böl-
gesel/alt-bölgesel kapsamda sürdürülen işbirliği girişimleridir. Bu kapsam-
da, Türkiye özellikle Doğu Afrika ve Batı Afrika ile ekonomik bütünleşme 
ve kurumsallaşma çabalarını artırarak bölgesel işbirliğini canlandırmıştır. 
Türkiye’nin 2008 yılında Afrika Kalkınma Bankası ve Afrika Kalkınma 
Fonu üyeliği için yapmış olduğu başvuru aynı yıl kabul edilmiş, ilgili anlaş-
maların TBMM tarafından onaylanması ile Türkiye, Ocak 2013 tarihinden 

61 Özkan and Akgün, “Turkey’s Opening to Africa”, p. 537; Özkan, Turkey’s African Experience: From 
Venture to Normalisation, p. 8.

62 “Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Afrika’ya sağlanan kalkınma yardımı 3 milyar dolara yaklaştı”.
63 Serdar Çam, “Bir Afrika Var Afrika’dan İçeru”, 2017, http://www.tika.gov.tr/tr/haber/bir_afrika_var_

afrika_dan_iceru-32151; erişim: 20.01.2018.
64 Özkan, Turkey’s African Experience: From Venture to Normalisation, p. 9.
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itibaren bölge dışından 26. üye olarak hem Afrika Kalkınma Bankası’na 
hem de Afrika Kalkınma Fonu’na katılmıştır. Türkiye, aynı zamanda, Doğu 
Afrika’nın bölgesel siyasi ve ekonomik bir örgütü olan Hükümetlerarası 
Kalkınma Otoritesi Uluslararası Ortaklar Forumu’nun üyesi olmuştur. Tür-
kiye’nin Doğu Afrika ülkeleri (Kenya, Uganda, Tanzanya, Burundi ve Ru-
anda) arasında 2019 yılında gümrük birliği oluşturacak olan Doğu Afrika 
Topluluğu ile serbest ticarete başlaması da beklenmektedir. Batı Afrika’da 
ise Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile ilişkileri-
ni kuvvetlendirmiştir. 2005 yılında Türkiye’nin Abuja’daki Nijerya Büyü-
kelçiliği ECOWAS nezdinde akredite olmuştur. Aynı şekilde, Lusaka’da-
ki (Zambiya) Türkiye Büyükelçiliği Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı 
nezdinde, Librevil Büyükelçiliğimiz ise Orta Afrika Devletleri Ekonomik 
Topluluğu nezdinde akredite olmuştur. 2010 yılından itibaren ise Tanzan-
ya’daki Darüsselam büyükelçiliği kanalıyla Doğu Afrika Topluluğu’na ak-
redite olmuştur.65

Türkiye’nin Afrika kıtasına yönelik ekonomik girişimlerinin merkezinde 
ilgili politikaları resmi kanallardan uygulayan devlet kurumlarının yanında, 
yeni dış politika anlayışına da uygun olarak, TOBB ve Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (DEİK) gibi iş dünyası temsilcileri bulunmaktadır. Afrika Eylem Pla-
nı’nda ekonomik hedeflere ulaşmak için etkin güç araçları olarak öngörülen 
İş Konseyleri ve Ticaret Odalarının oluşturulması projesi DEİK ve TOBB li-
derliğinde uygulamaya konmaktadır. Bu kapsamda, DEİK, Türkiye’nin “Af-
rika ile ekonomik ve iş ilişkilerini sağlamlaştırmak ve ilerletmek” politikasına 
paralel olarak 41 Afrika ülkesi ile İş Konseyleri kurmuştur.66 

DEİK’in faaliyetlerine ve katkısına ek olarak yine Afrika Eylem Planı’n-
da öngörüldüğü şekliyle Türkiye-Afrika Odası TOBB ve UACCIAP işbirliği 
ile 2015 yılında kurulmuştur. Odanın hedefleri arasında “TOBB ve UAC-
CIAP arasındaki işbirliğini koordine etmek ve geliştirmek, Türk ve Afrika 
iş çevreleri arasında daimi bir diyalog mekanizması kurmak ve Türk-Afrika 
ticaretini, yatırımlarını ve teknoloji transferini teşvik etmek” bulunmaktadır.67

65 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, “İkinci Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi”.
66 İş Konseyi kurulan ülkeler Angola, Burkina Faso, Cibuti, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Gana, Mısır, 

Moritanya, Sudan, Zimbabve, Benin, Burundi, Çad, Gabon, Gine, Fas, Kenya, Kongo Cumhuriyeti, 
Madagaskar, Mauritius, Mozambik, Nijer, Senegal, Somali, Uganda, Cezayir, Fildişi Sahili, Gambiya, 
Güney Afrika, Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Libya, Namibya, Nijerya, Mali, Ruanda, 
Seyşeller, Tanzanya, Tunus ve Zambiya’dır. Bilgiler https://www.deik.org.tr/ulke-bazli-is-konseyleri 
sayfasından alınmıştır; erişim: 20.01.2018.

67 “Türkiye-Afrika Odası Kuruluyor”, Milliyet, 20.08.2008, http://www.milliyet.com.tr/turkiye-afrika-
odasi-kuruluyor-ekonomi-980556; erişim: 20.01.2008.
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5.2.3. Sosyal ve Kültürel Alandaki Gelişmeler
Afrika Eylem Planı’nın 1998 yılından itibaren geçen yirmi senede Tür-

kiye-Afrika ilişkilerinde ciddi bir ilerlemenin yaşandığı bir başka alan ise, 
planda da öngörüldüğü şekliyle, sosyal ve kültürel-eğitsel ilişkilerdir. Bu 
vasıtayla kişiler, toplumlar ve devletler birbirlerini daha yakından tanıma 
ve karşılıklı bilgi edinme fırsatı yakalamıştır. Böylece iki taraf arasındaki 
yanlış algılar, algılamalar ve önyargılar da giderilmeye çalışılmıştır.

Türkiye, Afrika ile kurduğu ilişkilerde insan gelişimine ve eğitime bü-
yük bir önem vermekte ve her geçen sene Afrika kökenli öğrencilere sağ-
ladığı eğitim olanaklarını artırmaktadır. 1998 yılındaki Afrika Eylem Planı 
ile de öngörüldüğü şekliyle Türkiye’de eğitim gören Afrika kökenli öğren-
ci sayısı özellikle son yıllarda giderek artan bir eğilim göstmiştir. Bu sayı 
2014 yılında 1.300 iken 2015 yılında 1.366’ya; 2016 yılında 1.404’e; 2017 
yılında ise 3.891’e ulaşmıştır. Toplamda ise son yirmi yılda 14.270 Afrikalı 
öğrenci Türkiye’de eğitim görmüştür.68

Afrika ile ilişkilerinin kültürel ve sosyal boyutta ilerletilmesi amacıyla 
hem üniversiteler hem de sivil toplum kuruluşlarında Afrika ile ilgili ça-
lışmaları artırmak, düşünce merkezleri kurmak ve özellikle konunun uz-
manları arasında değişim programları vasıtasıyla karşılıklı bilgi ve tecrübe 
birikiminden faydalanmak da önemlidir. Türkiye’de farklı üniversitelerde 
görev yapan 150 Afrikalı akademisyen bu alandaki en işlevsel kaynaktır.69 

Bu kapsamda, son yıllarda üniversitelerde ve düşünce kuruluşlarında 
açılan Afrika Merkezleri ciddi bir artış göstermiştir. Ankara Üniversitesi Af-
rika Araştırma ve Uygulamaları Merkezi, Gazi Üniversitesi Afrika ve Orta-
doğu çalışmaları yüksek lisans programı, Kadir Has Üniversitesi Ortadoğu 
ve Afrika Araştırma-Uygulama Merkezi, Türk-Asya Stratejik Araştırmalar 
Merkezi bünyesinde kurulan Afrika Enstitüsü, Ortadoğu ve Afrika Araştır-
macıları Derneği, Afrikalılar Dayanışma ve Kültür Derneği, Afrotürk Vakfı 
gibi farklı oluşumlar iki taraf arasındaki bilgi noksanlığının giderilmesi ve 
iletişim kanallarının açılmasına yönelik ciddi çalışmalar yapmaktadır.

Türkiye, halklar arasındaki bağlantıların kuvvetlendirilmesi, Afrika 
halklarının dünyaya açılımlarının ve işadamlarının-siyasilerin-bürokrat-
ların birbirleriyle temasının kolaylaştırılması amacıyla ulaşım imkânla-
rının iyileştirilmesi için de adımlar atmaktadır. Bu kapsamda Türk Hava 

68 “Afrikalı öğrencilerin yeni cazibe merkezi”, Anadolu Ajansı, 12.12.2017, http://aa.com.tr/tr/dunya/
afrikali-ogrencilerin-yeni-cazibe-merkezi-/1002229; erişim: 01.02.2018.

69 Age.
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Yolları (THY) Afrika ülkelerine başlattığı doğrudan uçuşlarla Türkiye’nin 
Afrika Açılımı’na büyük katkıda bulunmuştur. Afrika’da 33 ülkede 51 
farklı noktaya uçan THY, 2018’de uçuş noktalarını artırmayı planlamak-
tadır.70 THY’nin Afrika’daki uçuş noktalarını artırması ile birlikte, Tablo 
3’te görülebileceği gibi Türkiye’ye gelen Afrikalı turist sayısında da artış 
gözlenmiştir. 71

Tablo 3. Türkiye’yi Ziyaret Eden Afrikalı Turist Sayıları

2012 2013 2014 2015 2016 2017

713.399 807.484 888.107 885.887 666.733 794.252

Kaynak: www.tursab.org.tr

6. Sonuç
21. yüzyılda, küresel ekonomi-politikte gözlenen değişim ve dönüşüm-

lerle birlikte Afrika kıtasının önemi büyük ölçüde artmıştır. Afrika’nın artan 
öneminden faydalanmak isteyen Türkiye uyguladığı çok yönlü, çok-boyut-
lu dış politikası ile Afrika’daki küresel siyasi aktörlerin önde gelenlerinden 
biri olmuştur. 1998 yılındaki Afrika Eylem Planı ile süreci başlatan Türkiye 
özellikle 2005 yılından itibaren sahip olduğu yumuşak güç potansiyelini 
kullanarak kıtadaki etkisini ve görünürlüğünü artırmıştır. Afrika, Türki-
ye’nin uluslararası siyaset ve ticaretteki etkisini ve etkinliğini yakın coğ-
rafyasının ilerilerine taşıması adına gösterilen çabalarda ve atılan adımlar-
da özel bir öneme sahiptir. Bu önemin farkında olarak kendi politikalarını 
düzenleyen ve adımlarını atan Türkiye 1998 yılından bugüne gelinen yirmi 
yıllık dönemde çok önemli bir yol katetmiş; böylece Soğuk Savaş dönemi 
boyunca unutulan Afrika kıtasını dış politikanın gündem maddeleri arasına 
dâhil etmiştir. 

Bugün gelinen noktada, coğrafi ve jeo-politik konumu ile tarihi ve kül-
türel bağlarının avantajını da kullanan Türkiye kıtadaki sömürü ve yağma 
düzenine karşı çıkan bir yumuşak gücün temsilcisi olarak hareket etmekte-
dir. Bu kapsamda ticaret, ekonomik ortaklık ve işbirliği, insani yardım ve 

70 Türk Hava Yolları, Uçuş Bilgileri, https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/# 
tcm92-36323; erişim: 01.02.2018.

71 Milliyetlerine Göre Gelen Yabancı Ziyaretçiler 2012-2014, TÜRSAB, https://www.tursab.org.tr/tr/
turizm-verileri/istatistikler/bazi-ulke-gruplarinin-toplam-turist-sayisindaki-paylari_72.html; erişim: 
01.02.2018; Milliyetlerine Göre Gelen Yabancı Ziyaretçiler 2015-2017, TÜRSAB, https://www.tursab.
org.tr/tr/turizm-verileri/istatistikler/milliyetlerine-gore-gelen-yabanci-ziyaretciler; erişim: 01.02.2018.
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kalkınma yardımı, eğitim faaliyetleri, karşılıklı resmi ziyaretler ve diploma-
tik ilişkiler Türkiye’nin yumuşak güç potansiyelini başarıyla kullandığının 
göstergeleridir. Afrika ile ilişkilerinde insanı merkeze alan Türkiye, Afrika 
ülkeleri ile ilişkisini ve işbirliğini Afrika sorunlarına Afrika çözümleri il-
kesi çerçevesinde ve karşılıklı fayda temelinde devam ettirmekte; ortağı 
olarak kabul ettiği Afrikalı ülkelere hiçbir üstünlük taslamadan veya hiçbir 
sömürü ilişkisine dayandırmadan kurduğu ilişki ağlarını genişletmekte ve 
geliştirmektedir.

Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile ilişkisinin son yirmi yılı 1998 yılında 
kabul edilen Afrika Eylem Planı çerçevesinde şekillenmiştir. Bu plan hem 
Türkiye’nin hedeflerini açıkça belirtmiş, hem de Türkiye’nin güç anlayışı 
için bir çerçeve çizmiştir. Bu kapsamda, Türkiye’nin Afrika açılımını dış 
politikanın gerçek bir başarısı olarak nitelendirmek mümkündür. Yeni dış 
politika parametreleri çerçevesinde kendisini bir Afro-Avrasya ülkesi ola-
rak tanıtan Türkiye’nin tüm Afrika bölgesine yönelik politikasında temel 
amaç bir yumuşak güç olarak hareket edip, kıtanın değerlerine de saygı 
duyarak Afrika ülkelerinin barış ve istikrarına katkı yapmak ve bu ülke-
lerin siyasi, ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek olmaktır. Kuşkusuz 
Türkiye’nin bu politikası bölgesel ve uluslararası barış ve istikrara da katkı 
sağlayacaktır. Geçmişten gelen bağların ve ortak insani değerlerin çerçe-
vesinde karşılıklı çıkar ve stratejik hedeflere odaklı politikalar neticesinde 
kazan-kazan politikası her iki taraf için de var olan fırsatları maksimize 
etmeyi mümkün kılmaktadır.
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Modern Irak’ta Kürt-Türkmen İlişkileri

Tunahan YILDIZ1

Öz
Irak, Kürtler ya da Türkmenler üzerine oluşturulmuş literatürde Kürtler ve 
Türkmenler arasındaki ilişkileri bütüncül ve tarihsel anlamda merkeze alan 
bilimsel bir çalışma yapılmamıştır. Tarihsel olarak yoğun bir etkileşim içerisinde 
bulunmaları, Araplardan sonra Irak’taki en büyük iki etnik grubu teşkil etmeleri 
ve ‘ihtilaflı bölgeler’ olarak tanımlanan yerleşim alanlarındaki nüfusları açısından 
bu ilişkilerin incelenmesi önem taşımaktadır. Bahsedilen literatürdeki eksiklikten 
ve konunun taşıdığı önemden hareket eden bu makale, iki etnik grup arasındaki 
ilişkilerin nasıl bir doğaya sahip olduğunu ve hangi değişkenler tarafından 
belirlendiğini sorgulamaktadır. Buna göre, iki etnik grup arasındaki ilişkilerin 
sıklıkla çatışmacı bir doğaya sahip olduğu, ancak bu çatışmacı seyrin ne zamansal 
ne de mekânsal olarak homojen bir yayılım gösterdiği iddia edilecektir. Bu 
çatışmacı etkileşimin ve çatışmadaki heterojenliğin birbirlerini karşılıklı olarak 
da etkileyen dört temel parametre tarafından belirlendiği savunulacaktır: güç 
rekabeti, vatan iddiaları, yerel farklılaşmalar ve dış aktör etkileri. Çalışma, bu 
dört değişken çerçevesinde 1920’li yıllardan bugüne Kürt-Türkmen ilişkilerinin 
tarihsel ve güncel seyrini ortaya koyacaktır ve sonuç bölümünde bu ilişkilerin 
geleceğine yönelik kısa bir tartışma yapacaktır.

Anahtar kelimeler: Irak, Kürt, Türkmen, etnik grup, etnik çatışma, Kerkük, 
ihtilaflı bölgeler.
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Kurdish-Turkmen Relations in Modern Iraq

Abstract
In the literature on Iraq, Kurds or Turkmens, there is no integrative and historical 
study focusing solely on the relations between Kurds and Turkmens. However, an 
analysis of these relations is of importance in that they are the two largest ethnic 
groups of Iraq following Arabs, in that they have intensively interacted with each 
other throughout history, and in that they highly populate what has been called as 
“disputed lands” in Iraq. This study motivated by the absence in the aforementioned 
literature and the significance of the topic examines what the nature of the ethnic 
relations between the two groups is and which variables determine these relations. 
Accordingly, it is plausible to argue that the relations between these two ethnic 
groups often take the form of conflict, but this conflicting nature does not have 
any temporal and spatial homogeneity. In this sense, it can be claimed that the four 
major interacting parameters have determined this conflicting interaction and its 
heterogeneity: struggle for power, homeland claims, local differentiations, and 
impacts of outside actors. Within the framework of these four parameters, the 
article narrates the history of Kurdish-Turkmen relations since the 1920s up to 
today, and shortly discusses the future prospects of these relations.

Keywords: Iraq, Kurd, Turkmen, ethnic group, ethnic conflict, Kirkuk, disputed 
lands.
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1. Giriş
Nüfuslarıyla alakalı aralarında önemli sayılar oynayan farklı oranlar 

verilse de Kürtlerin ve Türkmenlerin, Irak’ın Araplardan sonraki en büyük 
iki etnik grubunu teşkil ettiği konuyla ilgili hemen hemen bütün kaynaklarda 
kabul edilmektedir. Aynı zamanda, bağımsızlık referandumuyla tartışılan 
ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) idaresinde bulunan bölgenin 
en büyük iki etnik grubu yine Kürtler ve Türkmenlerdir. Irak’taki 
etnik ilişkilere dair literatürde genellikle Araplar ve Kürtler arasındaki 
etkileşim ile Baas rejiminin etnik asimilasyon politikaları merkeze 
alınmakta, modern Irak’ın manda yönetimi altında bugünkü sınırlarıyla 
oluşturulmasından itibaren yoğun bir etkileşim içerisinde bulunan Kürtler 
ve Türkmenler arasındaki ilişkiler çoğunlukla ihmal edilmektedir. Oysaki 
Irak’taki mevcut devlet yapılanmasının zayıflığıyla özellikle ‘ihtilaflı 
bölgeler’ olarak tanımlanan yerleşim alanlarında iki etnik grup arasında 
çatışma potansiyeli yükselirken IKBY’nin bağımsızlığına dair tartışmalar 
ve Türkmen bölgelerinin Araplar ile Kürtler arasında bir tür tampon bölge 
oluşturması düşünüldüğünde bu ilişkiler gitgide önem kazanmaktadır. 
Literatürdeki bahsedilen eksikliği bütüncül bir şekilde kapatmaya yönelik 
ilk bilimsel çalışma olan bu makale, Irak’ın kurulduğu 1920’li yıllardan 
bugüne Kürt-Türkmen ilişkilerini incelemektedir.

Bu iki etnik grup arasındaki ilişkilerin doğası nasıldır? Kürtler 
ve Türkmenler arasındaki ilişkiler hangi değişkenler tarafından 
belirlenmektedir? Aslında bu sorular, etnisite çalışmalarının uzun yıllar 
başka etnik gruplar özelinde sorduğu ve kuramsal yanıtlar elde etmeye 
çalıştığı oldukça popüler araştırma sorularıdır. Bu çalışma, birbiriyle 
alakalı bu iki soruyu Kürt-Türkmen ilişkileri vakasında tarihsel ve güncel 
olarak araştırmaktadır. Aşağıda detaylandırılacağı üzere iki etnik grup 
arasındaki ilişkiler, sıklıkla çatışmacı bir doğaya sahip olmuştur. Başka 
bir ifadeyle çatışma, Kürtler ve Türkmenlerin ana etkileşim biçimi olarak 
süregelmiştir. Ancak bu çatışmacı seyrin ne zamansal ne de mekânsal 
olarak homojen bir yayılım gösterdiği söylenebilir. Bir başka deyişle 
çatışma, bu etnik ilişkilerin aldığı yegâne biçim değildir, doğrusal bir 
çizgi takip etmemektedir ve etnik grupların içerisinde bulunduğu şartlara 
bağımlı olarak iniş ve çıkışlara sahiptir. O halde, bu heterojen çatışmacı 
doğa neden ve nasıl ortaya çıkmaktadır? Bu makale, Kürtler ve Türkmenler 
arasındaki çatışmacı etkileşimi ve bu çatışmadaki heterojenliği ortaya 
çıkaran ve birbirlerini karşılıklı olarak da etkileyen dört temel parametre 
tespit etmektedir:

Birincisi, iki etnik grup arasında farklı zamansal ve mekânsal 
bağlamlarda ortaya çıkan güç mücadelesidir. Manda yönetiminin 
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kurulmasıyla Irak’taki modern yapısal değişim, yeni siyasi ve ekonomik 
fırsatların ve meydan okumaların önünü açtı. Osmanlı döneminden 
aldıkları mirasla 1920’li yıllarda yaşadıkları bölgelerin orta ve üst 
sınıflarının önemli bir kısmını teşkil eden Türkmenlerin konumlarına o 
tarihlerden beri Kürtlerin artan siyasallaşması ve hareketlenmesi meydan 
okudu. Irak’taki Kürt siyasetinin yıllar içerisinde kendi siyasi ajandası 
çerçevesinde elde ettiği kazanımlar, birçok noktada Türkmenlerin aleyhine 
oldu. Öte yandan, bu güç mücadelesi sadece statüko-revizyonizm karşıtlığı 
üzerinden okunamaz. 1991’deki uluslararası müdahalenin, 2003’teki 
Çokuluslu Koalisyon işgalinin ve 2014 ile 2017 yılları arasındaki DAEŞ 
işgalleri döneminin Irak’ta oluşturduğu güç boşluklarından Kürt siyasi 
hareketinin ciddi biçimde yararlandığı görülürken Türkmen siyasetinin bu 
boşluklardan önemli kazanımlar elde edemediği, Kürtlerin artan siyasi etki 
alanıyla etnik tehdit tanımlamasının çetrefilleştiği ve bu etnik rekabetin 
gerisinde kaldığı gözlemlenmektedir. Mesela, yükselen Kürt siyasetinin ve 
bunu geriden takip etmek zorunda kalan Türkmen siyasetinin somutlaşmış 
hali, 2003 sonrasında Kerkük’ün IKBY’ye dâhil edilmesi hedefi 
gerçekleştirilemese de kentteki idari pozisyonların Kürtler tarafından ele 
geçirilmesinde bulunabilir.

İkincisi, grupların yerleşim bölgelerine dair savundukları iddialar ve 
karşı iddialardır. Siyasi söylemlerde ve toplumsal tabanda ‘Kürdistan’ 
ve ‘Türkmeneli’ olarak sunulan ve kendi toplumlarının tarihsel olarak 
ve/veya mevcut durumda çoğunluğu oluşturduğunu iddia ettiği bölgeler 
önemli oranda birbiriyle kesişmektedir ve birinin geniş tahayyülü diğerini 
daraltmakta ya da büyük oranda yok kılmaktadır. Mesela, Mendeli, 
Karatepe, Kifri, Tuzhurmatu, Kerkük ve Telafer gibi yerleşim alanları, 
IKBY’nin kendi idaresi altında olması gerektiğini savunduğu ‘ihtilaflı 
bölgeler’ arasındayken Kürtler gibi özerk bir yönetime sahip olmayı 
amaçlayan Türkmenlerin ‘Türkmeneli’ tasavvurunda en sık başvurdukları 
referanslardır. Dahası, ‘Telafer’den Mendeli’ye Türkmeneli’ biçiminde 
sıklıkla dilen getirilen motto, ‘ihtilaflı bölgeler’ olarak tanımlanan sahanın 
bir çapraz şerit halinde hemen hepsini ve daha ötesini kapsamaktadır. 
Benzer şekilde, IKBY’nin merkezi olan Erbil’in Türkmen edebiyatında 
‘kadim bir Türkmen şehri’ olarak anıldığı görülmektedir.2 Başka bir 
ifadeyle, belli bir nüfusa sahip oldukları birçok bölgenin ‘Kürtlüğünü’ ya da 
‘Türkmenliğini’ savunmak, her iki taraf için de ana siyasi gayelerden birini 
teşkil etmektedir. Kürtlerce ‘Kürtlerin Kudüs’ü’ olarak, Türkmenlerce ise 
‘Türkmeneli’nin başkenti’ şeklinde tanımlanan Kerkük, bu parametrenin 

2 Bazı örnekler için bakınız: Şemsettin Küzeci, Türkmeneli Edebiyatı: Körfez Savaşı Sonrası, 1991- 2003, 
DGTYB, Ankara, 2005.
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şiddetini artırdığı esas bölge olarak öne çıkmaktadır ki başından beri ikili 
ilişkilerdeki birçok ihtilaf Kerkük’le bağlantılıdır.

Üçüncüsü, ilişkilerin farklı yerel bağlamlarda farklı seyirler takip 
edebilmesi, bahsedilen her bölgenin ait olduğu çizgisel bir gelişim sürecinin 
olmamasıdır. Bu parametre, özellikle IKBY’nin resmi sınırları içerisinde 
kalan Türkmenlerin eğilimlerinin bu sınırların dışındaki Türkmenlerin 
eğilimlerinden farklılaştığı noktalarda görünür olmaktadır. Nitekim, 
Kerkük gibi bölgelerdeki çatışmacı süreçlerin aksine, IKBY’nin Erbil, 
Süleymaniye ve Dohuk vilayetlerindeki Türkmenlerin siyasi olarak federal 
yönetime3 ve gruplar arası karşılıklı evlilik gibi yollarla sosyal olarak 
bölgedeki Kürtlere büyük oranda entegre oldukları, Kürtlerle kültürel 
anlamda benzeştikleri, Kürtçeyi iyi bildikleri ve konuştukları, hatta kimi 
vakalarda kendilerine ‘Kürt’ demekten çekinmedikleri4 iddia edilmektedir. 
Benzer şekilde, IKBY’nin resmi sınırları dışındaki Türkmenlerden farklı 
olarak, referandum tartışmalarında Erbil’deki Türkmenlerin IKBY’nin 
bağımsızlığıyla bir problemi olmadığı öne sürülmektedir.5 Öte yandan, 
bölgesel farklılaşma parametresi, IKBY’nin içinin ve dışının ayrıldığı 
bir farklılaşmanın ötesine de geçmektedir. Mesela, diğer birçok bölgenin 
aksine, iki grup arasındaki ilişkilerde son yılların en gergin süreçlerinden 
birinin yaşandığı ve etnik mahallelerin birbirlerinden duvarlarla ayrılma 
eğilimi gösterdiği Tuzhurmatu’da Haşdi Şaabi’nin Türkmen birliklerinin 
ve Peşmerge’nin çatışmalarıyla etnik gerginliğin evrildiği silahlı çatışma 
boyutu görülmekte, hatta Tuzhurmatu vakası kimi zaman etnisite ve 
mezhebin iç içe geçtiği bir okumaya götürebilmektedir.

Sonuncusu, her iki etnik grubun kendi dışlarındaki aktörlerle olan 
ilişkilerinin birbirleriyle olan ilişkilerinin seyrini etkilemesidir. Bu dış 
aktör parametresi, erken dönemde grupların İngiliz manda yöneticileriyle 
münasebetlerinde hemen kendisini göstermiş, süreç içerisinde farklı Irak 
hükümetlerinin bu gruplara yaklaşımıyla çeşitli noktalarda ortaya çıkmış, 
nihayetinde Türkiye’yle, ABD’yle ve Irak’taki çeşitli etnik ve mezhepsel 
gruplarla etkileşimlerine bağlı olarak ilişkilerin sertleşmesinde, çatışmaya 
evrilmesinde ya da yumuşamasında önemli oranda rol oynamıştır. Özellikle 
ilişkilerin çatışma ya da yumuşama açısından yaşadığı öngörülemeyen iniş 

3 Bilgay Duman, “Irak’ın Kuzeyindeki Türkmenlerin Siyasal Durumları: Saha Çalışmasına Dayalı Bir 
Analiz”, Ortadoğu Analiz, C. 1, No. 12 (2009), s. 22. 

4 Emel Elif Tugdar, “Iraqi Kurdistan’s Statehood Aspirations and Non-Kurdish Actors: The Case of the 
Turkomans”, ed. Emel Elif Tugdar ve Serhun Al, Comparative Kurdish Politics in the Middle East: 
Actors, Ideas, and Interests, Palgrave Macmillan, New York, 2017, p. 13.

5 Fehim Taştekin, “Kurdistan Referandum Leaves Iraq’s Turkmen in Quandary”, Al-Monitor, 18.09.2017, 
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/09/turkey-iraqi-kurdistan-referendum-turkmens-
quandary.html; accessed: 20.11.2017.
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çıkışlarda ve yoğunlaşmalarda bu ara değişkeni gözlemlemek mümkün 
olabilmektedir. Mesela, 1991’deki Körfez Savaşı’nın ardından ivme 
kazanan Kürt siyasi hareketinin ve fiili Kürt yönetiminin tepkisel olarak 
hızlandırdığı Türkmen siyasi hareketi, Türkmenlerin tehdit algısıyla 
ilişkili olduğu kadar Türk hükümetlerinin tehdit algısıyla da ilişkilidir. 
Benzer biçimde, 2003 işgali sonrası ortaya çıkan aşırı genişlemeci Kürt 
hareketiyle Türkmenler arasında yoğunlaşan çatışmacı süreç, Türkiye 
ile ABD ve ABD ile Kürt siyasi aktörleri arasındaki ilişkilerin dolaylı 
yansıması olarak okunabilir. Aynı şekilde, Kürt-Türkmen ilişkilerinde 
2009 yılından itibaren görünür olan istisnai yumuşama periyodu, büyük 
oranda Türkiye ile IKBY arasındaki diyalogla şekillenmiştir.

Güç rekabeti, vatan iddiası, bölgesel farklılaşma ve dış aktör 
parametreleri olarak sunulan bu dört değişken, yukarıdaki soruları 
cevaplandırmakta ve bu makalenin ana çerçevesini teşkil etmektedir. 
Aşağıda, Kürt-Türkmen ilişkilerinin tarihsel gelişim seyri, bu çerçeveler 
içerisinde tartışılacaktır. Bu anlatı, önceki dönemlerdeki statükonun 
bozulmasıyla iki etnik grup arasındaki ilişkilerin hareketlenmesine 
ve yoğunlaşmasına işaret eden Irak mandasının kuruluşunu başlangıç 
noktası olarak almaktadır. Çalışmada öncelikle, erken dönemdeki 
ilişkilerin kısıtlı bir yere sahip olduğu kaynaklara dayanarak İngiliz manda 
idaresi, bağımsızlık sonrasında devam eden krallık, Haşimi hanedanının 
devrilmesiyle ilan edilen cumhuriyet ve Baas Partisi’nin iktidarı ele 
geçirmesiyle başlayan Baas rejimi dönemlerini içeren yirminci yüzyıldaki 
Kürt-Türkmen ilişkileri incelenmektedir. Daha sonra, güncel kaynaklardan 
hareketle 2003 işgali sonrasında iki etnik grup arasındaki çatışmacı 
etkileşimin iniş ve çıkışları değerlendirilmektedir. Sonuç bölümünde ise 
çalışma, Kürt-Türkmen ilişkilerinin gelecek süreçlerdeki muhtemel seyrini 
sunulan tarihsel anlatı ve dört değişken çerçevesinde tartışmaktadır.

2. Manda Yönetiminden Baas Rejimine Yirminci Yüzyılda Kürt-
Türkmen İlişkileri 
Irak’ın modernlik öncesi devirlerinden beri başta bugünün Musul, 

Erbil ve Kerkük’ü olmak üzere Irak’ta birçok bölgede yan yana ya da iç 
içe yaşayan Kürtler ve Türkmenler, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından 
İngiliz idaresi altında Irak mandasının ve krallığının tesis edilmesiyle 
yeni idari, siyasi ve toplumsal şartlara intibak etmek durumunda kaldılar. 
Bu intibak sürecinin en başında topluluklar arasındaki ilişkileri etkileyen 
temel parametrelerin iki grup arasındaki güç mücadelesi ve İngilizlerin 
Irak olarak belirlenmiş bölgedeki farklı toplumsal aktörleri dengeleme 
çabaları olduğu söylenebilir. Bunun en belirgin örneklerinden biri olarak, 
Irak’ın kurucu meclisine Türkmenlerin katılımını sağlamak amacıyla 
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İngiliz manda idarecileri tarafından yürütülen görüşmelerde Kerkük 
Türkmenlerinin, Kerkük yönetiminde Türkmenlerin ağırlığının olması ve 
Türkçe’nin Kerkük’te resmi dil olarak tanınması yönündeki taleplerini 
kabul ettirmesi verilebilir.6 Görünürde zıt eğilimler içeren İngiliz siyasetinin 
aslında herhangi bir grubu mutlak kontrolden uzak tutmaya yönelik olduğu 
söylenebilir. Dolayısıyla, söz konusu olan, bir gruba verilen tavizlerin 
diğerine verilen karşıt tavizlerle dengelenmesidir. Birçok noktada, Osmanlı 
idaresi sona erdiğinde yaşadıkları bölgelerin orta ve üst sınıfının önemli 
kısmını oluşturan Türkmenlerin pozisyonları, İngilizlerin idari sınırların 
değiştirilmesi, resmi ve gayri resmi atamalar gibi uygulamalar içeren 
dengeleme siyasetinin neticesinde Kürtler tarafından tehdit edildi.7 Aynı 
zamanda, Türkiye ile İngiltere arasındaki Musul meselesinin çözümünü 
devralan Milletler Cemiyeti’nin 1925 yılında bölgeye gönderdiği 
heyetin Kürtlerin özellikle Türkmen bölgelerine yönelik bir Kürtleştirme 
girişiminde bulunduğunu not alması dikkate değerdir8 ve önemli bir 
Kürt etnik hareketliliğine işaret etmektedir. 1920’li yıllarda bunlar ve 
benzer biçimlerde etnik rekabetten ve bu rekabetin İngilizler tarafından 
kullanılmasından ya da inşa edilmesinden kaynaklı olarak oluşan etnik 
gerilim, Kerkük’te 1930’larda petrolün keşfedilmesini9 takiben 1930’lar 
ve 1940’lar boyunca iş bulma kaygısı ve toprak ağalarının siyasetleri 
neticesinde Kürtlerin şehre yoğun göçüyle derinleşmeye başladı.10 Ancak, 
rekabetin yoğunluğuna dair atıflar açık olsa da 1950’lere kadar iki grup 
arasında doğrudan fiziki çatışmaya dair ve bilhassa Türkmen kanadında 
geniş bir ‘Türkmeneli’ tasavvuru olduğuna dair işaretler azdır.

Abdülkerim Kasım’ın 1950’li yıllar sona ererken krallığı lağvedip 
cumhuriyeti ilan eden askeri darbesiyle kurulan ve ülkedeki etkinliğini 
toplumsal ittifaklarla konsolide etme amacında olan yeni Irak hükümeti, 
Kürtlerle kısa süreli de olsa yakınlaşma içerisine girdi. Bu yakınlaşma 
neticesinde Moskova’da sürgünde olan Kürt lider Molla Mustafa Barzani 
affedildi ve Irak’a döndü. 1958 Ekim’inde Barzani’nin Kerkük ziyareti, 
Kürtler ve Türkmenler arasında şiddet olaylarına neden oldu.11 Barzani’nin 
özellikle Kerkük’e dair propaganda ve etnik mobilizasyon çabaları, 

6 Liora Lukitz, Iraq: The Search for National Identity, Frank Coss, London, 1995, p. 41.
7 Ibid, pp. 40-41.
8 David McDowall, A Modern History of the Kurds, I.B. Tauris, New York, 2007, p. 144.
9 Joe Lauria, “Tensions Mount As Iraqi Kurds Vote For Independence”, The Huffington Post, 25.09.2017, 

https://www.huffingtonpost.com/entry/tensions-mount-as-iraqi-kurds-vote-for-independence_
us_59c9036ee4b0f2df5e83b006; accessed: 17.11.2017.

10 McDowall, A Modern History of the Kurds, p. 305.
11 Ibid, p. 305.
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Türkmenlerde ciddi rahatsızlık doğurdu ve Kürtler ile Türkmenler arasında 
küçük çaplı çatışmalar daha sonra da yer yer görüldü.12 Yine hükümet ile 
Kürtler arasındaki yakınlaşma neticesinde, nüfusunun çoğu Türkmenlerden 
oluşan ve iktisadi ve siyasi olarak Türkmenlerin hâkim olduğu Kerkük 
şehrine yönelik hızlanan Kürt göçü ve şehrin idaresinde önemli mevkilere 
Kürtlerin getirilmesi, Türkmenler arasında hoşnutsuzluğu artırdı.13 
Öte yandan, yeni Irak hükümetine ek olarak bu yeni intibak döneminin 
başlarında iki etnik grup arasındaki ilişkileri belirleyen bir diğer dış aktör, 
ülkedeki etkinliğini hızla artıran ve devrimden sonraki aylar içerisinde 
Kasım rejiminin en güçlü meydan okuyucusu konumuna gelen Irak 
Komünist Partisi oldu.14 Aslında, toplumun ve siyasetin bu yıllardaki 
nihai kamplaşmasının bir boyutunda, Kürtler ve Irak Komünist Partisi 
ittifak halindeyken çeşitli kesimlerden diğer gruplaşmalar genel anlamda 
bir ittifak teşkil etmeksizin bu ikisinin karşısında yer almaktaydı.15 Bu 
kamplaşmanın en hazin yansımalarından birisi, 14-16 Haziran 1959’da 
gerçekleşen ‘Kerkük Katliamı’ oldu: Kerkük’ün büyük oranda işçi 
sınıfını oluşturan Kürtlerin Irak Komünist Partisi’yle ittifakı,16 darbeden 
sonra kurulmuş olan cumhuriyetin yıldönümünü kutlamak için ülke 
çapında düzenlenen etkinliklerin bir parçası olarak Kerkük’te yapılan 
bir organizasyonda şehrin muhafazakâr üst ve orta sınıfını teşkil eden 
Türkmenlere yönelik bir organize şiddet üretti, onlarca can kaybının yanı 
sıra Türkmenlere ait yaklaşık 120 ev ve işyeri yakıldı,17 olaylar ancak 
Bağdat’tan gönderilen askeri birliklerin 17 Temmuz’da kente girerek Kürt 
silahlı güçlerini kontrol altına almasıyla son buldu.18

12 Suphi Saatçi, Tarihten Günümüze Irak Türkmenleri, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2003, s. 219-220.
13 Marion Farouk-Sluglett and Peter Sluglett, Iraq Since 1958: From Revolution to Dictatorship, I. B. 

Tauris, New York, 2001, p. 71.
14 Çelişki olarak görünmemesi açısından 1958 darbesinin milliyetçiler, sosyalistler, komünistler, Nasırcılar 

ve sair birçok grubun gevşek bir ittifakının sonucu olduğu, darbenin ardından aylar içerisinde bu 
gruplar arasındaki güç mücadelesinin yoğunlaştığı, rejimin ve bu grupların birbiriyle oldukça değişken 
ittifak şemaları içerisine girdiği ve nihayetinde kendi gücünü konsolide etmeye çalışıp komünistleri 
diğer gruplarla birlikte safdışı bırakan Kasım rejimine bu grupların en etkin ve örgütlüsü olarak Irak 
Komünist Partisi’nin meydan okumaya başladığı not edilmelidir. Başka bir deyişle, Kasım rejiminin 
Kürtlerle ve komünistlerle ilişkisindeki yakınlık ve uzaklık, zamansal olarak çelişkili değildir, birbirine 
paraleldir.

15 Henry D. Astarjian, The Struggle for Kirkuk: The Rise of Hussein, Oil, and the Death of Tolerance in Iraq, 
Praeger Security International, London, 2007, p. 30.

16 Mehmet Akif Kumral, Rethinking Turkey-Iraq Relations: The Dilemma of Partial Cooperation, Palgrave 
Macmillan, New York, 2016, p. 107.

17 Hala Fattah, A Brief History of Iraq, Infobase Publishing, New York, 2009, p. 198.
18 Adeed Dawisha, Iraq: A Political History from Independence to Occupation, Princeton University Press, 

Princeton, 2009, p. 178.
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Türkmen hafızasında önemli bir yer edinen bu olay, hem iki grup 
arasındaki çatışmanın belki de en somut örneği hem de bundan sonraki 
yıllarda Türkmenlerin Kürtlere bakışını belirleyen en önemli tarihsel 
anlardan biri olarak kaldı. İlerleyen yıllarda Türkmen liderlerin siyasi 
söylemlerinde ve Türkmen yazarların Türkmen tarihine yönelik yazdığı 
her makale ya da kitapta ‘Kerkük Katliamı’, sıklıkla atıfta bulunulan bir 
toplumsal travma olarak yer alacaktı. Öte yandan, 1963’te yine bir askeri 
darbeyle Abdülkerim Kasım’ın devrilmesinden ve 1959’daki olayların 
faillerinin bu yeni yönetimin tasarrufuyla cezalandırılmasından sonra iki 
grup arasındaki ilişkilerin iyileşme belirtileri gösterdiğine dair iddialar 
mevcuttur, hatta bu dönemde önemli bazı Türkmen simaların Mustafa 
Barzani’yle müttefik olduğu ya da Barzani’ye biat ettiği bile iddia 
edilmektedir.19 Ancak, bu iyileşmenin neden ve nasıl gerçekleştiği açık 
değildir. Diğer taraftan, 1968’te iktidarı ele geçiren ve sınırlı meşruiyeti 
dolayısıyla toplumsal ittifaklara muhtaç olan Baas rejimi ile Kürtler 
arasında 1970 yılında yapılan Özerklik Mutabakatı, Türkmenler açısından 
siyasi bir tehlike arz etti. Baas rejimi, Kerkük’ün özerk Kürt bölgesine 
dâhil edilip edilemeyeceğine dair Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) 
ile giriştiği müzakere sürecinde Kürtlerin pozisyonunu zayıflatabilmek 
için Türkmenlerin bu tehdit algısını kışkırttı ve Türkmen hareketliliğini 
destekledi ya da bu hareketliliğe izin verdi.20 Diğer taraftan, bu dönemde 
de Irak’ın kuruluşundan bu yana çözümsüz olarak yıllar boyunca aktarılan 
gruplar arası sorunlar büyük oranda devam etti. Mesela resmi bir belgede, 
Baas rejiminin Süleymaniye emniyet müdürü Kerkük’e Kürt göçünün 
artışı konusunda rejimi uyarmaktaydı21 ki bu göçlerin şehirdeki gruplar 
arasındaki en önemli gerilim kaynaklarından birini teşkil ettiği en başından 
beri gözlemlenmekteydi. Yine de, Baas rejimini gruplar için ana tehdit 
olarak algılatan yoğun Araplaştırma politikaları ve rejim baskısının mecbur 
bıraktığı toplumsal varlık mücadelesi nedeniyle 1970’li yıllardan 1990’lı 
yıllara kadar iki etnik grup arasındaki ilişkilerin bundan önceki ve sonraki 
dönemlere nazaran daha durağan bir hal aldığı söylenebilir.

1990’da Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesini takiben ABD öncülüğünde 
1991’de Irak’a yönelik gerçekleştirilen Körfez Savaşı’yla birlikte bu 
durağanlığın hem devam ettiği hem de siyasi aktivite açısından kırılmalara 
uğradığı söylenebilir. Körfez Savaşı’yla birlikte Irak’ın kuzeyinde oluşan 
otorite boşluğu fiili Kürt yönetimini beraberinde getirdi. Bir yandan, 
oluşan bu yönetimin sınırları içerisinde (yani uçuşa yasak bölge olarak 

19 McDowall, A Modern History of the Kurds, p. 381.
20 Ibid, p. 381.
21 Şoriş Haci, Kerkük’ün Araplaştırılması: Belgeler, Doz Yayıncılık, İstanbul, 2006, s. 252-253. 
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ilan edilen alanda) Irak Türkmenlerinin yaklaşık yüzde 15-20’si vardı 
ve Kerkük ve Telafer gibi önemli yerleşim alanları bu sınırlara dâhil 
değildi.22 Bu da yalnızca bu sınırların içerisinde hükümranlık sağlayan 
Kürtler ve nüfusunun çoğunluğu bu sınırların dışında kalan Türkmenler 
arasında önemli bir toplumsal izolasyonun oluşması anlamına geliyordu. 
Diğer taraftan, fiili Kürt yönetimi, Kürt-Türkmen ilişkilerinin Türkmen 
tarafında iç ve dış parametreleri birleştirerek tepkisel bir hareketliliğin 
tetikleyicisi oldu. Kuzey Irak’taki fiili durumu milli güvenlik tehdidi 
olarak değerlendiren Türk hükümeti, Irak’taki gelişmelere etki etmek 
ve Irak’ın kuzeyindeki Kürt partileri dengelemek amacıyla Türkmenlere 
yönelik ilgisini artırdı23 ve Irak Türkmenlerinin savunulması meselesi 
Türk dış politikasının gündeminde ve devlet adamlarının açıklamalarında 
merkezi bir konum edinmeye başladı.24 Türkmenler açısından fiili Kürt 
yönetimi, Türkmen bölgeleri olarak sundukları yerleşim alanlarında uzun 
yıllardır maruz kaldıkları Araplaştırma politikasının ardından ve/veya 
Araplaştırmayla birlikle bu kez Kürtleştirme politikasının ivme kazanması 
anlamına gelecekti. Türkmen liderler ve Türk hükümetinin tehdit 
algılarındaki bu kesişim, Türkmenlerin Irak’taki siyasi görünürlüğünün 
ve Türkmen siyasi örgütlerinin sayısının artışını getirdi ve 1995 yılında 
Türkmen kuruluşlarını bir çatı altında toplayan Irak Türkmen Cephesi’nin 
(ITC) kurulmasının ana motivasyonunu teşkil etti.25 Bu arada, fiili Kürt 
yönetimi içerisinde 1992 yılında gerçekleştirilen parlamento seçimlerine 
Türkmenler katılım ve vekil adayı göstermedi.26 Kürt tarafı da Türkmen 
siyasi hareketindeki ivmeye şüpheyle baktı ve ITC’nin kuruluşundan birkaç 
yıl sonra Erbil’deki ITC ofislerini hedef almaya başladı.27 Bölgede artan 
Türkmen etkinliğine paralel biçimde Türkiye, Erbil’i Türkmenleştirmekle 
suçlandı.28 Öte yandan, kuzeyde oluşan bu güç boşluğu ve aktif mobilizasyon 
bağlamlarında Kürt siyasi hareketi silahlı ve ayrılıkçı boyutunu korurken 
Türkmen mobilizasyonunun silahsız bir siyasi program ve Irak’ın toprak 
bütünlüğü çerçevelerinde yürütüldüğü söylenebilir ki Türkiye’nin 

22 H. Tarık Oğuzlu, “The ‘Turkomans’ as a Factor in Turkish Foreign Policy”, Turkish Studies, Vol. 3, No. 
2 (2002), p. 143.

23 Meliha Altunışık, “Turkey’s Security Culture and Policy towards Iraq”, Perceptions, Vol. 12, No. 1 
(2007), p. 80.

24 Gallia Lindenstrauss, “Turkey vs. the Kurds in Northern Iraq: Approaching Military Intervention?”, 
Strategic Assesment, Vol. 10, No. 2 (2007), p. 98.

25 Bilgay Duman, “17. Yılında Irak Türkmen Cephesi ve Irak Siyasetinde Türkmenler”, Ortadoğu Analiz, 
C. 4, No. 41 (2012), s. 54.

26 Vahram Petrosian, “The Iraqi Turkomans and Turkey”, Iran and the Caucasus, Vol. 7, No. 1-2, p. 289.
27 Phebe Marr, The Modern History of Iraq, Westview Press, Colorado, 1985, pp. 164-166.
28 Petrosian, “The Iraqi Turkomans and Turkey”, p. 288.
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Irak’ın bütünlüğüne ve istikrarına yönelik bölgesel projeksiyonu ve bu 
projeksiyonda Türkmenlerin rolü düşünüldüğünde bu noktanın da dış aktör 
parametresini belirginleştirdiği görülmektedir.

Netice itibariyle, 1920’lerden 2000’lere Kürt-Türkmen ilişkileri, 
dış aktör ve güç rekabeti değişkenlerini özellikle ani sertleşmelerde öne 
çıkarırken bölgesel farklılaşma ve vatan iddiası parametrelerini yoruma 
açık bırakmaktadır. İlk olarak, İngiliz manda yöneticilerinden Kasım 
yönetimine, Irak Komünist Partisi’nden Baas rejimine, ABD öncülüğündeki 
koalisyondan Türkiye’ye birçok grup dışı aktörle grupların sahip oldukları 
etkileşimin, bu aktörlerin birbirleriyle girdikleri ilişkilerin ve bu aktörlerin 
Irak içerisinde etki ettikleri bağlamların, Kürtlerin ve Türkmenlerin 
doğrudan kurdukları ilişkilere dolaylı yollardan -ancak belki de doğrudan 
yollardan daha geniş kapsamda- yön verdiği söylenebilir. İkinci olarak, 
güç mücadelesinin özellikle Kerkük’te kaynakların paylaşımı, refah, 
siyasi kazanım, rant, statü ve prestije dair bir rekabet olarak kendisini 
hissettirdiği gözlemlenebilmektedir ve Türkmenlerin yirminci yüzyılın 
başlarındaki avantajlı pozisyonunun Kürt siyasi hareketi karşısında 
erozyona uğradığı savunulabilir. Üçüncü olarak, ilişkiler bağlamında 
kaynakların büyük oranda Kerkük’e odaklanması, dolayısıyla farklı 
yerel bağlamlara dair karşılaştırma yapılabilecek kaynakların kısıtlılığı, 
farklılaşmaya yönelik gözlemleri zorlaştırmaktadır. Ancak kaynaklardaki 
bu seçicilik ve sınırlılık, Kerkük’teki çatışmacı seyre benzer süreçlerin iki 
grubun bir arada yaşadığı başka bölgelerde daha az yoğun ve daha dar 
kapsamda yaşandığına dair bir okumaya da götürebilir. Dördüncü olarak, 
vatan iddiasının, bu dönemde özellikle Kerkük’e göçler bağlamında 
hâlihazırda içkin olduğu görülmekteyken esas olarak 2000’li yıllarda artan 
siyasi aktivite ve söylemlerle belirginleştiği iddia edilebilir. Aslında, iki 
etnik grubun da yüksek bir mobilizasyon düzeyiyle girdiği 2000’li yıllarda 
her bir parametrenin oldukça yoğunlaşan ilişkilerle ve artan gözlem 
seviyesiyle çok daha belirgin kılındığı görülebilir ki 2003 işgaline kadar 
yaşanan sürecin bu yoğunlaşmayı ve belirginliği hazırladığı söylenebilir.

3. 2003 İşgali Sonrasında Kürt-Türkmen İlişkileri
ABD öncülüğündeki Çokuluslu Koalisyon’un 2003 yılında Irak’ı işgal 

etmesi, ülkedeki mevcut devlet yapılanmasının lağvına götürdü ve ülke 
içi alt grupların yüksek mobilizasyonunu tetikledi. Oluşan istikrarsızlık 
ortamında farklı gruplar, ortaya çıkan güç boşluğundan kazanımlar elde 
etmeye çalıştı, bu da gruplar arasında yeni çatışmaların önünü açtı. Irak’taki 
bu atmosfere paralel biçimde, işgalin hemen ardından Kürt-Türkmen 
ilişkilerinin çatışmacı boyutunun yükseldiği görülmektedir. Bu boyut, 
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birçok yerel bağlamda silahlı ya da silahsız gerilimlerle kendini hemen 
gösterdi. Mesela, Peşmerge birliklerinin Musul ve Kerkük’te ilerlemesiyle 
birçok yerleşim alanında Peşmerge birlikleri ile Türkmenler arasında 
çatışmalar çıkmaya başladı.29 Benzer şekilde, Kürdistan Yurtseverler 
Birliği’ne (KYB) bağlı Peşmerge birliklerinin Tuzhurmatu’da bir Türkmen 
mahallesine saldırı düzenlemesinin ardından Tuzhurmatu ve Kerkük’te 
başlayan Türkmen protestoları ABD ve Peşmerge kuvvetlerince bastırıldı.30 
Aynı zamanda, işgal sonrasında Irak Türkmen Cephesi’nin (ITC) merkezi 
Erbil’den Kerkük’e taşınınca Kürt gruplar, ITC’ye ait bina ve kuruluşlara 
el koydu.31 Öte yandan, Irak’ın işgalinde ABD’nin Irak içindeki ana 
müttefiki olan Kürt grupların bu süreçte etki alanı hızla genişlerken ve 
bulundukları bölgelerdeki kontrolleri sağlamlaşırken Kuzey Irak’ta işgal 
öncesi dönemden miras alınan fiili Kürt yönetimi de işgalden sonraki kalıcı 
anayasada Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) olarak resmileşti. 
Türkmenler ise benzer bir ittifakın dışında kalarak Kürtlerle aralarındaki 
rekabette oldukça geriye düştü. İşgalin ardından Türkmenlerin etkinlik 
kazanamamasının en önemli sebeplerinden biri olarak Irak Savaşı’nda 
Türkiye’den bir cephe açmayı öngören tezkerenin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde kabul görmemesinin ardından Türkiye’nin o dönem Irak’taki 
ana müttefiki olan Türkmenlerin siyasi süreçlerden dışlanması ve işgal ve 
sonrasında ABD’ye en önemli desteği veren yerel kuvvet olarak Kürtlerin 
öne çıkması verilebilir. Nitekim, ‘Çuval Olayı’ olarak bilinen hadisede 
ABD ve Peşmerge kuvvetlerince yürütülen operasyonun Türk Özel 
Kuvvetleri’nin yanı sıra Irak Türkmen Cephesi’ni de hedef alması32 bu 
bağlamda okunabilir. Başka bir ifadeyle, 2003 sonrasında Türkmen siyasi 
hareketinin Kürtler karşısında zayıflığı, Türkiye’nin Irak’taki etkisinin 
sorunlu bir hale gelmesiyle ilişkilendirilebilir.

İşgal sonrasının bu ortamında ‘ihtilaflı bölgeler’ ve Kerkük konusu, 
ilişkilerin merkezinde yer aldı. Kerkük Kürtlerinin Kerkük’ü Kürdistan’a 
dâhil etmeye çağıran gösterileri, Türkmenlerin protestolarıyla karşılık 
buldu.33 2005 yılında kabul edilen yeni Irak anayasasında 2007 yılının 

29 Kumral, Rethinking Turkey-Iraq Relations: The Dilemma of Partial Cooperation, p. 188.
30 Namık Durukan, “Türkmenler Ateş Altında”, Milliyet, 24.08.2003, http://www.milliyet.com.tr/2003/08/ 

24/guncel/agun.html; erişim: 20.06.2016.
31 Ali Semin, “Türkiye’nin Irak Politikası Işığında Kuzey Irak Açılımı”, Bilge Strateji, C. 3, No. 5 (2011), 

s. 185.
32 Kumral, Rethinking Turkey-Iraq Relations: The Dilemma of Partial Cooperation, p. 190.
33 Emma Sky, “Iraq’s Kurds Have Overplayed Their Hand. Now Both Sides Must Talk”, The Guardian, 

19.10.2017, https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/oct/19/iraq-kurds-overplayed-hand-
kirkuk; accessed: 12.12.2017.
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sonuna kadar yapılacak olan bir referandumla Kerkük’ün statüsünün 
belirleneceğine dair bir madde yer aldı. Bunun üzerine Kürt hareketinin en 
büyük iki partisi olan Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ve Kürdistan 
Yurtseverler Birliği (KYB), Baas Partisi döneminde Kerkük’ten sürülen 
Kürt göçmenlerin geri dönüşünü sağlamak adına bir komite kurdu ve aynı 
komite hâlihazırda Kerkük’teki Kürt olmayan toplulukların bölgeden göç 
etmesini sağlamak için mali yardım yapma işine girişti.34 Bu program 
çerçevesinde Kerkük ve Tuzhurmatu’da yeni Kürt yerleşimciler için 
yerleşim alanları inşasına başlandı.35 KYB lideri Celal Talabani’nin 
ifadesinde ‘Kürtlerin Kudüs’ü’ olarak tanımlanan36 Kerkük’e yönlendirilen 
göçler için Kürt liderler, bu göçmenlerin Baas rejimi tarafından farklı 
dönemlerde Kerkük’ten sürülenlerin aileleri ya da nesilleri olduğunu37 iddia 
etse de göçmenlerden hangilerinin bu kategoriye uyduğunu belirlemek 
mümkün olmadı, ancak bu argümanın Kürt göçlerine uluslararası anlamda 
ciddi meşruiyet kazandırdığı söylenebilir. Netice olarak, başta Kerkük 
olmak üzere ‘ihtilaflı bölgeler’ olarak adlandırılan yerleşimler, Kürt siyasi 
söylemlerinde ‘Kürdistan’dan kaçırılmış şehirler’ olarak işaretlendi.38 Öte 
yandan, anayasanın öngördüğü referandumun yapılabilmesine ön şart olan 
yerel normalleşmenin düzenlenmesi ve gözlemlenmesi için Nuri el-Maliki 
hükümeti tarafından kurulan komitenin başına bir Irak Türkmen Cephesi 
(ITC) mensubunun getirilmesi, Kürt tarafında rahatsızlık doğurdu.39 ITC, 
Saddam Hüseyin döneminde Kerkük’ten sürülen Kürtlerin sayısının beş 
bin aileden ibaret olduğunu, şu anki göçlerin Kerkük’ü Kürtleştirme amacı 
taşıdığını savunuyordu.40 Bu dönemde Kerkük konusunda Arap partilerle 
birlikte hareket eden ITC, Kerkük’teki Türkmen ve Araplara Peşmerge 
ve Asayiş güçleri tarafından fiziki şiddet uygulandığına dair şikâyetlerini 
sıkça dile getirdi.41 Şiddetin boyutu somut kriterlerle tanımlanamasa da 

34 Yaniv Voller, The Kurdish Liberation Movement in Iraq: From Insurgency to Statehood, Routledge, 
Oxon, 2014, p. 99.

35 Oytun Orhan, “Yorgun Ülke Irak: Musul, Telafer, Kerkük, Tuzhurmatu, Bağdat Gözlemleri”, Ortadoğu 
Analiz, C. 1, No. 12 (2009), s. 39.

36 “Kerkük Neden Önemli?”, Al Jazeera Türk, 16.06.2014, http://www.aljazeera.com.tr/haber/kerkuk-
neden-onemli; erişim: 17.09.2017.

37 “Talabani: Kirkuk is Kurds’ Jerusalem”, Hurriyet Daily News, 31.12.2004, http://www.hurriyetdailynews.
com/talabani-kirkuk-is-kurds-jerusalem.aspx?pageID=438&n=talabani-kirkuk-is-kurds8217-
jerusalem-2004-12-31; accessed: 28.04.2016.

38 Mahir Nakip, “Irak’ta İhtilaflı Bölgeler ve Türkmenler”, Ortadoğu Analiz, C. 5, No. 49 (2013), s. 99.
39 Michael M. Gunter, The Kurds Ascending: The Evolving Solution to the Kurdish Problem in Iraq and 

Turkey, Palgrave Macmillan, New York, 2008, p. 45.
40 “Kerkük Neden Önemli?”.
41 Voller, The Kurdish Liberation Movement in Iraq: From Insurgency to Statehood, p. 99.
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Birleşmiş Milletler’in ve başka bağımsız kuruluşların raporlarında bu 
tarz şiddet vakalarından örnekler yer aldı.42 Diğer taraftan, 2003 sonrası 
dönemde IKBY’nin özellikle Kerkük’te uygulamaya koyduğu siyasi 
programlar karşısında ITC’nin zayıf kalmasının, ITC’nin prestijini azalttığı 
ve Türkmen kuruluşlar arasındaki anlaşmazlıkları su yüzüne çıkarttığı ya 
da derinleştirdiği söylenebilir.

Öte yandan, bu çatışmacı sürecin tüm bölgelerde homojen bir seyir 
takip ettiği söylenemez. Nitekim Kürt partiler, toplumsal tabanlarını ve 
oy havzalarını genişletmek için muhalif olmayan Türkmenleri içerici 
girişimlerde de bulundular ki bu girişimlerin bölgesel farklılaşmanın en 
somut örnekleri olduğu iddia edilebilir. IKBY’nin dört resmi vilayetinden 
en büyük üçündeki (Erbil, Süleymaniye ve Dohuk’taki) toplam Türkmen 
nüfusun 250 bin43 ila 450 bin44 civarında olduğuna dair iddialar ve bu 
rakamların IKBY nüfusunun yaklaşık yüzde 6-10’una tekabül ettiği 
düşünüldüğünde bu nüfusun Kürt siyasetinde önemli bir faktör olarak hazır 
bulunduğu söylenebilir. Bu içerme girişimlerinin bir parçası olarak, 30 Ocak 
2005’teki genel seçimlerle Kürdistan İttifakı’nın listesinden dört Türkmen 
aday Irak meclisine girdi.45 Benzer şekilde, Türkmen Kardeşlik Partisi 15 
Aralık 2005’teki nihai genel seçimlere Kürdistan İttifakı ile beraber girdi.46 
Aynı zamanda, 2006’da Neçirvan Barzani’nin kurduğu bölgesel hükümette 
bir Türkmen siyasetçiye bakanlık verildi.47 IKBY içindeki bu farklı siyasi 
hareketlilik, gelecek yıllarda görece yaygınlık kazanarak devam edecekti. 
Mesela, Erbil Türkmenleri Listesi, Irak’taki 2010 genel seçimlerinde 
Kürt İttifakı’na katıldı48 ve IKBY bünyesinde faaliyet gösteren Türkmen 
kuruluşların sayısı artacaktı ki başlıcaları Türkmen Reform Hareketi, 
Türkmen Liberal Hareketi, Kürdistan Demokratik Türkmen Partisi, 
Kürdistan Türkmen Demokrasi Hareketi, Erbil Türkmenleri Bağımsız 
Listesi, Türkmen Kardeşlik Ocağı, Kürdistan Türkmen Kültür Merkezi, 

42 Preti Taneja, “Iraq’s Minorities: Participation in Public Life,” Minority Rights Group International 
(2011), p. 9.

43 Hediye Levent, “Kuzey Irak’taki Bağımsızlık Referandumuna Türkmenler Ne Diyor?”, BBC Türkçe, 
26.08.2017, http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-41052033; erişim: 10.09.2017.

44 Semin, “Türkiye’nin Irak Politikası Işığında Kuzey Irak Açılımı”, s. 185.
45 Sedat Ergin, “Iraklı Türkmenler Buharlaştılar mı?”, Hürriyet, 18.02.2005, http://www.hurriyet.com.tr/

irakli-turkmenler-buharlastilar-mi-297580; erişim: 20.05.2016.
46 Bilgay Duman, “2003 Sonrası Irak Siyasetinde Türkmenler ve 2010 Seçimleri”, Ortadoğu Analiz, C. 2, 

No. 16 (2010), p. 60.
47 Gunter, The Kurds Ascending: The Evolving Solution to the Kurdish Problem in Iraq and Turkey, p. 18.
48 Duman, “2003 Sonrası Irak Siyasetinde Türkmenler ve 2010 Seçimleri,” s. 26-27.
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Türkmen Bağımsızlar Hareketi ve Türkmen Birlik Partisi olacaktı.49 
Bunlar gibi içerici girişimler, IKBY sınırları içerisinde yaşayan başta 
Türkmenler olmak üzere farklı etnik grupları ‘Kürdistanlılık’ kimliği 
altında eritme vizyonunun bir parçası olarak da görülebilir.50 Öte yandan, 
bu farklı siyasi çizginin toplumsal tabandaki yansımaları karmaşık olsa 
da IKBY sınırları dışındaki Türkmenler tarafından Kürt siyasi partilerle iş 
birliği içerisinde olan Türkmen siyasetçilerin ‘ajan’ olarak damgalandığı51 
ve IKBY içerisindeki Türkmen temsilcilerinin ‘gayrimeşru’ kişiler olarak 
tanımlandığı52 savunulmaktadır.

2003 işgali sonrasının genel olarak gerilimli sürecini yumuşatan ana 
değişken ise bir dış aktör oldu. Türkiye ile IKBY arasında somut haliyle 
2009 yılında görünür olan yakınlaşma ile Kürt-Türkmen ilişkilerinde 
mutlak bir iyileşme sağlanmasa da ilişkilerdeki gerilim azaldı. Aslında, bu 
yakınlaşma sürecinde, Türkiye’nin Türkmenlere IKBY ile birlikte hareket 
etmeleri53 ve eski ITC lideri Sadettin Ergeç’in ifadesiyle “Kerkük konusunda 
Kürtlerle aralarındaki farklılıkları asgari düzeye indirmeleri”54 yönünde 
telkinde bulunduğu öne sürülmektedir. Doğrudan böyle bir telkin olsun ya 
da olmasın, bu dönemde iki etnik grubun ilişkilerinde somut yumuşama 
işaretleri görünür oldu. Mesela, 2003 yılında ITC genel merkezinin 
Erbil’den Kerkük’e taşınmasından beri ITC’nin Erbil’de ofis açması IKBY 
tarafından engellenmişti, ancak gelişen ilişkilerin işareti olarak 2011’de 
Erbil’de bir ITC iletişim ofisi açıldı; Kürt ve Türkmen liderler arasında 
karşılıklı ziyaretler gerçekleştirildi ve Türkmenlerle ilgili sorunları 
tartışmak için sunulan özel oturum teklifi Kürt milletvekillerinin oylarıyla 
Irak meclisinde kabul edildi.55 Yumuşayan gerilim, IKBY’nin Türkmenler 
nezdinde adlandırılmasındaki evrimde de gözlemlenebilir: ITC’nin uydu 

49 Duman, “Irak’ın Kuzeyindeki Türkmenlerin Siyasal Durumları: Saha Çalışmasına Dayalı Bir Analiz”, 
s. 25.

50 Gareth Stansfield and Hashem Ahmadzadeh, “Kurdish or Kurdistanis? Conceptualizing Regionalism in 
the North of Iraq”, ed. Reidar Visser ve Gareth Stansfield, An Iraq of Its Regions: Cornerstones of a 
Federal Democracy?, Hurst & Company, London, 2007, p. 123.

51 Jens Rydgren and Dana Sofi, “Interethnic Relations in Northern Iraq: Brokerage, Social Capital and the 
Potential for Reconciliation”, International Sociology, Vol. 26, No. 1 (2011), p. 37.

52 “US Indifference to Decisions of Legitimate Political Leaderships”, Iraq Sustainable Democracy Project 
Policy Briefing (2008), p. 4.

53 Fehim Taştekin, “Turkmen Caught between Turkey and Iraqi Kurdistan”, Al-Monitor, 27.02.2017, https://
www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/02/turkmen-iraq-kurdistan-turkey-reconciliation-krg.html; 
accessed: 18.09.2017.

54 Mohammed M. A. Ahmed, Iraqi Kurds and Nation-Building, Palgrave Macmillan, New York, 2012, p. 190.
55 Bilgay Duman, “Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamento Seçimleri ve Türkmenler”, ORSAM, 02.09.2013, 

http://www.orsam.org.tr/index.php/Content/Analiz/3817?s=turkmen|turkish; erişim: 25.06.2016.
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kanalı olan Türkmeneli TV’de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden ilk 
başlarda ‘Kuzey Irak’ veya ‘Kuzey Bölgesi’ şeklinde bahsedilirken gelişen 
ilişkilerle birlikte IKBY için ‘Kürdistan’ ifadesi kullanılmaya başlandı.56 
Benzer biçimde, IKBY bölgesel parlamentosunda Türkmenler için beş 
sandalyenin ayrıldığı 2009’daki IKBY bölgesel seçimlerine katılmayan 
ITC, Türkmenlere ayrılan sandalyeler için 2013’teki seçimlerde diğer 
Türkmen partilerle rekabet etti.57 Aynı zamanda, bu yakınlaşma döneminde 
bir Türkmen siyasetçi (Sinan Çelebi) IKBY’nin Ticaret ve Yatırım bakanı 
olarak atandı.58 Kerkük’te ise, Türkmenlerin eşit güç dağılımı talepleriyle 
paralel biçimde IKBY, il genel meclisi başkanlığına bir Türkmen’in 
getirilmesini teklif etti ve netice itibariyle ITC mensubu Hasan Turan’ın 
başkanlığı gerçekleştirildi.59 Bir yandan, bu dönemin Türkmenler arasındaki 
siyasi ayrılıklara yeni bir boyut eklediği, dönemin yakınlaşma siyasetine 
muhalif olan Türkmen grupların Türkiye’den uzaklaştığı, mesela bu 
dönemde Şii Türkmen siyasilerin Irak merkezi hükümetiyle yakınlaştığı 
iddia edilmektedir.60 Diğer yandan, yakınlaşma döneminin mutlak bir birlik 
anlamına geldiği söylenemez; mesela 2011 Şubat’ında Kerkük’teki Arap 
ve Türkmenlerin düzenlediği ve Kürt yetkililerin ‘provokasyon’ olarak 
tanımladığı protesto gösterilerinin temalarından bazıları da Peşmerge 
ve Asayiş güçlerinin ‘ihtilaflı bölgelerden’ uzaklaştırılması, Kerkük 
referandumuyla ilgili anayasa maddesinin ilgası ve Kerkük yönetiminin 
istifası oldu.61 Kısaca, bu süreçte tarafların siyasi olarak uzlaşmaya daha 
yakın davrandığı görülebilirken ne farklılıkların yok edilebildiği ne de 
toplumsal olarak geniş bir destek sağlandığı söylenebilir.

Bu yumuşama sürecinin kırılma noktası ise Haziran 2014’te başlayan 
DAEŞ işgallerinin yarattığı istikrarsızlık ortamında Peşmerge güçlerinin 
etki alanını genişletmesi oldu. Kürtler açısından en önemli kazanım 
olan, Türkmenler açısından ise en rahatsız edici olan faslı, 4 Haziran’da 
DAEŞ’in Musul’da başlattığı işgal serisinin ardından Irak ordusunun 
Kerkük’ü terk etmesi ve 12 Haziran’da Peşmerge güçlerinin şehirde 
kontrolü ele alması teşkil etti. Kerkük’teki mutlak Kürt kontrolünü kırmızı 

56 “Şahin Mehmet Kani ile Mülakat”, ORSAM, 22.02.2013, http://www.orsam.org.tr/index.php/Content/
Analiz/3634?s=orsam%7Cturkish; erişim: 01.07.2016.

57 Duman, “Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamento Seçimleri ve Türkmenler”, ORSAM, 02.09.2013, 
http://www.orsam.org.tr/index.php/Content/Analiz/3817?s=turkmen|turkish; erişim: 25.06.2016.

58 Alex Danilovich, Iraqi Federalism and the Kurds: Learning to Live Together, Ashgate Publishing, 
Surrey, 2014, p. 128.

59 Ahmed, Iraqi Kurds and Nation-Building, pp. 190-191.
60 Taştekin, “Kurdistan Referendum Leaves Iraq’s Turkmens in Quandary”.
61 Ahmed, Iraqi Kurds and Nation-Building, pp. 136-137.
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çizgi olarak gören ITC, Türkmenlere silahlanma çağrısında bulundu 
ve Kerkük için savaşacaklarını ilan etti.62 Bu dönemde, Kürt partilerin 
Kerkük’te tam konsolidasyon elde etmeye çalıştığı söylenebilir. Mesela, 
Kerkük Üniversitesi rektörünün şehirde etkinliğini artıran Peşmerge 
birlikleri tarafından istifaya zorlandığı ileri sürülmektedir.63 Aslında 
Kerkük merkezi, Kürt partilerin avantaj sağlamaya çalıştığı bölgelerden 
yalnızca birisi oldu. Nitekim, DAEŞ’in Musul’u işgal ettikten bir hafta 
sonra saldırdığı Telafer’de DAEŞ’e karşı Türkmen aşiretlerince kısa 
süreli bir direniş gösterilebilmişti, bu sürede Telaferli aşiret reisleri ile 
IKBY yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde Peşmerge’nin Telafer’e 
yardım etmesi karşılığında silahlı Türkmenlerin silahlarını bırakmasının 
ve Peşmerge birliklerinin Telafer merkezine yerleşmesinin şart koşulduğu 
iddia edilmektedir.64 Öte yandan, ihtilaflı bölgelerde kontrol sağlayarak 
bağımsızlık yolunda sınırlarını genişletmeye çalışan IKBY’nin, Türkmen 
tarafında oluşan hoşnutsuzluğu gidermek maksadıyla sınırlı bazı adımlar 
attığı görüldü. Nitekim, 2014’ün Kasım ayında bölgesel meclise sunulan 
bir yasa tasarısıyla Türkmen lehçesinin IKBY’de resmi dil olarak 
kullanılması kabul edildi.65 Benzer şekilde, IKBY’nin Türkmenler 
için “kötü bir tercih olmayacağına” dair yayılmaya çalışılan algının bir 
parçası olarak, KDP’nin yayın organı olan Rudaw’da Türkmenlerin 
ağzından Peşmerge güçlerinin DAEŞ’le mücadelesi, Türkmenlere yaptığı 
yardımlar, Türkmenleri koruduğuna dair haberler yer aldı.66 Ancak bir 
başka boyutta ise, IKBY’ye Iraklı mülteciler için gönderilen uluslararası 
insani yardımların dağıtılmasında Türkmen mültecilere yönelik ayrımcılık 
yapıldığına dair iddialar yayıldı.67

DAEŞ işgallerine karşı Haşdi Şaabi ve Haşdi Vatani gibi 
örgütlenmelerin ortaya çıkışı, iki etnik grup arasındaki ilişkileri daha 
karmaşık bir hale getirdi. Türkmenlerin içerisinde yer almasının ITC 
tarafından da desteklendiği Haşdi Şaabi’ye yaklaşık 12 bin Şii Türkmen’in 

62 Jacob Russel, “Kurdish-Turkmen Tension on the Rise in Kirkuk”, Al Jazeera, 18.06.2014, 
http: / /www.al jazeera .com/news/middleeast /2014/06/kurdish- turkmen-tension-r ise-
kirkuk-2014617122142958412.html; accessed: 16.09.2017.

63 Habib Hürmüzlü, “Kerkük Üniversitesi Rektörü Olayı ve Kerkük’teki Dengeler”, ORSAM, 27.05.2015, 
http://www.orsam.org.tr/index.php/Content/Analiz/4585?s=turkmen|turkish; erişim: 28.06.2016.

64 Bilgay Duman, “Telafer’in Düşmesi ve Türkmenlerin Durumu”, ORSAM, 16.06.2014, http://www.orsam.
org.tr/index.php/Content/Analiz/4589?c=orsam|turkish; erişim: 28.06.2016.

65.“Kürdistan’da Türkmence Resmi Dil Oldu”, Rudaw, 02.11.2014, http://www.rudaw.net/turkish/
kurdistan/021120144; erişim: 29.09.2017.

66 Ayser Çınar, “Türkmen Kadın Aktivist: Türkiye Bize Sahip Çıkmadı”, Rudaw, 12.09.2014, http://www.
rudaw.net/turkish/interview/12092014; erişim: 30.09.2017.

67 Habib Hürmüzlü ve Firuze Yağmur Gökler, ORSAM Irak Türkmenleri Güncesi, No. 43 (2014), s. 5.
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katıldığı ileri sürülmektedir68 ki böylesi geniş bir ittifak içerisinde yer 
almanın ve çatışma tecrübesine sahip önemli sayıda silahlı unsura sahip 
olmanın Türkmenler açısından Kürtlere karşı savunmasızlığı belli bir 
dereceye kadar tazmin ettiği söylenebilir. Benzer şekilde, yaklaşık 10 bin 
silahlı unsurun yer aldığı Sünni Haşdi Vatani kuvvetlerinin de yarısını 
Türkmenlerin teşkil ettiğine dair iddialar69 düşünüldüğünde Türkmenlerin 
silahlanma anlamında ciddi mesafe aldığı düşünülebilir. Bu silahlanmanın 
potansiyel sonuçları, Tuzhurmatu’da kendini gösterdi: Kürtler tarafından 
‘Kürdistan’ın güneydoğu sınırı’ olarak sunulan70 ve DAEŞ saldırılarının 
hedeflerinden birisi olan Tuzhurmatu, Haşdi Şaabi’nin Şii Türkmen 
birlikleri ve Peşmerge’nin operasyonlarıyla güvenlik altına alındıktan 
sonra bu grupların rekabetine sahne oldu. Peşmerge birlikleri, ilçede 
silahlı kontrolü sağlayarak ilçenin fiili olarak IKBY’ye dâhil olmasına 
çabalarken Türkmen birlikleri de bu çabanın karşısında duruyordu. Bu 
süreç, toplumsal izolasyona ve nefrete götürdü. Özellikle 2015 yılında bu 
rekabetin gruplar arasında zaman zaman silahlı çatışmalara dönüştüğü, 
ilçedeki Kürt ve Türkmen nüfus arasındaki şiddet olaylarının önünü açtığı, 
her iki taraftan sivil kayıplara neden olduğu ve ilçe merkezinin Kürtler ve 
Türkmenler arasında fiili olarak ikiye bölündüğü görüldü.71 Öyle ki şiddet 
olaylarını engellemek için yerel yetkililer Kürt ve Türkmen bölgeleri 
arasına bariyerler inşa etti72 ve misillemeler çeşitli biçimlerde uzun 
süre devam etti.73 Kimi zaman bir mezhep çatışması olarak da sunulan 
Tuzhurmatu vakası, içerdiği kamplaşma ve şiddetle Kürtler ve Türkmenler 
arasındaki çatışmacı ilişkilerin potansiyelini göstermekte, ancak diğer 
yerel bağlamlardan nicel ve nitel anlamda farklılaşmış bir örnek olarak 
hala durmaktadır.

68 Taştekin, “Kurdistan Referendum Leaves Iraq’s Turkmens in Quandary”.
69 Gülbahar Altaş, “Türkmen Lider: Hedef Barzani!”, Rudaw, 28.10.2015, http://www.rudaw.net/turkish/

interview/28102015; erişim: 01.10.2017.
70 Martin Chulov, “Kurds and Shias Face off over Kirkuk in Vacuum Left by Iraqi Army”, The Guardian, 

22.01.2016, https://www.theguardian.com/world/2016/jan/22/kurds-and-shias-face-off-over-kirkuk-
in-vacuum-left-by-iraqi-army; accessed: 01.10.2017.

71 Mahmut Hamsici, “Tuzhurmatu’da Türkmen-Kürt Dayanışması Nasıl Bozuldu?”, BBC Türkçe, 
11.12.2015, http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/12/151210_tuzhurmatu_bbcturkce_mahmut_
hamsici; erişim: 01.10.2017.

72 Salam Khoder, “Iraq: The Separating Walls of Tuz Khurmatu”, Al Jazeera, 18.04.2016, http://www.
aljazeera.com/news/2016/03/iraq-separating-walls-tuz-khurmatu-160330071229783.html; accessed: 
29.09.2017.

73 “Iraq: Ethnic Fighting Endangers Civilians”, Human Rights Watch, 13.01.2016, https://www.hrw.org/
news/2016/01/13/iraq-ethnic-fighting-endangers-civilians; accessed: 02.10.2017.
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Bahsedilen bu tür gerilimlerin çok daha geniş çapta ivme kazandığı 
nihai nokta, IKBY’nin bağımsızlık referandumu ilanı ve Kerkük’ün bu 
referanduma dâhil edilmesi oldu. 2003’ten beri Türkmenler tarafından 
artan Kürt kontrolünün boykot edildiği ve eşit bir güç dağılımı ile özerk bir 
yönetimin savunulduğu74 Kerkük’te Kürt tarafı, DAEŞ’in getirdiği süreçle 
Kürtlerin o zamana kadar elde edebilecekleri en güçlü pozisyonda olduğunu 
düşünmüş ve fiili durumun resmileşmesine yönelik hareket etmişti. Mesela, 
devlet kurumlarına IKBY bayrakları çekilmişti, ancak buna karşılık 
Türkmenler tarafından geniş çaplı protesto gösterileri düzenlenmişti.75 
Mayıs 2017’de İnsan Hakları İzleme Örgütü, IKBY’ye bağlı Asayiş 
güçlerinin Kerkük’teki ülke içi mülteci statüsündeki Türkmenleri 
Kerkük’ten ayrılmaya zorladığını, mültecilerin kimlik ve yardım kartlarını 
toplamaya çalıştığını raporlamıştı.76 Haziran 2017’de IKBY’nin Eylül 
ayında Kerkük’ü de içine alan bir bağımsızlık referandumu yapılacağını 
açıklamasından sonra Peşmerge ile Türkmen güvenlik güçleri arasında 
ufak çaplı çatışmalar görülmeye başladı.77 Kürt ve Türkmen topluluklar 
arasındaki çatışmalar ve parti bürolarına yapılan saldırılar, yerel yetlilileri 
yer yer sokağa çıkma yasağı uygulamasına dahi götürdü. Türkmen liderler, 
Kürtlere güvenmedikleri sıklıkla dile getirilirken78 referandumu boykot 
etme kararı aldıklarını ilan ettiler.79 Öte yandan Kürt tarafı, Türkmenlerin 
Kürt yönetimi altında haklarını garanti edebileceklerini ve daha özgür 
bir yaşama sahip olabileceklerini savundu.80 En sonunda, Kerkük’te ve 
Peşmerge kontrolündeki diğer bölgelerde bağımsızlık referandumu yüksek 
bir kabul oranıyla gerçekleştirildi. Ancak, iç ve dış baskıların, şehirde etkin 
olan KYB’nin Irak hükümetiyle müzakerelerinin ve Türkmen birliklerinin 
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78 “Turkmen Leader Tells Erbil to Exclude Disputed Areas from Referendum”, Rudaw, 31.07.2017, http://
www.rudaw.net/english/kurdistan/290720172; accessed: 07.10.2017.

79 Haydar Hadi, “Iraqi Turkmen Parties Urge Boycott of Kurd Region Poll”, Anadolu Agency, 09.09.2017, 
http://aa.com.tr/en/middle-east/iraqi-turkmen-parties-urge-boycott-of-kurd-region-poll/905546; 
accessed: 07.09.2017.

80 Taştekin, “Kurdistan Referendum Leaves Iraq’s Turkmens in Quandary”.



114

de yer aldığı Haşdi Şaabi’nin Kerkük’e yönelik operasyonunun sonucunda 
Peşmerge, Kerkük’ten çıkarıldı. Böylece, IKBY’nin bağımsızlık 
konusunda attığı geri adımlarla eski sorunların büyük oranda devam ettiği 
görece bir durağanlık dönemine girildi. Ancak, bu durağanlık döneminin 
de gerilimli geçtiği söylenebilir. Artık Kerkük, Türkmenlere göre daha 
istikrarlı bir şehirken Kürtlere göre “Kürt olarak yaşamanın zorlaştığı” bir 
şehirdi.81 Bir yandan, referandum sürecinde ve sonrasında Türkmenler, 
Irak parlamentosunun Kerkük’ü ayrı bir özerk bölge olarak tanıması için 
imza toplarken Kürt tarafı da bu çabalara şiddetle karşı çıkmaya devam 
etti.82 Diğer yandan, Mayıs 2018’deki ulusal seçim süreci, Kerkük’teki 
Türkmenler için coşkulu ve Kürtler açısından çok daha sessiz geçse de 
Türkmenlerin beklediklerinden düşük oy almasıyla KYB’nin hileyle 
suçlandığı şiddetli protestolara götürdü.83

Özet olarak, 2003 işgalinden bugüne kadarki dönemin güç rekabeti, 
vatan iddiası, bölgesel farklılaşma ve dış aktör parametreleri olarak 
sunulan dört ana değişkeni bir önceki döneme kıyasla çok daha aktif hale 
getirdiği söylenebilir. İlk olarak, bu dönemdeki güç rekabetinin özellikle 
Kerkük’ün yönetimi konusunda ortaya çıktığı görülmektedir. Ancak eski 
dönemlere nazaran Türkmenlerin pozisyonlarındaki görece gerileme ve 
Kürtlerin pozisyonlarındaki aşırı ilerleme bu dönemde önemli oranda 
görünür olmaktadır, materyal anlamda artık ‘eşitler arasında’ bir mücadele 
görüntüsü vermemektedir zira her bir grubun kazanç ve kayıplarının 
toplamı arasındaki makasın ciddi biçimde açıldığı görülmektedir. İkinci 
olarak, Irak’ta oluşan güç boşluğunun sahiplenilen bölgelere yönelik grup 
iddialarının çok daha yüksek sesle dile getirilmesine ve siyasi anlamda daha 
fazla mobilize olarak işlemleştirilmesine zemin hazırlandığı söylenebilir. 
Ancak birçok noktada, taraflardan birisi resmi sınırlara sahip bir siyasi varlık 
olarak hareket etme imkânı bulurken diğeri ‘topraksal olmayan’ ve organize 
idareden yoksun kültürel bir varlık görüntüsü vermektedir. Üçüncü olarak, 
yerleşim bölgelerinin farklılaşan eğilimleri, artan gözlemlerle, yoğunlaşan 
ilişkilerle, propaganda ihtiyacıyla ve yerel dinamiklerle kendisini 
göstermektedir. Bu farklılaşma, bir önceki değişkenle ilişkili olarak 

81 John Davison, “Iraqi Kurdish Fortunes Reversed in City They Longed for as Capital”, Reuters, 
11.05.2018, https://www.reuters.com/article/us-iraq-election-kirkuk/iraqi-kurdish-fortunes-reversed-
in-city-they-longed-for-as-capital-idUSKBN1IC1IA; accessed: 05.06.2018.

82 “Kurdish Official Rejects Turkmen Proposal to Turn Kirkuk into Region”, Rudaw, 11.11.2017, http://
www.rudaw.net/english/kurdistan/111120171; accessed: 20.12.2017.

83 Fehim Taştekin, “Turkmens See Chance to Expand Influence in Kirkuk”, Al-Monitor, 19.07.2018, 
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/07/turkey-iraq-kirkuk-turkmens-between-fear-hope.
html#ixzz5PYIWTZzc; accessed: 24.07.2018.
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siyasi sınırların içerisi ve dışarısına yönelik bir çeşitlenme üretebildiği 
gibi sınırlarla ilişkisiz olarak da işlem görebilmektedir. Son olarak, 2003 
sonrası dönem, Irak’ın genelinde olduğu gibi Kürt-Türkmen ilişkilerinde 
de etki sahibi aktörlerin çeşitlendiği bir dönem olarak öne çıkmaktadır. 
Grup dışı aktörlerin oluşturabildiği geniş kapsamlı etki, özellikle Türkiye 
örneğinde somut olarak gözlemlenebilmektedir.

4. Sonuç Yerine
Kürt-Türkmen ilişkilerinde olduğu gibi birçok farklı değişkenin 

etkileşebildiği, özellikle grup dışı aktörlerin geniş etki sahibi olduğu etnik 
ilişkilerin seyrini takip ve tahmin etmek karmaşık bir vaka olarak önümüzde 
durmaktadır. Bu bölümde, iki grup arasındaki ilişkilerin bugüne kadarki 
gelişiminden yola çıkarak ve makalenin ana çerçevesini oluşturan dört ana 
parametreye dayanarak bundan sonraki süreçlere dair potansiyel seyirler 
çizilecektir. İlk olarak, iki grup arasındaki güç rekabetinde Kerkük’ün 
merkezi konumunu koruyacağı söylenebilir. Bağımsızlık referandumundan 
sonraki süreçte Kerkük yönetiminde Irak merkezi hükümetinin Kürt 
partilerinin etkisini azaltmaya yönelik hareket etmesi, bunun da Türkmenlere 
etki alanı açması beklenebilir bir durumdur. Kerkük’e ek olarak, 
IKBY’nin izolasyonuna ve zayıflatılmasına bağlı biçimde Türkmenlerin 
IKBY yönetiminde daha fazla söz sahibi olmak istemeleri ve buna bağlı 
olarak Erbil’de daha yüksek bir mobilizasyon göstermeleri potansiyel bir 
sonuçtur. İkinci olarak, referandumdan sonraki süreçte IKBY’nin kendi 
sınırları içerisindeki kontrolüne yönelik merkezi hükümet kanalından gelen 
meydan okumalar düşünüldüğünde IKBY’nin ‘Kürdistan’ tasavvurunun 
siyasi anlamda sınırlanması muhtemeldir. IKBY’nin ihtilaflı bölgelerdeki 
iddialarını sürdürebileceği maddi gücün erozyonu Türkmenlerin artması 
muhtemel siyasi etkinliğiyle birleştiğinde ‘Türkmeneli’ tasavvurunun 
somutlaşması için önemli gelişmelere götürebilir. Ancak organize bir siyasi 
liderlik gerektiren böylesi ilerlemeler, aynı zamanda Türkmenlerin kendi 
iç ayrılıklarına ciddi oranda bağlı kalacaktır. Üçüncü olarak, hâlihazırda 
farklı yerel bağlamlardaki sorunların çözümüne yönelik ciddi mesafe 
alınmadığı göz önünde olursa iki grubun bir arada yaşadığı bölgelerin nicel 
ve nitel farklılıklarını sürdürmesi beklenebilir. Ancak IKBY içerisinde ITC 
öncülüğünde gerçekleştirilebilecek siyasi etkinlik, Kürt ve Türkmen siyasi 
kanatlarındaki gerilimi artırabileceği gibi toplumsal tabanların benzer 
çatışmacı seyirlere dahline götürebilir. Öte yandan, Kürt partilerin önceki 
dönemlerde etkin olduğu ‘ihtilaflı bölgelerdeki’ etkinliğinin zayıflaması, 
önceki gerilimleri azaltma potansiyeline haizdir. Son olarak, bahsedilen 
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tüm muhtemel sonuçların ilerleyen dönemlerde de dış aktörlerin doğrudan 
ve dolaylı etkilerine açık olması beklenen bir durumdur. Özellikle IKBY 
ile Irak merkezi hükümeti arasındaki tartışmaların ve pazarlıkların 
Kürt-Türkmen ilişkilerinin seyrinde önemli etki sahibi olacağı açıkken 
Türkiye’nin IKBY’ye yaklaşımının 2009 öncesine benzer bir çizgiye 
döndüğü bir ortamda Türkmenlerin Türkiye perspektifinde daha geniş 
bir projeksiyona konumlandırılması muhtemeldir. Bu anlamda, mevcut 
durumda Türkiye’nin Irak merkezi hükümetiyle ilişkileri bağlamında 
Türkmenlere Irak’ta daha fazla alan açabilme esnekliğine sahip olduğu, 
dolayısıyla Türkmen siyasi hareketinin önemli oranda bu ilişkilerden 
etkileneceği söylenebilir.
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Mısır Ordusunun Arap İsyanları Sürecindeki 
Rolünün Sivil-Asker İlişkileri ve Aktörler 

Açısından Analizi

Abdurrahman GÜMÜŞ1

Öz 

Mısır ordusu, Hür Subaylar Darbesinden (Devriminden) bu yana geleneksel olarak 
siyasette etkin bir rol oynamıştır. Uzun süren diktatörlük rejiminin sarsılmaya 
başladığı Arap Ayaklanmaları sürecinde de ordunun rolü ve pozisyonu belirleyici 
olmuştur. Ayaklanmaların başlangıcında Mübarek rejimine karşı muhalif grupların 
yanında yer alan Mısır ordusu, geçici olarak ülkeyi yönetmesinin ardından seçilmiş 
Cumhurbaşkanına yönetimi devretmiş; fakat bir yıl sonra başlayan kitlesel 
gösteriler, seçilmiş yönetimin alaşağı edilmesine yol açan ordunun müdahalesi 
ile son bulmuştur. Bu çerçevede çalışmamızda şu sorulara yanıt arayacağız: Arap 
Ayaklanmaları sırasında Mısır ordusunun askeri müdahaleyle neticelenen son 
kararlarını veya politikalarını nasıl açıklayabiliriz? Başlangıçta protestocularla 
aynı tarafta yer almak ile seçimle gelen lideri askeri müdahale ile devirmek 
arasında bir çelişki var mıdır? Mısır örneğini incelerken daha çok Latin Amerika 
ülkeleri üzerine yapılmış çalışmalardan oluşan sivil-asker ilişkileri literatürüne 
başvuracağız. Sivil-asker ilişkilerinin doğasını anlamak, ordunun önemli bir 
rol oynadığı Mısır örneği için temel bir konudur. Mısır ordusu, ayaklanmaların 
başından itibaren çıkarlarını merkeze alan bir aktör olarak hareket etmiştir. Süreç 
içinde diğer aktörlerle olan ilişkilerinde değişimler olsa da izlediği politikanın 
kendi içinde tutarlı bir çizgisi olduğunu söyleyebiliriz. Darbe ile birlikte eski 
rejim tipine benzer bir yapı ortaya çıkmış ve Arap Ayaklanmalarının başlattığı 
değişim dalgası Mısır’da ve bölgede akamete uğramıştır.

Anahtar kelimeler: Mısır ordusu, Arap isyanları, sivil-asker ilişkileri, askeri 
müdahale, Ortadoğu.
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Analysis of the Role of the Egyptian Military during the Arab Up-
risings in terms of Civil-Military Relations and Actors

Abstract

The Egyptian military has traditionally played an active role in politics since the 
Free Officers’ Coup (Revolution). The role and position of the military also be-
came decisive during the Arab Uprisings, when the long-term dictatorship began 
to be shaken. At the beginning of the uprisings, the Egyptian military, siding with 
the opposition groups against the Mubarak regime, handed over the administra-
tion to the elected President after temporarily ruling the country, but the mass 
demonstrations that started a year later ended with the military intervention that 
led to the overthrow of the elected president. In this framework, we will look for 
answers to the following questions: How can we explain the final decisions or pol-
icies of the Egyptian military that resulted in the military intervention during the 
Arab Uprisings? Is there a contradiction between being on the same side with the 
protesters at the beginning and overthrowing the elected leader with the military 
intervention? While examining the Egyptian case, we will refer to the literature 
on civil-military relations, which consist mainly of studies on the Latin American 
countries. Understanding the nature of civil-military relations is a fundamental is-
sue for the Egyptian case where the military plays an important role. The Egyptian 
military acted as an actor centered on its own interests from the beginning of the 
uprisings. Although there were changes in its relationship with other actors during 
the process, we can say that its policy followed a consistent line in itself. With 
the military intervention, a structure similar to that of the old regime emerged and 
the wave of change initiated by the Arab Uprisings was struck in Egypt and the 
region, in general.

Keywords: Egyptian military, Arab uprisings, civil-military relations, military 
intervention, Middle East.
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1. Giriş
Sivil-asker ilişkilerinin doğası, özellikle askerlerin geleneksel olarak 

siyasi meselelerde etki sahibi olduğu ülkelerle ilgili olarak tartışılan bir 
konudur. Silahlı kuvvetlerin sivil otoriteye itaati ve mutlak sivil hâkimi-
yet genellikle sivil-asker ilişkilerinin ideal biçimi olarak tanımlanır. Askeri 
yönetim ya da darbeler ise bunun tam tersi olarak görülür. İlişkilerin ideal 
biçimi, siyasi konularda orduların geleneksel rolü nedeniyle çoğu zaman 
tam olarak elde edilemez. Latin Amerika ülkeleri uzun zamandır sorunlu 
sivil-asker ilişkilerinin başlıca örnekleri olarak akademisyenler tarafın-
dan incelenmiştir. Latin Amerika ülkelerinin çoğu, bölgede gerçekleşen 
‘demokratikleşme dalgası’ndan itibaren demokratik rejimler tarafından 
yönetildi, ancak demokratik bir sistemde olması gereken ideal sivil-asker 
ilişkileri hedefinden henüz uzakta bulunmaktadırlar. Bu anlamda, Latin 
Amerika ülkeleri ile ilgili literatüre bakmak, sivil-asker ilişkilerinin doğa-
sını anlama ve askeri müdahale veya darbelerin altyapısını oluşturan sivil 
ve askeri etkenler hakkında fikir edinme için verimli olmaya devam et-
mektedir. Latin Amerika örnek olayları üzerine oluşan literatür, sivil-asker 
ilişkilerinin farklı bağlamlarda evrimi için ana dinamikleri ve mekanizma-
ları anlamamızı sağlayacaktır. Bu bilgileri, Arap Ayaklanmaları sırasında 
Mısır bağlamında uygulamak için kullanacağız. Askeri müdahalelerin sık 
yaşanması ve ordunun siyasetteki geleneksel rolü nedeniyle Latin Amerika 
ülkeleri ile Ortadoğu ve özellikle Mısır arasında benzerlik kurmak müm-
kündür. Bu nedenle sivil-asker ilişkileri literatürü, Mısır örneğinin çeşitli 
yönlerini açıklama noktasında bize yardımcı olacaktır.

Mısır’da Hüsnü Mübarek’in görevinden ayrılmak zorunda kalması, 
protestocular için ‘korku bariyerini aşmak’ olarak yorumlandı ve kitle-
sel protesto gösterilerinin Ortadoğu’nun diğer bölgelerine yayılmasında 
önemli bir rol oynadı. Önceki dönemde Mübarek rejiminin geleneksel 
müttefiki olarak görülen Mısır ordusu, rejimi desteklemeyi tercih etmedi 
ve belirli bir tereddüt ve maliyet-fayda analizi sonrasında protestocularla 
aynı safta yer almaya karar verdi. Böylece ordu, Mübarek’in istifası ve 
Mısır’da olası bir dönüşümü başlatma noktasında belirleyici bir rol oyna-
dı. Yüksek Askeri Konsey (SCAF) idaresindeki geçiş döneminin ardın-
dan, Muhammed Mursi, Mısır Cumhurbaşkanı seçildi, ancak yönetiminin 
birinci yıldönümünde askeri müdahale ile karşılaştı. Mısır ordusu, Arap 
Ayaklanmalarının ilk evresinde Mısır’daki değişim ve dönüşüm sürecini 
kolaylaştırırken, sonraki dönemde Mısır’daki sürecin devam etmesini de 
engellemiş oldu. Bu yalnızca Mısır’da değil, aynı zamanda bölgedeki di-
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ğer ülkelerde de hayal kırıklığı doğuran benzer etkilere neden oldu. Bu 
nedenle, Mısır örneğini analiz etmek ve anlamak, genel olarak Arap Ayak-
lanmalarının kaderi hakkında çıkarım yapmak için de anlamlı olacaktır. O 
dönemdeki gelişmelerin merkezinde Mısır ordusu yer aldığından, ordunun 
rolünü açıklamak bizim büyük resmi görmemize yardımcı olacaktır.

Arap Ayaklanmalarının ortaya çıkışı, yeni bir ‘demokratikleşme dal-
gası’ için beklentiler ortaya çıkardı. Bununla birlikte, süreç farklı Ortadoğu 
ülkelerinde çok farklı noktalara evrildi. Tunus, demokrasiye geçişin veya 
dönüşümün nispeten yumuşak olmasının tek örneği olarak kaldı. Bu ne-
denle, bu çalışmada demokratikleşme tartışmalarına odaklanmayacağız. İç 
ve dış aktörlerin rollerini dikkate alacağız fakat onları da ayaklanmaların 
ortaya çıkmasından askeri müdahaleye kadar Mısır bağlamındaki değişik-
likleri belirlemede oynadıkları rol ölçüsünde çalışmamıza dâhil edeceğiz. 
Mısır ordusu ve onun diğer aktörlerle olan ilişkileri ana eksenimiz ola-
cak. Dönemselleştirme açısından, Mısır ordusunun politik konulardaki 
geleneksel rolünü ve rejimle olan ilişkisini anlamak için Mübarek 
dönemiyle analizimize başlayacağız. Bu geleneksel rolü incelemek, Arap 
Ayaklanmaları sırasında ordunun politikaları ve eylemleri ile kıyaslama 
zemini sağlayacaktır. 

Mısır her zaman bölgesel liderlik için önde gelen adaylardan biri ol-
duğundan Mısır’daki gelişmeler, Ortadoğu›nun diğer bölgelerinde çeşitli 
etkiler ortaya çıkarır. Dahası, Mısır ordusu yalnızca siyasi değil, aynı za-
manda ekonomik bir güç olarak hareket etmiştir; bu nedenle politik ve eko-
nomik konulardaki rolü bölge ve sivil-asker ilişkileri için belirgin bir örnek 
olarak görülebilir. Mısır’a yapılan son askeri müdahalenin sonuçlarının, 
uluslararası siyasi yapıya ve küresel ve bölgesel güçlerin politikalarına etki 
etme potansiyeline sahip olduğu söylenebilir. 

Bu bilgiler ışığında ana araştırma sorumuzu şu şekilde formüle ede-
biliriz: Arap Ayaklanmaları sırasında Mısır ordusunun askeri müdaha-
leyle neticelenen son kararlarını veya politikalarını nasıl açıklayabiliriz? 
Başlangıçta protestocularla aynı tarafta yer almak ile seçimle gelen lideri 
askeri müdahale ile devirmek arasında bir çelişki var mıdır? Mısır örneği-
nin ayrıntılarına geçmeden önce, sivil-asker ilişkileri ile ilgili daha geniş 
kapsamlı soruları ele almamız yerinde olacaktır: Hangi koşullar altında 
ordular askeri müdahaleye daha eğilimlidir ve bu süreçte sivil veya aske-
ri aktörlerin rolleri nedir? Öncelikle ordunun siyasi meselelerdeki rolünü 
tam olarak ortaya koymak gerekir. Bu sayede sivil-asker ilişkileri ile ilgili 
dinamiklerin değişmesine neden olan iç ve dış etkenleri anlamak mümkün 



125

olacaktır. Bu araştırma, benzer dinamiklere sahip diğer bölgelerdeki si-
vil-asker ilişkilerini anlamaya da yardımcı olacaktır.

1.1. Kaynakların Değerlendirilmesi
Araştırmamız, ikincil kaynakların nitel analizine dayanmaktadır. Si-

vil-asker ilişkileri açısından, özellikle Latin Amerika örnekleri ile ilgili 
birçok makale ve kitap bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu konunun bugüne 
kadar pek çok akademisyenin dikkatini çektiği söylenebilir. Bunlar ara-
sında Samuel Finer’ın The Man on Horseback: The Role of the Military 
in Politics ve Nordlinger’in Soldiers in Politics: Military Coups and Go-
vernments isimli kitapları, bu alandaki diğer çalışmalarda da yaygın olarak 
kullanılan iki temel kitaptır. Her ikisi de, ordunun siyasetteki rolü, farklı 
sivil-asker ilişkileri türleri, askeri müdahale olasılıklarının koşulları gibi 
genel konular üzerinde yoğunlaşıyorlar. Bu çalışmalar konuyla ilgili kap-
samlı bir yaklaşım sergiledikleri için, bu literatürde öne çıkan yerlerini 
korumuşlardır. 

Literatürde, orduların kurumsal çıkarları, ordu ile dış aktörler arasın-
daki bağlantılar, özellikle Mısır örneği için ABD ile ilişkiler, askeri mü-
dahale olasılığının daha yüksek olduğu durumlar, sivillerin rolü ve darbe 
geleneğini ele alan farklı analizler bulunmaktadır. Biz çalışmamızda sivil-
lerin rolüyle birlikte askeri müdahaleyi ortaya çıkaran bağlamın da üzerin-
de duracağız çünkü bu iki unsurun Mısır örneği için daha fazla açıklayıcı 
gücünün olduğunu söylemek mümkündür.

Ortadoğu için ‘otoriter istikrar’ kavramı etrafında şekillenen genel 
kanaat nedeniyle, akademisyenler, bölgedeki askeri aktörlerin otoriter 
rejimlerin geleneksel müttefikleri ya da destekçileri olduğunu düşündüler. 
Arap Ayaklanmalarının ortaya çıkışı ve Ortadoğu›daki askeri aktörlerin 
bağımsız politikaları ya da faaliyetleri, bu gibi mitleri tamamen ortadan 
kaldırmasa da onların güvenilirliğini sarsmıştır. Sonuç olarak, sivil-asker 
ilişkileri ve bu ilişkilerin değişen dinamikleri ile ilgili analiz sayısı zaman-
la arttı. Ortadoğu örneklerinin, sosyal bilimcilerin ilgisi açısından biraz 
daha geç dönemde değerlendirilmeye başlandığı söylenebilir. Buna rağ-
men, bu çalışma ve bölgeyle ilgili yapılacak benzer çalışmaların sivil-as-
ker ilişkileri literatürüne dâhil edilmesiyle literatür, daha da çeşitlenecek 
ve derinleşecektir.

1.2. Araştırmanın Yöntemi ve Taslak
Bu çalışma, araştırmamızın amaçları bakımından bir çeşit 'açıklayıcı' 

(açıklamaya yönelik) araştırma olarak tanımlanabilir. Mevcut literatürden 
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toplanan bilgileri Mısır örneğine uygulayacağımız için vaka incelemesi bu 
araştırmada ana yöntemimiz olacaktır.

Bu araştırma, giriş ve sonuç bölümlerinden başka üç ana bölümden 
oluşacaktır. İlk bölüm teorik kısım olarak adlandırılabilir; çünkü Latin 
Amerika’daki örneklerden yola çıkılarak yapılan sivil-asker ilişkileri ile 
ilgili genel analizleri içermektedir. Bu bölümde, temel kavramları ve ana 
teorik tartışma ve yaklaşımları ortaya koyacağız. Bu nedenle, bu teorik 
altyapı üzerinden gelecek iki bölüm oluşturulacaktır. İkinci bölümde, bil-
gilerimizi vaka çalışmasına uygulamak için Mısır’daki bağlamı sunacağız. 
İlk olarak, Arap Ayaklanmalarından önceki dönemde ordunun geleneksel 
rolünü analiz etmekle başlayacağız. Ardından, Arap ayaklanmaları sıra-
sında ordunun eylem ve politikalarının farkına varabilme adına dinamik-
lere ve mekanizmalara adım adım odaklanacağız. Aynı zamanda bağlamı 
daha kapsamlı bir şekilde analiz etmek için iç ve dış aktörlerin rollerini de 
ele alacağız. Son bölümde, ana araştırma sorumuzun, yani Mısır ordusu-
nun eylemlerinin veya politikalarının geleneksel ilişkinin devamı olarak 
mı yoksa bölgesel ve uluslararası bağlamdaki değişikliklere paralel olarak 
yeni bir versiyonu olarak mı görüleceği konusu üzerinde tartışacağız. 

2. Ordunun Siyasetteki Rolü ve Sivil-Asker İlişkileri (Teorik Yak-
laşımlar)
Sivil-asker ilişkileri literatüründeki temel konuları; ordunun siyaset-

teki rolünün mahiyeti, ordunun siyasetteki rolü açısından güçlü ve zayıf 
yönleri, ordunun siyasete müdahale etmesine neden olan veya zemin 
hazırlayan koşullar, askeri müdahalenin seviyeleri ve çeşitli biçimleri, or-
dularla çeşitli siyasi rejimler arasındaki ilişkiler, farklı ülke ve bölgeler-
deki siyasi dinamikler, müdahalenin ortaya çıkardığı sonuçlar, sivil-asker 
ilişkilerinin demokratikleşme konusundaki yeri ve ideal şekli olarak sıra-
layabiliriz. Bu konuların her birini detaylı olarak ele almamız mümkün ol-
mamakla birlikte Mısır örneğini incelerken de bize yardımcı olacak önemli 
birkaç noktanın literatürde ne şekilde ele alındığını görmemiz gerekmek-
tedir.

Sivil-asker ilişkileri literatürünün en temel sorusu ordunun siyasi sis-
tem içerisinde meşru bir rolü olup olmadığı sorusudur. Bu konuda bazı 
yazarlar, ordunun siyasetteki rolünün olup olmadığı sorusu yerine ne ka-
dar ve ne türde bir rolünün olduğu şeklinde değerlendirmenin daha doğru 
olacağı kanaatindedir.1 Bu ifadeden, ordunun siyasette bir rolü olduğunun 

1 Claude E. Jr. Welch and Arthur K. Smith, Military Role and Rule: Perspectives on Civil-Military Relations, 
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kabul edilmiş olduğunu anlayabiliriz. Özellikle ordunun askeri müdaha-
leye kadar varan çeşitli yöntemlerle siyasete belirli aralıklarla müdahil 
olduğu Latin Amerika ve Ortadoğu gibi bölgelerde ordunun siyasette bir 
rolü olduğunu inkâr etmek zordur. O nedenle, sivil-asker ilişkileri literatü-
ründe bu yönde bir ön kabulün olmasını çok anormal karşılayamayız. Bu 
noktadan itibaren ordunun rolünün mahiyeti, ilişkilerin nasıl yürütülmesi 
gerektiği, hangi koşullar altında değişime uğradığı gibi sorular daha çok ön 
plana çıkmaktadır. Bu soruları dâhil ettiğimizde sivil-asker ilişkileri mese-
lesinin yalnızca askeri darbelere sık sık maruz kalan ülkelerin değil; aynı 
zamanda, demokratik standartlarını oturtmuş ülkelerin de dâhil olduğu 
tüm ülkelerin bir meselesi olduğunu ve her birinin bu ilişkileri belirli şekil-
de düzenlemek zorunda kaldıklarını söyleyebiliriz. Bu açıdan sivil-asker 
ilişkileri, tüm ülkelerin siyasi gündeminde yer alan ortak bir konu olarak 
dikkat çekmektedir.

Literatürde sivil-asker ilişkilerinin ideal biçimi, ‘sivil alan ile askeri 
alanın sınırlarının kesin ve net çizgilerle birbirinden ayrılması’ ve ‘objek-
tif sivil kontrol’ kavramlarıyla birlikte ‘sivillerin üstünlüğü’ prensibinin 
askerler tarafından içselleştirilmiş olmaları kavramlarıyla özetlenir. Bura-
da tanımlanan ideal ilişki biçimi, özellikle kurumları ve yönetim yapısı 
oturmuş demokrasilerde söz konusudur; ancak ordunun siyasete doğru-
dan veya dolaylı olarak çeşitli şekillerde müdahil olduğu ülkelerde ideal 
durumdan bahsetmek mümkün değildir. Bu ülkelerde ordunun siyasi bir 
aktör olup olmadığı tartışılmaz; nasıl ve ne ölçüde siyasette etkin oldu-
ğu sorusu daha anlamlıdır. Michael Desch ideal dünya ile gerçek dünya 
arasındaki farka dikkat çekerken “ideal dünyada darbeye yer olmadığına, 
ordunun her zaman askeri alanda söz sahibi olduğuna ve bu sınırların dı-
şına çıkmadığına, yalnızca milli siyasi konularda gerekli katkıyı vermekle 
yetindiğine ve askeri ve sivil liderlerin birbirlerinin yetki ve sınırlarına 
saygı gösterdiğine” vurgu yapar. Sivil yönetimler için en alt düzey ise en 
azından son karar verme hakkının ve inisiyatifinin sivillerin elinde olduğu 
durumdur. Burada işaret edilen sivil ve askeri alanların birbirinden ayrıl-
ması hususunu ‘profesyonelleşme’ olarak anlamak mümkündür. Ordunun 
siyasi anlamdaki avantajları arasında hiyerarşik yapısı ve emir-komuta 
zinciri sayesinde bir bütün olarak hareket edebilmesi, kurumsal özerkliği, 
silahlı bir güç olması nedeniyle sert gücü elinde bulundurmasının yanı sıra 
ülkeden ülkeye farklılık gösterebilen sınıfsal ve etnik özellikler, toplumla 
olan ilişkisi, ideolojisi gibi faktörler olduğu dile getirilir. Öte yandan or-

Duxbury Press, California, 1974, p. 2.
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dunun toplumu yönetme konusundaki teknik yetersizlik ve tecrübesizliği, 
siyasi anlamda meşruiyetinin sorgulanması ve askeri anlamda avantaj sağ-
layan özelliklerinin siyasi olarak tam tersi etki yaratabilmesi onun zayıf 
yönleri olarak ön plana çıkmaktadır.2 Literatürdeki uzmanların yukarıda 
ifade ettiğimiz görüşlerini birlikte ele aldığımızda, ‘sivillerin üstünlüğü’ 
prensibinin daha çok demokratik bir prensip olarak düşünüldüğünü ancak 
bu uzmanların her birinin orduya siyasi sistem içerisinde bir rol değilse 
bile bir yer atfettiklerini söyleyebiliriz. Daha açık bir ifadeyle; ordunun 
siyasi sistem içerisinde bir yeri ve rolü olduğu gerçeği bu alanda uzman-
laşmış kişiler tarafından genel olarak kabul görmüştür. Buna karşın bu ro-
lün meşru bir rol olup olmadığı tartışmalı olduğundan bunu doğrudan bir 
rol olarak tanımlamaktan kaçınmışlardır. Konunun uzmanları, sivil-asker 
ilişkilerinin ideal durumunu tanımlamakla birlikte gerçekte bu ideal duru-
mun çoğu zaman gerçekleşmediğini söyleyerek bu ilişkilerin alt sınırları-
nın, mahiyetinin ve hangi koşullarda değişikliğe uğradığının açıklanması 
yoluna gitmektedirler. 

Ordunun siyasi sistem içerisinde bir yeri olduğunu söyledikten son-
ra bu yerin veya rolün her ülkede aynı şekilde tezahür etmediğini ortaya 
koymak gerekir. Ordunun siyasete etkisinin derecesi ve biçimi açısından 
düşündüğümüzde ülkeden ülkeye çok farklı durumlar olduğunu gözlem-
leyebiliriz. Sivil-asker ilişkilerini devam eden bir hat üzerinde değerlen-
dirilirken, sivillerle askerler arasında zaman içinde değişen etkileşimler 
olduğunu ve bu etkileşim içerisinde “askerin tamamen sivil kontrol altında 
olmasının mümkün olmadığı gibi, siyasetin asker tarafından tam anlamıyla 
kontrol edilmesinin de mümkün olmadığı” belirtilir.3 Sivil-asker ilişkileri 
açısından yapılan yönetim sınıflandırmasında, ordunun etkin olduğu siyasi 
sistemler arasında ‘askeri etki’den en uç nokta olan ‘askeri kontrol’e ka-
dar çeşitli gruplar yer almaktadır. Diğer tarafta ise sivil kontrolün alt sınır 
olduğu sivil yönetimler söz konusuyken ‘sivillerin üstünlüğü’ prensibinin 
içselleştirildiği ideal demokratik yönetimler uç noktayı oluşturmaktadır. 
Sivil yönetimler açısından ideal düzen olarak ifade edilen sivil yönetimin 
askerler tarafından içselleştirilmesi halinde ordu, müdahale etmek için fır-
sat kollamayacak ve aynı zamanda bu anlayış askeri eğitimin de bir par-
çası haline gelecektir. Dolayısıyla bu durumun yerleşmesinin uzun vadeli 

2 Samuel E. Finer, The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics, Westview Press, Boulder, 
Colorado, 1988, p. 5.

3 Claude E. Welch, Civilian Control of the Military: Theory and Cases from Developing Countries, State 
University of New York Press, Albany, 1976, p. 35.
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olacağını fakat yerleştiği takdirde kalıcı olacağını öngörebiliriz. Öte yan-
dan, sivil ve askeri alanın net ve belirgin çizgilerle birbirinden ayrılması 
ve bu iki alanın üyelerinin birbirlerinin sınırlarına karşılıklı olarak saygı 
göstermesi, daha çok ordunun profesyonelleşmesi bağlamında değerlendi-
rilir. Literatürdeki önemli tartışmalardan biri olan ordunun profesyonellik 
düzeyinin askeri müdahale eğilimini artırıp artırmadığı yönündeki tartış-
mada Huntington, profesyonelliğin sivil ile askeri alanı daha net çizgilerle 
ayırdığı gerekçesiyle müdahale eğilimini azalttığı görüşünü savunurken4, 
Nordlinger bu görüşe karşı çıkmakta ve profesyonelleşme arttıkça müda-
hale eğiliminin de arttığını savunmaktadır.5 Bu görüş ayrılığının daha çok 
profesyonelleşmeyi nasıl tanımladıkları ve hangi unsurları bu kapsama 
dâhil ettiklerinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu konuda önemli bir 
noktanın altını çizmekte fayda vardır: Darbenin olmaması ile sivil kont-
rolün sağlanmış olması aynı şeyler değildir.6 Dolayısıyla bir ülkede belirli 
bir dönemde darbe yaşanmamasını, o ülkede sivillerin siyaset üzerinde de-
netim kurması ve bu prensibi içselleştirmesi şeklinde yorumlamak doğru 
olmaz. Bu, o ülkede ordunun profesyonellik derecesinin de tartışmaya açık 
olduğu anlamına gelir. Sonuç olarak; ordunun siyasetteki etkisinin ve ro-
lünün çok çeşitli dereceleri ve şekilleri vardır ve bunların her biri birbirin-
den farklı durumlara işaret ettiği için özellikleri ve ortaya çıkardığı ilişki 
biçimlerinin de ayrı ayrı ele alınması gerekmektedir.

Ordunun siyasete müdahalesinin sebepleri veya ona zemin hazırlayan 
koşullar noktasında çok çeşitli görüşlerin varlığından söz edebiliriz. Bu 
konuda önde gelen bazı düşünürler daha çok askeri aktörlerin özelliklerine 
vurgu yaparken, bazıları da sivil alandaki yönetici ve aktörlerin eksiklik ve 
zayıflıklarını ön plana çıkarmaktadır. Uluslararası konjonktürün de etkisi-
ni gösteren yapısal faktörlerin de tartışmaya dâhil edildiğini ifade etmek 
gerekir. Hem sivil hem de askeri alanı, yerel aktörleri olduğu kadar bölge-
sel ve uluslararası aktörleri de etkilediği için meseleyi çok boyutlu olarak 
ele alan ve her boyuttaki farklı nedenleri hesaba katan yaklaşımların daha 
gerçekçi olduğunu ve açıklama gücünün daha fazla olduğunu söyleyebi-
liriz. Sivil-asker ilişkileri literatürünün temel kaynaklarından olan Samuel 
E. Finer’ın kitabında bu konu müdahale etme eğilimi ve müdahale fırsatı 

4 Samuel P. Huntington, The Soldier and the State, Belknap Press, Cambridge, MA, 1957.
5 Eric A. Nordlinger, Soldiers in Politics: Military Coups and Governments, Inc, Englewood Cliffs, New 

Jersey: Prentice Hall, 1977, p. 50.
6 David Pion-Berlin, Through Corridors of Power: Institutions and Civil-Military Relations in Argentina, 

The Pennsylvania State University Press, Pennsylvania, 1997, p. 218.



130

kavramlarıyla açıklanıyor. Müdahale etme eğilimi daha çok ordunun sa-
hip olduğu özellikler olan müdahale etme motivasyonu, ordunun kurumsal 
özerkliği, misyonu, profesyonellik derecesi, toplumla olan ilişkisi, tarihsel 
rolü gibi durumları kapsarken; müdahale fırsatı, ordunun müdahalesi için 
uygun siyasi konjonktürün oluşması gerektiğinin altını çizmektedir.7 Yapı-
sal faktörlere örnek olarak da şu argümanı verebiliriz: Dışarıdan bir tehdit 
yokken içerideki tehditlerin fazla ve ciddi olması askeri müdahaleye en 
yatkın seçeneği oluşturur.8 

Sivil-asker ilişkileri literatüründe daha çok ordunun müdahalesi tartı-
şıldığı için askeri unsurlar ön plana çıkarılırken, sivil kanadın da en az as-
keri kanat kadar önemli olduğu gerçeğini göz ardı etmemekte fayda vardır. 
Nordlinger, sivil alandaki performans başarısızlıkları ve meşruiyet kaybı-
nın yanı sıra ordunun kurumsal çıkarlarının da askeri müdahalede etkili 
olduğuna dikkat çeker.9 Askeri müdahaleler yalnızca ordu perspektifinden 
bakılarak değerlendirilemez ve fakat belirli bir siyasi bağlamda ortaya çı-
kar. O nedenle askeri müdahaleye olanak tanıyan siyasi bağlamın ortaya 
çıkmasına zemin hazırlayan sivil unsurların rolünü hesaba katmadığımız-
da eksik bir değerlendirme yapmış oluruz. Bununla birlikte, literatürde 
sivil alanla ilgili üzerinde durulan bir başka nokta; askeri müdahalelerin 
başarılı olmasında ordunun ‘sivil müttefikler’i olmasının da önemli rol 
oynadığıdır.10 Sivil müttefikler özellikle ordunun müdahalesine meşruiyet 
kazandırma ve müdahaleyi toplum adına yaptığını iddia etme anlamın-
da önemli bir rol oynamaktadır. Sonuç olarak, askeri müdahalelerin sivil 
bir ayağı olduğunu da unutmamak gerekir. Sivillerin rolü yalnızca askeri 
müdahaleye zemin hazırlayacak bir siyasi bağlamın oluşmasını sağlamak 
olabileceği gibi, orduya destek veren sivil müttefiklerin varlığı nedeniyle 
daha aktif bir rol olarak da ortaya çıkabilir. 

Literatürde öne sürülen farklı görüşlerden anlaşıldığı üzere askeri mü-
dahalelerin ortaya çıkmasını veya ordunun siyasete değişen şekil ve dü-
zeylerde müdahil olmasını tek bir sebeple izah etmek zordur. O nedenle 
herhangi bir örneği incelerken tüm bu etkenleri birlikte değerlendirmek 
ve o olayda nasıl bir etkide bulunduğunu dikkatli bir şekilde analiz etmek 

7 Finer, The Man on Horseback, pp. 20-76.
8 Desch, Civilian Control of the Military, p. 6.
9 Nordlinger, Soldiers in Politics, p. 64.
10 Wendy Hunter, Eroding Military Influence in Brazil: Politicians against Soldiers, The University of
    North Carolina Press, Chapel Hill and London, 1997, p. 21; Pion-Berlin, Through Corridors of Power,
    p. 16.
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gerekir. Yukarıda saydıklarımız haricinde ordunun kurumsal çıkarlarını ve 
geleneksel imtiyazlarını koruma güdüsü11 ve ülkede bir ‘darbe geleneği’nin 
olması12 gibi etkenlerden de söz edebiliriz. Sınıf merkezli analizlerin oldu-
ğunu ve ordunun oluşturulma biçiminin ve toplumla olan ilişkisinin irde-
lendiği çalışmaların olduğunu da belirtmekte fayda vardır. Bu faktörlerin 
her biri, meselenin aslında ne kadar karmaşık ve çok boyutlu olduğunu 
göstermektedir. Büyük resmi görebilmek ve meseleyi farklı açılardan ele 
alabilmek adına bu faktörlerin tümünü göz önünde bulundurmak şarttır. 

3. Mısır Örneği
3.1. Mısır Ordusunun Siyasetteki Geleneksel Rolü
Mısır ordusunun ülke siyasetinde nasıl bir rolü olduğunu anlamak 

için 1952 Hür Subaylar Devrimine ve hatta onun öncesinde İsrail’in ku-
rulması sürecinde başlayan Arap-İsrail Savaşlarına kadar gitmek gerekir. 
Arap-İsrail Savaşlarındaki askeri ve idari yetersizlikten rahatsız olan Hür 
Subaylar grubu, ülkedeki İngiliz askeri varlığından rahatsız olan diğer top-
lumsal gruplarla işbirliği yaparak ordunun hiyerarşik düzeninin de dışın-
da yapılan bir darbeyle monarşi rejimini devirip yönetimi ele geçirmiştir. 
Cemal Abdul Nasır döneminde sosyalizm ve Arap milliyetçiliğinin yanı 
sıra özellikle Süveyş Krizi sonrasında Nasır’ın artan kişisel karizması et-
rafında yeni rejim şekillenmiştir. Ancak bu dönemde Suriye’yle kurulmaya 
çalışılan Arap Sosyalist Birliği projesi uzun ömürlü olmamış ve İsrail’e 
karşı yapılan savaşlarda başarısız olunmuştur. Enver Sedat, ülke içinde-
ki rakiplerini saf dışı bıraktıktan sonra İsrail’le 1973’te yapılan savaşta 
da kısmi bir başarı elde ederek Nasır’dan devraldığı rejimin yerleşmesini 
sağlamıştır. Camp David süreci ve İsrail’le yapılan anlaşma, Enver Se-
dat’ın suikasta kurban gitmesi neticesini doğursa da Mübarek için dışa-
rıdaki çatışmaların son bulduğu ve ülke içinde liderlik mücadelesinin ya-
şanmadığı yumuşak bir geçişe zemin hazırlamıştır.13 Mübarek dönemini 
asker kökenli liderin ülkeyi yönettiği otoriter rejimin tam anlamıyla yer-
leştiği dönem olarak değerlendirebiliriz. İran’daki devrimden sonra Mısır, 
İsrail’le birlikte ABD’nin bölgedeki en önemli müttefiki haline gelmiştir. 
Mısır ordusu, rejimin de koruyucusu haline gelmiş ve ülke içinde rejimin 
en önemli müttefiki olarak görülmüştür. Ordunun ülke siyasetindeki 
geleneksel rolünü bu şekilde özetleyebiliriz. Bununla birlikte Mısır ordusu, 

11 Finer, The Man on Horseback, p. 240; Nordlinger, Soldiers in Politics, pp. 65-78.
12 Nordlinger, Soldiers in Politics, p. 207.
13 Steven A. Cook, The Struggle for Egypt, Oxford University Press, New York, 2012.
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ABD başta olmak üzere dış aktörlerle yakın ilişki içinde olduğu için or-
dunun rolünde dış aktörlerin etkisinden de söz etmek mümkündür. Mı-
sır ordusunun toplumun orta sınıfından oluştuğunu ve belli bir etnik veya 
mezhepsel grubu temsil etmediğini söyleyebiliriz.

Hür Subaylar Devriminden Mübarek’in görevi bırakmak zorunda kal-
dığı 2011 yılına kadar geçen yaklaşık altmış yıllık dönemde Mısır’ı asker 
kökenli devlet adamları otoriter bir rejim altında yönetmişlerdir. Dolayı-
sıyla Mısır’da askeri bir rejimden söz etmek mümkündür. Bu ülkenin sivil 
ve askeri alanın birbirinden ayrıldığı ideal ilişki biçiminin çok uzağında 
olduğunu izah etmeye gerek yoktur. Barany, Mısır’da askerin siyasetten 
tamamen çekilmesinin hayalinin bile zor olduğunu söyler.14 Dahası, Mı-
sır ordusu yalnızca siyasette değil ekonomi alanında da söz sahibidir. Bu 
konuda net bir rakam vermek çok kolay olmasa da, ülke ekonomisinin 
yaklaşık üçte birinin ordu tarafından kontrol edildiği iddia edilmektedir. 
Bu durum, ordunun ekonomik çıkarlarının da çok önemli olduğunu or-
taya koymaktadır. O nedenle, Mısır için ordunun ekonomik çıkarlarını 
koruma çabasının veya bunlara zarar verecek bir siyasi bağlamın oluşma 
ihtimalinin de askeri müdahale gerekçeleri arasında yer alabileceğini söy-
leyebiliriz. Kısaca; Mısır ordusu geleneksel olarak siyasette ve ekonomide 
önemli bir rol oynamaktadır.15 Arap İsyanlarının başlamasına kadar uzun 
bir süre asker kökenli liderlerin diktatörlüğünde ülkenin yönetilmiş olması 
bu durumun en bariz örneğidir. Aynı zamanda bu durumun, Mısır halkının 
Mübarek karşıtı gösterilerde Tahrir Meydanı’nda bir araya gelmesini sağ-
layan etkenlerin başında geldiğinin de altını çizmek gerekir.

Mısır ordusunun Arap İsyanları sürecindeki rolüne geçmeden önce or-
dunun rejimle ve halkla olan ilişkisine biraz daha açıklık getirmekte fayda 
vardır. Hür Subaylar Devriminden itibaren asker kökenli liderler ülkeyi 
yönetmeye başladığı için uzun süre rejimle ordu adeta iç içe geçmiştir. 
Cumhurbaşkanı, şeklen sivil bir yönetici olarak ülkeyi yönetse de gücünü 
ordudan aldığı söylenebilir. Bu anlamda, ordu ile Cumhurbaşkanı arasında 
da bir çıkar çatışması söz konusu olmadığından uzun süre devlet yöneti-
minde birlikte hareket etme imkânı doğmuştur. Ordu, kurumsal yapısını 
muhafaza ederek ekonomide de ciddi bir etkiye sahip olmuştur. Ordunun 
siyasi yönetimi kendi içinden çıkardığı Cumhurbaşkanlarına devrederken 

14 Zoltan Barany, “The Role of the Military: Comparing the Arab Revolts”, Journal of Democracy, Vol. 22, 
No. 4, 2011, p. 33.

15 Zeinab Abul-Magd, “Military”, Egypt After the Spring: Revolt and Reaction, ed. Emile Hokayem and 
Hebatalla Taha, Adelphi Series, Routledge, 2015.
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ekonomiyi ve güvenliği kendi kontrolünde tuttuğu şeklindeki bir işbölü-
münden söz edebiliriz. Ordunun halkla olan ilişkisine baktığımızda ise 
halkın, ordunun sahip olduğu askeri, ekonomik ve siyasi güç nedeniyle or-
duya karşı korkuyla karışık bir saygı duyduğunu ifade etmek mümkündür. 
Ordunun siyasetteki etkisi nedeniyle kritik durumlarda gözler hep orduya 
çevrilmesine karşın Arap İsyanlarının başlangıç aşamasında görüldüğü gibi 
halkın kendi iradesini gösterme yönündeki talebi, bir anlamda ordunun bu 
geleneksel rolüne de bir tepki olarak değerlendirilebilir. Yine de halkın 
ordu ile diktatörlük rejimini belli noktalarda birbirinden ayrı gördüğünü 
ve ordunun kurumsal olarak içinde korkuyu da barındıran saygın bir konu-
mu olduğu ifade edilebilir. Halk, orduyu doğrudan karşısına almak yerine 
diktatörü devirirken orduyu yanına alma yolunu seçmiştir. Ordunun halkın 
gözündeki bu konumunda milliyetçi duygularla özdeşleşmiş olmasının ve 
halkla çeşitli şekillerde bağlarının olmasının da etkili olduğu söylenebilir. 
Halk diktatörlük rejimini yıkmak isterken yeni dönem için ordunun güçlü 
olmasına ihtiyaç duymaktadır. Orduya yönelik bu bakış açısının yansıma-
larını önceki dönemlerde yapılan anketlerde, verileri çok sağlıklı olmasa 
da, en güvenilen kurumlar arasında ordunun ön sıralarda gelmesi, protesto-
lar sırasında halkın orduyla karşı karşıya gelmekten kaçınması ve ‘ordu ile 
milletin bir olduğu’ şeklindeki sloganlarında görebiliyoruz. Halkın orduyla 
ilgili karşı çıktığı durum ise önceki dönemlerde olduğu gibi siyasete doğ-
rudan müdahil olmasıdır.

3.2. Mısır Ordusunun Arap İsyanları Sürecindeki Rolü
Arap İsyanları, bölgede uzun yıllar devam eden statükoya bir meydan 

okuma olarak ortaya çıktığı için Mısır’da da aktörler arası ilişkileri ve den-
geleri değiştirme potansiyeli taşıyordu. Önceki dönemde rejimin en önem-
li müttefiki ve koruyucusu olarak görülen Mısır ordusunun Mübarek’e 
karşı başlayan kitlesel gösterilerde nasıl bir tavır takınacağı, protestoların 
seyrini ve sonucunu değiştirebilecek önemli bir etkendi. Ordunun rejimle 
olan yakın ilişkisine rağmen kurumsal kimliğini muhafaza etmesi sayesin-
de göreceli bir özerkliğe sahip olması, böyle bir süreçte kendisine hareket 
alanı kazandırmıştır. Ordu komutanları, olayların başlamasının ardından 
Mübarek’in çağrısı ve ülkede oluşan güvenlik risklerinin de etkisiyle, ül-
kenin çeşitli yerlerine askerlerin gönderilmesi ve güvenliğin kontrol altın-
da tutulması kararını almışlardı. Ancak bu, rejime sahip çıkmaktan ziyade 
genel anlamda bir güvenlik tedbiri boyutundaydı. Protestoların devamı 
ve uluslararası aktörlerin tutumlarının da yavaş yavaş netleşmeye başla-
masıyla birlikte Mübarek’in görevde kalmasının pek mümkün olmadığı 
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ortaya çıkıyordu. Bu ortamda, Mısır ordusu da pragmatik bir karar alarak 
protestocuların yanında yer aldı. Ordunun bu tutumu Mübarek’in görev-
de kalamayacağının da bir göstergesi oldu. Bu sayede ordu, toplumda-
ki saygın konumunu korudu ve popülaritesini biraz daha artırdı. Müba-
rek’in istifasının ardından yaşanan geçiş sürecinde Yüksek Askeri Konsey 
(SCAF) ülkede kontrolü ele aldı. Ordunun geçiş sürecine liderlik etmesi, 
toplumdaki değişim beklentileri ve ordunun niyeti konusunda kuşkuları 
beraberinde getirse de, bu durumun seçimlere kadar geçici bir durum ol-
duğu varsayıldığı için halktan çok ciddi bir tepki gelmedi. Askeri Konsey 
uygulamaları, ordunun geçici bir yönetimden ziyade siyaseti dizayn etme-
ye çalışan bir tutum içinde olduğunu gösterdi. Fakat bir buçuk yıllık askeri 
geçiş yönetiminin ardından Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı ve ordu, 
yönetimi devretmiş oldu. Göreve geldikten kısa bir süre sonra Muhammed 
Mursi, Genelkurmay Başkanı Tantavi ve üst düzey bir komutan olan Sami 
Anan’ın emekliye ayrılması kararını aldı16 ve SCAF dönemindeki bazı ka-
rarların iptaline yönelik adımlar attı. Mursi’nin askeri yönetime karşı bir 
başarısı olarak görülen bu gelişmelerin, aslında tam da öyle olmadığı bir 
yıl sonraki askeri müdahale ile ortaya çıkmış oldu.

Zoltan Barany, Arap İsyanları sürecinde farklı ülkeleri karşılaştırırken 
ordunun rolüne vurgu yapar ve isyanların başarılı olması için ordunun des-
teğinin yeterli olmasa bile gerekli bir koşul olduğunu öne sürer.17 Bu ana-
liz, isyanların başarılı olup olmamasında ordunun pozisyonunun önemli 
olduğuna işaret eder. Ancak ordunun pozisyonunun ne kadar önemli oldu-
ğunu anlamak için o ülkede tarihsel olarak ordunun siyasette ne ölçüde et-
kili olduğunu da hesaba katmak gerekir. Barany’ye göre Mısır ordusunun 
Mübarek rejimine destek vermemesinin birkaç sebebi vardı: “Mübarek’in 
kendisinden sonra yerine geçmesini istediği oğlu Cemal Mübarek’in ordu 
tarafından çok sevilmemesi, ordunun üst kademesinin gençliğin durumu, 
İslami radikalizmin yayılması ve ekonomik durağanlık konularındaki en-
dişeleri, Mübarek rejiminin oluşturmaya çalıştığı geniş polis ve güvenlik 
teşkilatından Mısır ordusunun rahatsızlık duyması ve ordunun toplumla 
çok farklı bağlarının bulunması” bu sebepler arasında sayılabilir.18 Barany, 
Tunus ve Mısır’da liderler devrilirken diğer ülkelerde farklı sonuçların or-
taya çıkmasını ordunun rolü ekseninde açıklar. Mouin Rabbani aynı şekil-

16 Al-Jazeera, “Crowds in Cairo praise Morsi’s army overhaul”, 13.08.2012, https://www.aljazeera.com/
news/middleeast/2012/08/201281215511142445.html; accessed: 28.02.2018.

17 Zoltan Barany, p. 28. 
18 Ibid, p. 28.
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de ordu güçlerinin rejime destek vermemesinin isyanların başarısında be-
lirleyici bir unsur olduğunu belirtir.19 Gerçekten de Mübarek’in isyanların 
ortaya çıkmasından sonra gösterdiği reaksiyona baktığımızda, ilk etapta 
kendisine bağlı güvenlik güçlerini kullanarak isyanları bastırmaya çalıştı-
ğını ancak bu yeterli olmayınca ordudan medet umduğunu görebiliriz. Mü-
barek’in kendisine bağlı güvenlik güçleri oluşturmak suretiyle asker-po-
lis rekabeti ortaya çıkardığına dair analizlere de rastlıyoruz.20 Said’e göre 
Mısır ordusunun muhaliflerle aynı safta yer almasının sebepleri “ordunun 
ekonomik gücünü ve ayrıcalıklarını korumak istemesi, sosyal yapılanması, 
Mısır devletinin kurucusu olarak inşa edilmiş imajı ve ordunun ABD ile 
olan özel ilişkisi”nden kaynaklanıyordu.21 Said, Mısır ordusunun protesto-
lar sürecinde izlediği politikayı farklı süreçlerde analiz ederken ordunun 
başlangıçta tarafsız kaldığına ve gelişmelere göre hareket ettiğine vurgu 
yapar. Ordunun bu sayede toplumdaki gücünü ve konumunu muhafaza et-
tiğini söyler.

Mısır ordusunun Arap İsyanlarının başlangıç aşamasında rejime des-
tek vermek yerine protestocularla aynı safta yer almasını birden çok ne-
denle açıklayan analizlerin daha doğru olduğunu ifade edebiliriz. Bunlar 
arasında ordunun ekonomik çıkarlarını ve ayrıcalıklı konumunu sürdür-
mek istemesi, toplumla olan ilişkisi, devletin kurucusu ve koruyucusu 
olma misyonu, Cemal Mübarek ve çevresinde oluşan işadamı grubundan 
ordunun pek haz etmemesi, rejimin kendi güvenlik gücünü oluşturma ça-
bası ve ABD ile ordu arasındaki özel ilişki sayılabilir. İşin özü; Mısır ordu-
su bir kâr-zarar analizi yaparak rejime destek vermenin halkın gözündeki 
itibarını ve saygın konumunu yitirmek gibi önemli bir maliyeti olduğunu 
görmüş ve Mübarek rejimini kurtarmanın o saatten sonra mümkün olma-
dığını anlamıştır. Uluslararası aktörlerin, özellikle ABD’nin, Mübarek’e 
istifa çağrısı yapmaları rejimin sonunun geldiğini göstermiştir. Böyle bir 
konjonktürde ordunun protestocuların yanında yer alması toplumla bütün-
leşmiş olduklarını göstermekten çok pragmatik nedenlerle açıklanabilir. 
Mübarek sonrası geçiş sürecinin Yüksek Askeri Konsey tarafından yürü-
tülmüş olması, ordunun siyasetteki etkin rolünü sürdürdüğünün bir işareti 

19 Mouin Rabbani, “The Securitization of Political Rule: Security Domination of Arab Regimes and the 
Prospects of Democratization”, People’s Power: The Arab World in Revolt, Heinrich Böll Foundation, 
Beirut, 2011, p. 286.

20 Yasser M. el-Shimy, “The Arab Spring Gathers Clouds: Why the Revolts for Change Have Stalled”, 
Insight Turkey, Vol. 13, No. 4, 2011, p. 48.

21 Atef Said, “The Paradox of Transition to ‘Democracy’ under Military Rule”, Social Research, Vol. 79, 
No. 2, 2012, p. 399.
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olarak yorumlanabilir. O dönemde ordunun devrimi çaldığı şeklinde suç-
lamalar22 dile getirilse de, başka bir alternatif görünmediği için bu durum 
‘geçici’ olmak koşuluyla kabul görmüştü. Asad bunun Mübarek’in ayrıl-
masından sonra ortaya çıkan meşruiyet krizinin bir çözümü olarak insanlar 
tarafından kabul gördüğünü belirtir.23 Sonuç olarak; geçiş dönemini or-
dunun yönetmiş olması, ordunun siyasetteki geleneksel rolünün bir teyidi 
olarak görülebilir.

SCAF yönetimi yeni seçilen Cumhurbaşkanı’na görevi devretmeden 
onun yetkilerini kısma girişiminde bulundu.24 Bu durumu siyasete müda-
hale etmekten uzak durmayacaklarının bir işareti olarak kabul edebiliriz. 
Sonraki süreçte Tantavi’nin emekliye ayrılmasının ardından askerlerin si-
yasi işlere çok fazla müdahale etmediklerini söylemek mümkündür. En 
azından sivillerde kaygı uyandıracak düzeyde doğrudan etkide bulunma 
çabasının görünmediğini söyleyebiliriz. Ancak Mursi döneminde, 22 Ka-
sım’da yayınlanan kararname ile Cumhurbaşkanının aldığı kararların yargı 
denetimi dışında bırakılması, toplumda ciddi bir endişe doğurdu.25 Otoriter 
ve baskıcı rejimlerle yönetilen Mısır toplumunda, alınan bu karar önceki 
dönemlere benzer bir yönetim anlayışına geçileceği algısını ortaya çıka-
rırken, insanlar arasında yıllar içinde oluşmuş korkuları ortaya çıkardı. 
Sonrasında anayasanın hazırlanması sürecinde ortaya çıkan kutuplaşma-
nın ülke içindeki siyasi konjonktürü değiştirdiğini görüyoruz.26 Mursi’ye 
karşı artan muhalefet, görevinin birinci yıldönümünde kitlesel gösteriler 
şeklinde karşılık buldu ve bu bağlamda ordunun nasıl bir tavır takınacağı 
yeniden merak konusu oldu. Aslında yaşanan her kritik süreçte Mısır top-
lumunda gözlerin orduya çevriliyor olması, ordunun siyasette belirleyici 

22 Soumaya Gannoushi, “The Egyptian people’s revolution is being hijacked by the army”, 26.09.2011, 
https://www.theguardian.com/commentisfree/libertycentral/2011/sep/26/egyptian-revolution-army; 
accessed: 28.02.2018; Jack Shenker, “Egyptian army hijacking revolution, activists fear”, 15.02.2011, 
https://www.theguardian.com/world/2011/feb/15/egyptian-army-hijacking-revolution-fear; accessed: 
27.02.2018; Shashank Joshi, “Egypt’s army is hijacking the revolution”, 25.11.2011, https://www.
telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/8916150/Egypts-army-is-hijacking-the-
revolution.html; accessed: 28.02.2018.

23 Talal Asad, “Fear and the Ruptured State: Reflections on Egypt after Mubarak”, Social Research, Vol. 
79, No. 2, 2012, p. 275. 

24 Evan Hill, “Background: SCAF’s last minute power grab”, 18.06.2012, https://www.aljazeera.com/
indepth/spotlight/egypt/2012/06/201261812449990250.html; accessed: 28.02.2018.

25 Al-Jazeera, “Egypt: The president’s new powers”, 24.11.2012, https://www.aljazeera.com/programmes/
insidestory/2012/11/2012112482649205402.html, accessed: 28.02.2018; Raed Omari, “Will 
Mursi’s Egypt become a new Iran?”, Al-Arabiya, 24.11.2012, http://english.alarabiya.net/articles/ 
2012/11/24/251588.html; accessed: 28.02.2018.

26 The Associated Press, “Islamist-leaning draft constitution divides Egypt”, 10.12.2012, http://english.
alarabiya.net/articles/2012/12/10/254226.html; accessed: 28.02.2018.



137

bir role sahip olduğunun en açık göstergesidir. Tantavi’nin emekliye ayrıl-
masının ardından siyasette çok etkin görünmeyen ordu için ortaya çıkan 
bu siyasi konjonktür önemli bir fırsattı. Mısır ordusu da bu fırsatı kaçırma-
dı ve siyasette yeniden söz sahibi olma adına harekete geçti. Gösterilerin 
ikinci gününde ordu, ‘48 saat ultimatomu’27 ile Mursi yönetimine her türlü 
tedbir ve tasarrufta bulunabileceği mesajını verdi. Verilen sürenin dolması-
nın ardından da askeri müdahale açıklaması geldi. Dolayısıyla bir yıl önce 
devredilmiş olan yönetim, askeri darbe yoluyla geri alınmış oldu. Mursi 
döneminde Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapan 
Abdulfettah el-Sisi, askeri müdahaleyle ele geçirdiği yönetimi, 2014 yılın-
da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile kalıcı hâle getirdi.

3.3. Mısır’da 2013’te Gerçekleşen Askeri Müdahalenin Bölge-
sel ve Küresel Aktörler Açısından Değerlendirilmesi
Arap İsyanları ile Mısır’da ve genel olarak Ortadoğu’da bölgesel 

güç denkleminin değiştiği bir konjonktürde, ortaya çıkan askeri mü-
dahalenin yalnızca ülke içi siyasette ve yerel aktörler açısından anlamlı 
olmayacağı aşikârdır. Mısır gibi bölgesel güç denkleminde önemli bir 
yere sahip ve hatta bölgesel liderlik anlamında iddialı olan bir ülkede or-
dunun yönetimi ele geçirmiş olması, Mısır için olduğu kadar bölgesel ve 
küresel aktörler açısından da büyük bir önem taşımaktadır. Bu aktörler 
yalnızca bu değişimden etkilenen ve ona reaksiyon gösteren aktörler 
değil; aynı zamanda bu müdahaleye doğrudan ya da dolaylı olarak etkide 
bulunan aktörler olarak düşünülmelidir. Bu bölümde Mursi yönetiminin 
devrilmesiyle sonuçlanan Mısır askeri darbesinin nasıl bir bölgesel 
bağlamda ortaya çıktığını, bölgesel ve küresel aktörlerin bu olaya ne şekil-
de müdahil olduğunu ve nasıl tepki verdiklerini, askeri müdahale sonrası 
Mısır’da ve bölgede nasıl bir tablo ortaya çıktığını yorumlayacağız.

Arap İsyanları her ne kadar Tunus’ta Muhammed Bouazizi’nin ken-
dini yakmasıyla ortaya çıkmış olsa da Mısır’da Mübarek’in görevden ay-
rılması, kitlesel gösterilerin bölge geneline yayılmasında ve güç kazan-
masında daha büyük etki yapmıştır.28 Mısır’da 30 yıldır iktidarda olan 

27 Matthew Weaver, Paul Owen and Tom McCarthy, “Egypt protests: army issues 48-hour ultimatum- as 
it happened”, 01.07.2013, https://www.theguardian.com/world/middle-east-live/2013/jul/01/egypt-
stanoff-millions-protest; accessed: 01.03.2018; Gregg Carlstrom, “Egyptian army issues 48-hour 
ultimatum”, 02.07.2013, https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/07/201371231726346358.
html; accessed: 01.03.2018.

28 Mouin Rabbani, “The Arab Revolts: Ten Tentative Observations.” People’s Power: The Arab World in 
Revolt, Heinrich Böll Stiftung, May 2011, pp. 10-13.
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Mübarek rejimi, yaklaşık altmış yıldır ülkeyi yöneten asker kökenli otoriter 
rejimlerin son halkası ve Ortadoğu’daki ‘otoriter istikrar’ın bir nevi sarsıl-
maz kalesiydi. Bu anlamda, Mübarek rejiminin on sekiz gün gibi kısa bir 
sürede devrilmesinin Mısır’da ‘korku duvarlarının aşılması’29 olarak yo-
rumlanması son derece doğaldır. Bundan daha önemlisi; Mübarek sonrası 
geçiş sürecinin ardından yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Müs-
lüman Kardeşlerin siyasi kolu olan Hürriyet ve Adalet Partisi adayı Mu-
hammed Mursi’nin Mısır’ın yönetimine gelmesidir. Müslüman Kardeşler 
Teşkilatı, Mısır’da seksen yıldan uzun bir maziye sahip olmakla birlikte 
otoriter rejimler tarafından sürekli baskı altında tutulmuş ve siyasi alanda 
ancak rejimin müsaade ettiği ölçüde etkinlik gösterebilmiştir. Buna karşın 
sosyal faaliyetleri ve halkla doğrudan ilişkisi sayesinde toplumsal tabanını 
korumayı ve zamanla genişletmeyi başarmış ve 1984’ten itibaren katıldığı 
seçimlerde sahip olduğu oy potansiyelini sınırlı da olsa göstermiştir.30 O 
nedenle Mübarek sonrası yapılan Parlamento seçimlerinde yüzde 47 oy 
almaları ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, diğer toplumsal grupların da 
şartlı desteği ile kazanmaları sürpriz sayılmaz. Ancak Ortadoğu’daki di-
ğer ülkelerde de güçlü bir yapılanmaya sahip olan Müslüman Kardeşler’in 
Mısır’da iktidara gelmesi, bölgesel güç denkleminde önemli bir değişimi 
ifade etmiştir. Mısır siyasetini yönetme yetkisine sahip oldukları kadar böl-
gesel olarak etkinliklerini artırma potansiyelini de taşıyor olmaları, diğer 
bölgesel aktörlerin ve bölgeye müdahil olan küresel aktörlerin izledikleri 
siyaseti de yeniden gözden geçirmelerine yol açmıştır.

Genel olarak ifade etmek gerekirse; Müslüman Kardeşler’in adayı 
olan Muhammed Mursi’nin Mısır’da Cumhurbaşkanı olmasının bölgede 
ve küresel aktörler arasında memnuniyetten çok bir rahatsızlık ve endişe 
doğurduğu söylenebilir. Bunun nedenleri olarak Müslüman Kardeşler’in 
önceki dönemlerde ortaya koydukları eylem ve söylemlerle birlikte daha 
önce iktidar tecrübesi olmayan Müslüman Kardeşler’in izleyeceği politika-
ların belirsizliğinin diğer aktörlerde soru işareti oluşturmasını sayabiliriz.31 
Mursi’ye destek veren ülkelerden başlayacak olursak; Mursi döneminde 

29 Justin Reynolds, “Breaking the fear barrier in Egypt”, 10.02.2011, https://tif.ssrc.org/2011/02/10/
breaking-the-fear-barrier-in-egypt-2/; accessed: 01.03.2018; Andrea Teti, “The Politics of Fearlessness: 
Egypt’s Second January Uprising”, 07.02.2011, http://blogs.lse.ac.uk/ideas/2011/02/the-politics-of-
fearlessness-egypt%E2%80%99s-second-january-uprising/; accessed: 01.03.2018.

30 Mona El-Ghobashy, “The Metamorphosis of the Egyptian Muslim Brothers.” International Journal of 
Middle East Studies, Vol. 37, August 2005, pp. 373-395.

31 David D. Kirkpatrick, “Named Egypt’s Winner, Islamist Makes History”, 24.06.2012, http://www.
nytimes.com/2012/06/25/world/middleeast/mohamed-morsi-of-muslim-brotherhood-declared-as-
egypts-president.html; accessed: 02.03.2018.
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Mısır’a yardım yapan iki ülke olan Türkiye ve Katar’ı görebiliyoruz.32 
Müslüman Kardeşlerle iyi ilişkiler geliştirmiş olan Türkiye ve Katar, 
Arap İsyanlarını bölgesel etkinliklerini artırma yönünde bir fırsat olarak 
görmüşlerdir. Mısır’da Müslüman Kardeşler’in iktidar olması, onlar için 
önemli bir müttefik kazanma anlamına gelmiştir. O dönemde Suriye’de-
ki siyasi kriz ve askeri mücadele nedeniyle problemler yaşayan Türkiye 
için Mısır’daki Mursi yönetimi dış politikada ciddi bir güven unsuru ve 
dayanak noktasıydı. Türk dış politikasında ‘Türkiye-Mısır ekseni’33 olarak 
dillendirilmeye başlanan bu ittifaka Katar da dâhil edilmekteydi. Körfez 
ülkeleri içinde bağımsız bir dış politika yürüten Katar için de Mısır’da 
Müslüman Kardeşler ile ilişkileri geliştirmek, bölgede etkinliğini artırmak 
ve güçlü bir blok oluşturmak anlamına geliyordu.34 Mısır’da Müslü-
man Kardeşler’in iktidarda olmasına bağlı olan bu ittifak için, Temmuz 
2013’teki askeri müdahalenin bütün hesapları alt üst ettiğini söylemek 
yanlış olmaz. Darbeden sonra Türkiye, askeri yönetimin meşru olmadığını 
savunmaya ve darbenin asla kabul edilemez olduğunu söylemeye devam 
etmiştir. Katar’da ise yakın zamanda yaşanan saray içi görev değişiminin 
etkisiyle askeri yönetime ilk aşamada fazla ses yükseltilmemiş olsa da, son 
Katar krizinde gördüğümüz üzere Katar ile Müslüman Kardeşler arasında-
ki iyi ilişkiler ve yardımlar devam ettirilmiştir.35 Sonuç olarak; Müslüman 
Kardeşler yönetimindeki Mısır’a bölgesel anlamda verilen destek Türkiye 
ve Katar’la sınırlı kalmış ve karşı cephenin daha güçlü olması, ordunun 
müdahalesine uygun bir uluslararası ortam hazırlamıştır.

Madalyonun öbür yüzüne baktığımızda; Mısır’da Müslüman Kardeş-
ler’in bir temsilcisinin Cumhurbaşkanı olması bölgesel ve küresel aktörler 
arasında ciddi endişelere sebep oldu. Bu aktörlerin rahatsızlık ve endişe-
lerinin kaynağı birbirinden farklı olmakla birlikte her birinin Müslüman 
Kardeşler iktidarını kendileri için bir tehdit olarak algıladığını söyleyebi-

32 The Associated Press, “Qatar Doubles Aid to Egypt”, The New York Times, 08.01.2013, http://www.
nytimes.com/2013/01/09/world/middleeast/qatar-doubles-aid-to-egypt.html; accessed: 02.03.2018; 
Anadolu Ajansı, “Türkiye’den Mısır’a 2 milyar dolar”, Sabah, 15.09.2012, https://www.sabah.com.tr/
ekonomi/2012/09/15/turkiyeden-misira-2-milyar-dolar; erişim: 02.03.2018. 

33 Anadolu Ajansı, “Mısır’ın başarısı Türkiye’nin başarısıdır”, 27.12.2012, https://aa.com.tr/tr/politika/
misirin-basarisi-turkiyenin-basarisidir/291240?amp=1; erişim: 02.03.2018.

34 Maria Abi-Habib and Reem Abdellatif, “Qatar’s Aid to Egypt Raises Fears on Motives”, The Wall Street 
Journal, 17.05.2013, https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887324031404578480771040838
046; accessed: 02.03.2018. 

35 Deutsche Welle, “Katar krizinin perde arkası”, 05.06.2017, http://www.dw.com/tr/katar-krizinin-perde-
arkas%C4%B1/a-39121556; erişim: 02.03.2018; Serpil Açıkalın Erkorkmaz, “Katar Krizi, Çatallaşan 
Dinamikler ve Müslüman Kardeşler Muamması”, ORDAF, 14.06.2017, http://ordaf.org/katar-krizi-
catallasan-bolgesel-dinamikler-ve-musluman-kardesler-muammasi/; erişim: 02.03.2018.
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liriz. Listeyi uzatmak mümkün olmakla birlikte Müslüman Kardeşler kar-
şıtı grubun öne çıkan aktörlerinin Suudi Arabistan öncülüğündeki Körfez 
ülkeleri (Katar hariç), İsrail ve ABD olduğunu söyleyebiliriz. Müslüman 
Kardeşler ideolojisini ve siyasal çizgisini bölgede kendisine rakip olarak 
gören Suudi Arabistan’ın özellikle bölgesel liderlik ve etkinlik açısından 
Mısır’da Müslüman Kardeşler’in iktidarda olmasını kendisi için ciddi 
bir tehdit olarak algıladığını söylemek mümkündür.36 Bölgedeki diğer ül-
kelerde de güçlü bir yapılanması ve şubeleri olan Müslüman Kardeşler, 
Sünni Müslümanlar için Suudi Arabistan’ın temsil ettiği Vahhabi-Sele-
fi çizgiye nazaran daha ılımlı bir model sunuyordu. Bu modelin bölge-
de güçlenmesini istemeyen Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri ise 
özellikle Selefi gruplar üzerinden harekete geçerek Mısır’da Mursi karşı-
tı oluşan muhalefete destek verdiler. İktidar tecrübesizliğinin de getirmiş 
olduğu bazı kritik kararlar sonucu oluşan ülke içi muhalefette Selefi-
ler de karşı kampta yer aldı. Bu durum, Mursi yönetimine karşı oluşan 
muhalefete meşruiyet kazandırırken ordunun müdahalesi için de uygun bir 
siyasi atmosfer oluşturdu. Suudi Arabistan, BAE ve Kuveyt gibi Körfez 
ülkelerinin darbeden sonra yönetimi ele geçiren Sisi’yi ilk tebrik eden ül-
kelerden olmakla kalmayıp ona ciddi finansal destek vermeleri37, askeri 
müdahalede aktif bir rol oynadıkları iddialarını güçlendiren ve Mısır’da 
Müslüman Kardeşler iktidarı yerine askeri yönetimi tercih ettiklerini orta-
ya koyan göstergeler olarak yorumlanabilir.

Mısır’da Mübarek sonrası dönemde Müslüman Kardeşlerin yönetime 
gelmesinden en çok kaygı duyan ülkelerin başında İsrail geliyordu. Mı-
sır’la yapılan anlaşma neticesinde oluşan Camp David düzeninin bozul-
ması ve yeni Mısır yönetiminin Mübarek rejiminin aksine İsrail’in güven-
liğini tehdit eden adımlar atması gibi ihtimaller, İsrail için ciddi sorunlar 
oluşturabilirdi. Müslüman Kardeşler’in iktidar olmadan önceki İsrail’e 
yönelik söylemleri ve seçim sürecinde Camp David Anlaşmasının göz-
den geçirilebileceğine dair açıklamalarının bu kaygıları artırdığını ifade 
edebiliriz.38 Bölgede İsrail’in güvenliği ve enerji hatlarının güvenliğini 

36 Abdullah Aydoğan Kalabalık, “Suud-İran Hattında İhvan İktidarı”, 11.08.2012, https://www.setav.org/
suud-iran-hattinda-ihvan-iktidari/; erişim: 02.03.2018; David Hearst, “Why Saudi Arabia is taking 
a risk by backing the Egyptian coup”, The Guardian, 20.08.2013, https://www.theguardian.com/
commentisfree/2013/aug/20/saudi-arabia-coup-egypt; accessed: 03.03.2018.

37 Robert F. Worth, “Egypt Is Arena for Influence of Arab Rivals”, The New York Times, 09.07.2013, http://
www.nytimes.com/2013/07/10/world/middleeast/aid-to-egypt-from-saudis-and-emiratis-is-part-of-
struggle-with-qatar-for-influence.html; accessed: 03.03.2018.

38 Glen Segell, “Mohamed Morsi, Egypt and Israel”, 12.12.2013, http://www.e-ir.info/2013/12/12/
president-morsi-egypt-and-israel/; accessed: 03.03.2018.
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geleneksel dış politika öncelikleri arasında tutan ABD’nin, henüz göre-
ve başlamadan Müslüman Kardeşler yönetimi ile anlaşarak onların ulus-
lararası anlaşmalara sadık kalacaklarına ve İsrail’in güvenliği için ciddi 
bir tehdit oluşturmayacaklarına dair kendilerinden taahhüt aldığına dair 
iddialar vardır.39 Gerçekten de Mursi, göreve başladıktan sonra bu yön-
de beyanlarda bulunmuş ve bu konuda ciddi krizlerin doğmamasını sağ-
lamıştır.40 Bununla birlikte, Müslüman Kardeşler yönetiminin Hamas ile 
iyi ilişkilere sahip olması, Refah sınır kapısının açılması ve Hamas-İsrail 
arasındaki görüşmelerde arabulucu rolü oynaması gibi örnekler, Mursi’nin 
bölgesel meselelerde aktif bir rol oynamak istediğini göstermiştir. Aktif bir 
Mısır ise İsrail’in güvenliği açısından riskli bir durum teşkil etmekteydi. 
Öte yandan, Doğu Akdeniz’de yakın zamanda İsrail ve Mısır karasularında 
keşfedilmiş olan doğalgaz yatakları, Mısır’daki yönetimin bölgedeki ener-
ji güvenliği açısından da önem kazanmasına yol açmıştır. Kısaca; Mursi 
yönetimi iktidara gelmeden önceki söylemlerine kıyasla daha uyumlu ve 
pragmatik bir politika izlemesine karşın, özellikle İsrail’in güvenliği ve 
enerji güvenliği gibi konularda başta ABD olmak üzere bölgesel ve küresel 
aktörler için güvenilir ve öngörülebilir bir aktör olmayı başaramamıştır. 
Bunun sonucunda darbe yoluyla göreve gelen askeri yönetim, her ne kadar 
demokratik normlar ve ideallerle çelişse de, bu aktörler için daha makul 
bir seçenek haline gelmiş ve onlar da Mısır’daki darbeye doğrudan veya 
dolaylı olarak destek vermişlerdir.

Bölgesel ve küresel aktörleri değerlendirirken ABD ile Mısır ve daha 
özelde ABD ile Mısır ordusu arasındaki ilişkiye dikkat çekmek gerekir. 
Enver Sedat döneminde ABD arabuluculuğunda gerçekleşen Camp Da-
vid Görüşmeleri ve Anlaşmasının ardından ABD, her yıl Mısır’a ve Mısır 
ordusuna ciddi yardımlarda bulunmaya başlamıştır.41 İran’daki İslam Dev-
rimi sonrasında Mısır, bölgesel müttefik olarak ABD için oldukça önemli 

39 Bradley Klapper and Julie Pace, “Why Obama is standing with Egypt’s President Morsi”, Associated 
Press, 28.11.2012, https://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/1128/Why-Obama-is-
standing-with-Egypt-s-President-Morsi; accessed: 03.03.2018.

40 Ahram Online, “No need to amend Camp David: Morsi spokesperson”, 26.09.2012, http://english.ahram.
org.eg/NewsAFCON/2017/53904.aspx; accessed: 03.3.2018; Adrian Blomfield, “Mohammed Morsi 
vows to respect Egypt-Israel peace treaty”, 28.08.2012, https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/
africaandindianocean/egypt/9504601/Mohammed-Morsi-vows-to-respect-Egypt-Israel-peace-treaty.
html; accessed: 03.03.2018.

41 Brad Plumer, “The US gives Egypt $1.5 billion a year in aid. Here’s what it does”, The Washington Post, 
09.07.2013, https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2013/07/09/the-u-s-gives-egypt-1-5-
billion-a-year-in-aid-heres-what-it-does/?utm_term=.1aaba7859371; accessed: 03.03.2018; Jewish 
Virtual Library, “Egypt: US Foreign Aid”, http://www.jewishvirtuallibrary.org/u-s-foreign-aid-to-
egypt-1948-present; accessed: 03.03.2018.



142

bir konuma gelmiştir. Mısır, ABD için önemli olduğu kadar aynı şekilde 
ABD’nin yapmış olduğu yardımlar da Mısır için ve Mısır ordusu için ha-
yati önemdedir. Bu ilişkinin sürdürülmesi iki tarafın da yararına olduğu 
için uzun yıllar devam etmiştir. Amerikan dış politikasındaki demokrasi 
söylemine rağmen ABD, Mübarek rejimiyle iyi ilişkilerini korumuş ve 
bölgede statükodan yana tavır almıştır. Aynı şekilde, ülke siyasetinde ve 
ekonomisinde önemli bir yeri olan Mısır ordusu da ABD ile her zaman iyi 
ilişkilerini sürdürmüştür. Mısır ordusu için ABD’ye bir nevi bağımlılık du-
rumundan söz etmek mümkündür. Bu şartlar altında, ABD’nin örtülü veya 
açıktan onayı olmaksızın Mısır ordusunun askeri müdahale girişiminde 
bulunması çok makul ve mümkün görünmemektedir. Mısır’da yaşanan 
darbe sonrasında ABD yönetiminin açıktan destek olmamakla birlikte bu 
girişimi bir ‘darbe’ olarak adlandırmaması ve kendi tabiriyle ‘tarafsız’ bir 
politika izlemesi, Mısır ordusu için uygun bir siyasi zemin oluşturmuştur. 
AB ve Avrupa ülkeleri de ABD’ye benzer bir politika izlemiş ve dolayısıy-
la dış aktörler, seçimle iş başına gelen yönetimden ve demokrasiden ziyade 
çıkarlarından yana tavır almışlardır. Sonuçta; bölgesel ve küresel aktörle-
rin izlemiş olduğu dış politika, askeri müdahale için uygun bir siyasi ortam 
oluşmasına yol açmış ve Mısır ordusu da bu fırsatı değerlendirerek ülkede 
yönetimi ele geçirmiştir.

4. Mısır Ordusunun Arap İsyanları Sürecindeki Rolünün Analizi 
ve Sonuçlar
Arap İsyanları, bölgede önemli bir hareketliliğe ve değişime yol açtığı 

için hem ülke içindeki aktörlerin hem de bölgesel ve küresel güçlerin rolle-
rinin statükonun dışına çıkarak yeniden yorumlanmasına zemin hazırladı. 
Mısır ordusunu da bu süreçten bağımsız olarak değerlendiremeyiz. ‘Or-
tadoğu istisnacılığı’ ve ‘otoriter istikrar’ gibi kavramların etkisi altında 
her aktörün rolünün ve önceliklerinin tam olarak anlaşılamadığını, daha 
doğrusu sorgulanmadığını ve test edilmediğini söyleyebiliriz. O anlam-
da, Mısır’daki ordunun Mübarek rejimi yerine protestocularla aynı safta 
yer almasını şaşırtıcı bulabiliriz. Uzun yıllar otoriter rejimin en büyük 
koruyucusu, destekçisi ve müttefiki gibi görülen Mısır ordusunun isyanlar 
karşısında Mübarek rejimine destek vermemesini, ordunun öncelikleri ve 
çıkarları açısından ele almak daha doğru olacaktır. Statükonun devam ettiği 
dönemde yalnızca Mısır ordusu değil rejimden çıkar sağlayan birçok aktör, 
rejimle işbirliğini sürdürmeye devam etmiştir. Daha da önemlisi; ABD gibi 
küresel aktörler dahi demokrasi ve insan hakları söylemlerine rağmen böl-
gedeki otoriter rejimlerle işbirliği yapmaktan kaçınmamıştır. Ancak Arap 
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İsyanlarının ortaya çıkışı, ülke içinde ve bölge genelinde güç dengelerinin 
değişmesini ve aktörlerin yeniden pozisyon almalarını zorunlu kılmıştır. 
Mısır ordusu da başlangıçta tarafsız kalıp yalnızca güvenlik tedbirleri al-
mak suretiyle zaman kazanmış ve sonrasında Mübarek rejiminin devam 
edemeyeceği anlaşılınca kendi kurumsal çıkarlarını ön plana alarak rejime 
destek olmak yerine muhaliflerle aynı safta yer almıştır. Mısır ordusu üze-
rinde belirleyici etkiye sahip olan ABD’nin de bu süreçte Mübarek’in gö-
revi bırakması yönünde açıklama yaptığını gözden kaçırmamak gerekir.42 
Mısır ordusu bu hamlesiyle toplumdaki saygın konumunu devam ettirip 
kendisine meşruiyet sağlarken, aynı zamanda ABD ile olan iyi ilişkilerini 
de sürdürmüştür. Bu anlamda Mısır ordusunun ABD’ye olan bağımlılı-
ğının rejime olan bağımlılığından daha fazla olduğunu söylemek yanlış 
olmaz. Ayrıca Mısır ordusu, izlediği politikayla ekonomik çıkarlarını ve 
etkinliklerini de korumayı amaçlamıştır. Sonuç olarak; ordunun rejime sa-
hip çıkmaması önemli bir değişim gibi görünse de, bu bakış açısı, statü-
ko içerisinde tam olarak anlaşılamayan ve tespit edilemeyen önceliklerin 
yanılsaması olarak değerlendirilebilir.

Mursi yönetiminin askeri müdahale ile devrilmesini ordunun önceki 
tutumuyla birleştirdiğimizde daha anlamlı ve sağlıklı sonuçlara ulaşmak 
mümkün olur. Darbe açıklamasının yapılması esnasında Muhammed Ba-
radey gibi önemli bir sivil aktörün, Kıptilerin liderinin, Ezher Şeyhinin ve 
gençlik hareketi liderinin de yanında bulunması, müdahalenin toplum adına 
yapıldığı mesajını vermeyi amaçlamıştır. O nedenle ordunun toplumdaki 
saygın konumunu koruma ve kendine siyasi anlamda meşruiyet kazandır-
ma çabasını burada görmekteyiz. Mısır’daki askeri müdahaleyi ‘darbe’ 
olarak adlandırmayan ABD ve Avrupa ülkelerinin de açıktan dile getirme-
seler de Mısır ordusunun yanında yer aldıklarını ifade etmek mümkündür. 
Mısır’da ordu, milliyetçi duygularla da özdeşleşmiştir ve ideolojik bir arka 
plan taşımaktadır. Müslüman Kardeşler iktidarı ile değişmeye başlayan 
siyasi yapının askeri müdahale ile önceki şekline benzer bir hâl alması 
da, Mısır ordusunun rejimin veya devlet anlayışının teminatı ve sigortası 
olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Sivil-asker ilişkileri literatüründeki kavram ve argümanları Mısır örne-
ğine uyguladığımızda, bunların önemli ölçüde örtüştüğünü görebiliyoruz. 
Öncelikle ordunun iç faktörleri açısından değerlendirdiğimizde kendisini 
milletle özdeşleştirmesi, kurumsal ve ekonomik çıkarlarını ve siyasi meş-

42 US News, “Obama Administration Urges Mubarak to Step Down”, 04.02.2011, https://www.usnews.com/
news/articles/2011/02/04/obama-administration-urges-mubarak-to-step-down; accessed: 03.03.2018.
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ruiyetini devam ettirme gayreti, siyasi farkındalık, kurumsal bütünlük gibi 
etkenlere bu örneklerde de rastlıyoruz. Mısır ordusu, 1952’deki Hür Su-
baylar Darbesinden itibaren kurucu bir aktör gibi hareket etmiş ve Mur-
si’ye kadar tüm Cumhurbaşkanları asker kökenli olmuştur. Bu durum da 
ordunun kendisini milletin çıkarları ve kaderiyle özdeşleştirmesi sonucunu 
doğurmuştur. Aynı zamanda bu uzun zaman sürecinde ordu, siyasetin doğ-
rudan içinde yer aldığı için siyasi farkındalığının başka ordulara kıyasla ol-
dukça üst seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Arap İsyanlarının başlamasın-
dan itibaren Mısır ordusunun siyasi bir aktör gibi durumu değerlendirebil-
mesi, stratejik hamlelerde bulunması ve diğer aktörlerle ilişkilerini kontrol 
altında tutması gibi unsurlar, ordunun siyasi anlamda tecrübeli olduğunun 
göstergesi olarak kabul edilebilir. 2013 Askeri müdahalesinden sonra ba-
sılmış olan bir kitapta Dr. Zeinab Abul-Magd, Nasır’dan günümüze ka-
dar geçen zamanda sosyalist, neoliberal ve devrimci geçişlerin ve önemli 
değişimlerin yaşandığı dönemlerde ordunun hegemonik ve yarı-özerk ko-
numunu koruyabilmesini yeni durumlara kendini adapte edebilmesine ve 
değişen durumlara uygun olarak farklı toplumsal gruplarla ittifaklar kura-
bilmesine bağlıyor.43

Sivil-asker ilişkileri literatüründe askeri müdahalelerde ordu ve as-
keri aktörler kadar sivil aktörlerin de önemli rol oynadığına değinmiştik. 
Orada sivil kanatla ilgili en çok vurgulanan hususlar; sivil yönetimin ve 
aktörlerin performans düşüklüğü ve meşruiyet kaybıydı. Bu gibi etken-
lerin Mısır örneğinde de olduğunu kitlesel gösterilerin ve müdahale ön-
cesi artan muhalefetin varlığından anlayabiliyoruz. Mısır’da Müslüman 
Kardeşlerin adayı olarak seçime giren Muhammed Mursi, özellikle Cum-
hurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Müslüman Kardeşler dışındaki 
İslamcı grupların yanı sıra Mübarek döneminde Başbakanlık yapmış olan 
Ahmed Şefik’in seçilmesini istemeyen bazı grupların da şartlı desteğini 
kazanmıştı. İlerleyen süreçte Mursi yönetiminin almış olduğu bazı kararlar 
ve izlediği politikalar, bu grupların desteğini yitirmesine zemin hazırladı. 
Bu kararların başında Mursi’nin 22 Kasım’da yayınlamış olduğu bildiriyi 
sayabiliriz. Bu bildiriyle toplumda önceki döneme ait olan korkular yeni-
den su yüzüne çıkmış ve Mursi’nin de otoriterleşeceği yönündeki kaygılar 
artmıştır. Sonraki aylarda anayasa hazırlama sürecinde Selefilerle birlikte 
hareket eden Mursi yönetimi, toplumda seküler ve İslamcı gruplar arasın-
da bir kutuplaşma oluşmasının önüne geçememiştir. Anayasanın hazırlan-

43 Zeinab Abul-Magd, “Military”, Egypt After the Spring: Revolt and Reaction, ed. Emile Hokayem and 
Hebatalla Taha, Adelphi Series, Routledge, 2015.
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masının ardından Selefilerle yaşanan görüş ayrılıkları, Mursi yönetimini 
ülke siyasetinde yalnızlaştırmıştır. 

Yaşanan gelişmelerin yalnızca Mursi yönetiminin izlediği politika 
ve aldığı kararlardan kaynaklanmadığını da ifade etmek gerekir. Suudi 
Arabistan ve Körfez ülkelerinin Mısır’daki Selefiler üzerindeki etkisi, 
toplumdaki diğer grupların Müslüman Kardeşler Teşkilatına karşı önceki 
dönemlerden gelen önyargıları ve temeli uzun yıllar öncesine dayanan 
sosyoekonomik problemler, Mursi yönetimine karşı muhalefeti artıran 
unsurlar arasındadır. Dış aktörler açısından değerlendirdiğimizde ise 
daha önce sözünü ettiğimiz gibi ABD’nin rolünün önemli olduğunu 
söyleyebiliriz. Amerikan Federal Yasalarına göre darbe olan bir ülkeye 
yapılan yardımların askıya alınması gerekmektedir. ABD, Mısır’a yaptığı 
yardımları kısa süreli olarak askıya alsa da sonrasında devam ettirmiştir. 
Avrupa ülkeleri de ‘bekle-gör’ politikası izleyerek ABD’ye benzer bir 
politika izlemişler ve darbe karşıtı bir tutum almaktan uzak durmuşlar-
dır. Mursi döneminde Mısır’a yalnızca Katar ve Türkiye maddi yardımda 
bulunurken, askeri müdahaleden sonra Körfez ülkelerinden ciddi oranlar-
da yapılan finansal yardımların, bu ülkelerin Mısır’daki darbeden memnun 
olduklarının bir ifadesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu şartlar altında Mısır 
ordusunda hâlihazırda var olan müdahale eğiliminin konjonktürün de yar-
dımıyla bir fırsata dönüştüğünü ve askeri müdahaleye zemin hazırladığını 
söylemek mümkündür. 

Sonuç olarak; Arap İsyanları sürecinde Mısır ordusunun oynadığı 
rolü, ordunun geleneksel çizgisinde büyük bir sapma olarak düşünemeyiz. 
Tam aksine, önceki rolünün devam etmesi amacıyla yapılmış manevralar 
olarak düşünmek daha doğru olur. Arap İsyanlarının başlangıç aşamasında 
protestocularla birlikte hareket etmesi, önceki dönemde rejimle özdeşleş-
miş olan ordunun önceliklerini daha iyi görmemizi sağlamıştır. Rejimle 
yakın ilişkide olsa da kurumsal kimliğini her dönemde korumaya özen 
gösteren Mısır ordusunun, ABD ile olan ilişkilerinin rejimle olan bağından 
daha önemli olduğunu ve kendi çıkarlarını korumak amacıyla gerekirse 
Mübarek rejimi gibi önemli bir müttefikten vazgeçebileceğini de 2013’teki 
askeri müdahale sırasında yaşananlar bize göstermiş oldu. 2013’teki askeri 
müdahale ile ordu, çıkarlarını tehdit altında gördüğü ve siyasi konjonktür 
olarak uygun şartların oluştuğu durumlarda, doğrudan yönetimi ele geçir-
mek de dâhil her türlü yolu meşru gördüğünü ortaya koymuştur. Değişen 
dinamiklerin ve ortaya çıkan konjonktürün etkisiyle, ordu, yeniden pozis-
yon almak durumunda kalmış ve farklı politikalara ve uygulamalara imza 
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atmıştır. Bununla birlikte şekil değişse de özün aynı kaldığını ifade etmek 
yanlış olmaz. Önümüzdeki süreçte Mısır ordusunun ülke siyasetinde ve 
ekonomisinde belirleyici bir rol oynamaya devam edeceğini öngörebiliriz. 
Bu amaçları gerçekleştirmek için kullanılacak araçlar ve kurulacak geçici 
ittifaklar zaman içinde değişkenlik gösterebilir; ama ordunun, her zaman 
kendi çıkarları doğrultusunda hareket edeceğini düşünebiliriz. Uzun süren 
otoriter rejimler altında ordunun izlemiş olduğu siyaseti tam olarak çözüm-
lemek mümkün olmasa da, son dönemdeki gelişmeler, Mısır ordusunun 
önceliklerini ve genel siyasetini daha belirgin hâle getirmiştir. Dolayısıyla 
Mısır’da orduyu siyasi bir aktör gibi değerlendirmeden yapılacak siyasi 
analizler eksik kalacaktır.
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Küçük Ağrı Krizi: Türkiye-İran İlişkilerinde  
Bir Kriz Yönetimi Örneği1

Laçin İdil ÖZTIĞ2

Öz 

1926-1930 yılları arasında ortaya çıkan Ağrı isyanlarında İran’ın Küçük Ağrı 
bölgesinde bulunan Kürt isyancılar, sınırı geçerek Türkiye topraklarında saldırı 
gerçekleştirmiştir. Bu makale, Ağrı İsyanları süresince Türkiye-İran ilişkilerini 
kriz yönetimi bağlamında incelemektedir. 1926’da çıkan Ağrı isyanı ile 
birlikte Türkiye ve İran arasında daha önce sınır düzenlemesi ile ilgili var olan 
uyuşmazlığa sınır güvenliği boyutu eklenmiştir. 1930 Ağrı isyanı (Zilan isyanı) 
sonrasında ise sınır uyuşmazlığı dış politika krizine dönüşmüştür. Türkiye’nin İran 
topraklarında askeri operasyonla isyanı bastırmasının ardından dış politika krizi 
yumuşama sürecine girmiş ve iki ülke arasında imzalanan 1932 sınır anlaşması 
ile son bulmuştur. Bu makalede, Ağrı isyanları sonucu iki ülke arasında ortaya 
çıkan dış politika krizi (Küçük Ağrı krizi), krizin tetikleyici dinamikleri; kriz 
sürecinde karar alıcıların söylemleri ve kullanılan diplomatik, askeri ve hukuki 
araçlar çerçevesinde değerlendirilmiştir.
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The Little Ararat Crisis: An Example of Crisis Management  
in Turkish-Iranian Relations

Abstract 
During the Ararat uprising which took place between 1926 and 1930, Kurdish 
rebels attacked Turkish territory by crossing the border from the Little Ararat 
region of Iran. In this article, Turkish-Iranian relations during the Ararat uprising 
is analyzed in the context of crisis management. With the Ararat uprising which 
erupted in 1926, a border security dimension was added to the already present 
dispute between Turkey and Iran with respect to the rearrangement of the border. 
Following the 1930 Ararat uprising (Zilan uprising), the border dispute turned 
into a foreign policy crisis. The crisis deescalated after Turkey organized a mili-
tary operation on Iranian soil to end the uprising and ended with the 1932 border 
agreement signed between the two countries. In this article, the foreign policy 
crisis which emerged between the two countries as a result of the Ararat uprising 
(the little Ararat crisis) is evaluated with respect to the trigger dynamics of the 
crisis; the discourses of the decision makers and the diplomatic, military and legal 
tools employed during the crisis.

Keywords: The Little Ararat crisis, Turkey, Iran, Kurdish rebels, foreign policy 
crisis analysis 
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1. Giriş
Osmanlı Devleti’nin son döneminde İngiltere’nin desteği ile Kürdis-

tan Azmi Kavmi, Kürt Teavün ve Terakki, Hewi/Hiva gibi cemiyetlerin 
çatısı altında faaliyet gösteren Kürt ayrılıkçı hareketi Osmanlı Devleti’nin 
yıkılması ile faaliyetlerine son vermemiş, 1920’de kurulan Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi hükümeti Anadolu’da Kürt direnişi ile mücadele etmiş-
tir.3 Kürt ayrılıkçı hareketi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra 
da devam etmiştir. Osmanlı dönemindeki yarı-özerk statü çerçevesinde 
geleneksel kimliklerini muhafaza eden Kürtler, yeni kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin merkezi yapısına uyum sağlamakta zorlanmış ve bazı 
Kürt aşiretleri merkezi hükümetin sekülerleşme ve modernleşme adımları-
na karşı çıkmışlardır.4

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye, ulusal güvenliğini sağlamak için 
İran, Irak ve Suriye ile güvenlik anlaşmaları ve protokolleri imzalamıştır.5 
Ancak, bu anlaşma ve protokoller Türkiye’nin ulusal güvenliğini sağla-
mada yetersiz kalmıştır. Kurumsallaşma ve merkezileşme çabasında olan 
hükümetin gücünü henüz tam anlamı ile konsolide edememiş olmasından 
ve bölgedeki güç boşluğundan yararlanan Kürtler tekrar isyan başlatmış-
lardır.6 1925’te çıkan ve Bingöl, Muş, Diyarbakır, Tunceli, Elazığ, Erga-
ni, Siirt ve Urfa’da geniş halk desteği bulan Şeyh Said isyanı kısa sürede 
bastırılsa da bölgedeki huzursuzluk devam etmiştir.7

Şeyh Said isyanı sonrasında İran’a kaçan isyancılar Küçük Ağrı 
bölgesinde hayvan ve eşyaları ile birlikte barınma olanağı bulmuşlardır.8 
Bu bölgede Türkiye’ye karşı örgütlenen Kürt isyancılar, Türkiye için bir 
ulusal güvenlik meselesi haline gelmiştir.9 Nakşibendi tarikatına mensup 
bir dini lider olan Şeyh Said önderliğinde çıkan Şeyh Said isyanından farklı 

3 İhsan Şerif Kaymaz, “Emperyalizmin Kürt Kartı”, Akademik Bakış, 1, No. 1, 2007, s. 159–60; Abdülhaluk 
M. Çay, Her Yönüyle Kürt Dosyası, İlgi Kültür Sanat Yayınları, Ankara, 1996, s. 300–7; Esra 
Sarıkoyuncu Değerli, “Ağrı İsyanlarında Yabancı Parmağı (1926–1930),” SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, No. 1, 2008, s. 113-32.

4 Kaymaz, “Emperyalizmin Kürt Kartı”, s. 157. 
5 Baskın Oran (der.) Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar. Cilt 1: 

1919-1980, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001, s. 252.
6 Mehmet Köçer, “Ağrı İsyanı (1926-1930),” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4, No. 2, 2004, s. 

383.
7 Yaşar Kalafat, Şark Meselesi Işığında Şeyh Sait Olayı, Karakteri, Dönemindeki İç ve Dış Olaylar, Boğaziçi 

Yayınları, Ankara, 1992, s. 134-51.
8 Genelkurmay Belgelerinde Kürt İsyanları, Cilt 2, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1992, s. 230.
9 Age, s. 313.
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olarak, Ağrı isyanları aşiret reisleri önderliğinde gerçekleşmiştir.10 İhsan 
Nuri, Berazi Aşiret Reisi Mustafa Bey, Liceli Mustafa Ağa liderliğindeki 
Hoybun Cemiyeti’nin bir Kürt devleti kurmak istemesi Ağrı isyanlarının 
tetikleyici unsuru olmuştur.11

Ağrı isyanları 16 Mayıs 1926 tarihinde başladı ve 1930’da Türki-
ye’nin İran sınırları içerisindeki Aybey Dağları ve Küçük Ağrı Dağı’na 
askeri operasyon düzenlemesi ile son buldu. 1926-1930 dönemlerinde 
gerçekleşen Ağrı isyanlarına karşı yapılan askeri operasyonlar 1926, 1927 
ve 1930 olmak üzere üç döneme ayrılmaktadır. 16 Mayıs-17 Haziran 1926 
tarihleri arasında 1. Ağrı operasyonu, 13-20 Eylül 1927 tarihleri arasında 
2. Ağrı operasyonu, 7-14 Eylül 1930 tarihleri arasında 3. Ağrı operasyonu 
gerçekleşmiştir.

Michael Brecher’e göre dış politika krizi ülkelerin temel değer ve 
çıkarlarına dönük bir tehdit algılaması sonucu ortaya çıkmaktadır. Dış 
politika krizleri, tehdit algılayan ülkenin bu tehdidi ortadan kaldırıcı po-
litika geliştirmesi ve bunun sonucunda iki ülke arasında askeri çatışma 
ihtimalinin artması şeklinde cereyan etmektedir.12 Diğer bir ifade ile, dış 
politika krizleri, diplomatik ilişkilerin kötüleşmesi ile sınırlı kalmamak-
ta, iki ülke arasındaki ilişkilerin askeri çatışma riskini arttıracak derecede 
gerilmesine tekabül etmektedir. Dış politika krizleri askeri çatışma, hatta 
savaş riskini artırsa da her krizin savaşa yol açmadığının altını çizmek ge-
rekir.13 Mesela, ABD ve Sovyetler Birliği arasında 1962’de çıkan Küba 
füze krizi, iki ülkeyi nükleer savaşın eşiğine getirse de, iki tarafın anlaşma-
sı neticesinde savaşa dönüşmemiş bir kriz örneğidir.14 

Bu makalede Ağrı isyanları sonucu Türkiye ve İran arasında ortaya 
çıkan dış politika krizi (Küçük Ağrı krizi) incelenecektir. Türkiye-İran ara-
sında sınır düzenlemesi ile ilgili uyuşmazlığın kökenini Osmanlı dönemi-
ne kadar uzatmak mümkündür. 1926’da çıkan Ağrı isyanı ile isyancıların 
İran sınırından geçerek Türkiye’ye saldırmaları ve tekrar İran’a kaçmaları 
sonucu ikili ilişkilerde sınır düzenlemesi ile ilgili uyuşmazlığa sınır gü-
venliği boyutu da eklenmiştir. Ağrı isyanlarının devam etmesi ve İran’ın 
bu süreçte somut adımlar atmaması sonucu 1930’da sınır uyuşmazlığı dış 

10 Hikmet Kıvılcımlı, İhtiyat Kuvvet: Milliyet(Şark), Yol Yayınları, İstanbul, 1979, s. 89. 
11 Emin Karaca, Ağrı Eteklerinde İsyan, Karakutu Yayınları, İstanbul, 2003, s. 21. 
12 Michael Brecher, Crisis in World Politics, Pergamon Press, Oxford, 1993, pp. 3-4.
13 Ibid, pp. 4-6.
14 Daha detaylı bilgi için, bkz. Ibid, p. 26, 36.
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politika krizine dönüşmüştür. Bununla birlikte, 1930’da isyanı bastırmak 
için Türkiye’nin İran topraklarında yaptığı operasyonda İran’ın Türkiye 
ile işbirliği yapması ile kriz yumuşama evresine girmiş ve bu süreçte iki 
ülke sınır müzakerelerine başlamışlardır. 1932’de iki ülke arasında sınır 
düzenlemesi ile ilgili anlaşmanın yapılarak Türkiye’nin ulusal güvenlik 
noktasındaki endişelerinin giderilmesi ile iki ülke arasındaki kriz durumu 
ortadan kalkmıştır.

Makale beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 20. yüzyılın başından 
1. Dünya savaşının sonuna kadar İngiltere, Rusya, Almanya ve Osmanlı 
Devleti’nin İran politikaları genel hatları ile incelenecek ve savaş sonrası 
İran’ın ve Türkiye-İran ilişkilerinin dinamiklerine kısaca ışık tutulacaktır. 
İkinci bölümde Türkiye-İran arasında sınır düzenlemesi ile ilgili uyuşmaz-
lığın tarihsel arka planı anlatıldıktan sonra 1926’da başlayan Ağrı isyanı 
ile Türkiye ve İran arasında yaşanan sınır uyuşmazlığı, sınır düzenlemesi 
ve sınır güvenliği açısından incelenecektir. Üçüncü bölümde, İran’ın kendi 
sınırından Türkiye’ye geçen isyancılara karşı yeterli önlemi almaması 
sonucu iki ülke arasında 1930’da ortaya çıkan dış politika krizi (Küçük 
Ağrı krizi) ele alınacaktır. Dördüncü bölümde ise Küçük Ağrı krizi, krizin 
tetikleyici dinamikleri; kriz sürecinde karar alıcıların söylemleri ve uygu-
lanan diplomatik, askeri ve hukuki araçlar analiz edilecektir. Sonuç bölü-
münde ise makalenin ana hatlarının altı çizilecektir.

2. Tarihsel Arka Plan
20. yüzyılın başında İngiltere ve Rusya, İran üzerinden Ortadoğu 

bölgesindeki nüfuzlarını artırma siyaseti izlemiştir. İngiltere’nin İran 
politikasındaki asıl hedefi Hindistan yolunun güvenliğini korumak, Rus-
ya’nın ise Basra Körfezi’ni ele geçirerek sıcak denizlere inmektir. 1905 
Rusya-Japonya savaşında Rusya’nın yenilmesi, Rusya’nın İran üzerindeki 
nüfuzunun azalması ile sonuçlanmıştır. İngiltere, Rusya’yı destekleyen ik-
tidardaki Muzaffereddin Şah’ı zayıflatmak amacı ile meşrutiyet hareketini 
desteklemiştir. Şah, muhalefetin ve İngiltere’nin baskısı ile 1906 yılında 
meşrutiyeti ilan etmek zorunda kalmış ve 1907’de ölümü üzerine iktidara 
Muhammed Ali Şah geçmiştir. 15

İran üzerinden birbirleri ile rekabet halinde olan İngiltere ve Rusya, 
Almanya’nın bir güç olarak ortaya çıkması ile işbirliği siyaseti izleme-
ye başlamıştır. 1907’de Rusya ve İran arasında yapılan anlaşmaya göre 

15 Barış Metin, Birinci Dünya Savaşında İran Coğrafyasında Etnik, Dini ve Siyasi Nüfuz Mücadeleleri, 
Berikan Yayınları, Ankara, 2012, s. 2-47.
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İran’ın kuzey bölgesi (Kasr-ı Şirin, İsfahan ve Yezd gibi) Rusya’ya, güney 
bölgesi (Benderabbas, Kirman ve Afganistan sınırı gibi) İngiltere’ye ve bu 
bölgelerin dışında kalan yerler de İran’a bırakılmıştır. Bu tarihten sonra 
Rusya ve İngiltere’nin askeri varlıklarının artırması ile İran bağımsızlığını 
tedricen kaybetmiştir.16

Rusya, İran sınırındaki Kürt aşiret liderlerini (Şikak Aşireti lideri Sim-
ko ve Barzan Aşireti lideri Abdüsselam gibi) destekleyerek Türk sınırdaki 
Osmanlı kuvvetlerine ve Kuzey İran’da Osmanlı Devleti’ni destekleyen 
Kürt aşiretlerine karşı hareket etmelerini sağlamıştır. Rusya’nın bu politi-
kası sonucu İran sınır bölgelerinde istikrarsızlık artmıştır. 1913’te iki yüz 
süvariden oluşan Kürt eşkıyası Osmanlı topraklarına girmiş ve üç askeri 
öldürmüştür. İran eşkıyalarının Osmanlı kuvvetlerine yönelttikleri saldırı-
lar 1. dünya savaşı döneminde de devam etmiştir.17

1. Dünya Savaşında İran üzerinde 20. yüzyılın başından itibaren İn-
giltere ve Rusya’nın yürüttüğü güç mücadelesine Almanya da katılmıştır. 
Rusya, İngiltere ve Almanya, İran üzerindeki etkilerini etnik, dini ve mez-
hepsel farklılıkları kullanarak artırma siyaseti izlemiştir. Savaş döneminde 
İran Şah’ı her ne kadar İran’ın tarafsızlığını ilan etse de, İran, askeri ve si-
yasi olarak zayıf olması sonucu, bağımsız bir politika izleyememiş ve İran 
üzerindeki güç mücadelesi artarak devam etmiştir. Rusya ve İngiltere, İran 
aşiretlerinin Osmanlı Devleti ile tarihi sorunlarını ve mezhep çatışmaları-
nı gündeme getirerek, bu aşiretleri Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtmıştır. 
Almanya ise, İran aşiretlerine para ve silah yardımı yaparak, bu aşiretlerin 
Rusya ve İngiltere’ye karşı hareket etmesini hedeflemiştir. Rusya ve İngil-
tere’nin İran üzerindeki siyasi ve askeri etkisinden endişe eden Osmanlı 
Devleti, İran’a asker göndermiştir. Kuzey İran’a konuşlanan Rus kuvvet-
leri ve Güney İran’a konuşlanan İngiliz kuvvetleri, Osmanlı Devleti’nin ve 
Almanya’nın İran üzerindeki etkisini önlemeye çalışmıştır.18 

1917 Bolşevik İhtilali ile Rusya’nın İran’da konuşlanan birlikleri da-
ğılmış, bunun üzerine Rus birlikleri İran’dan askerlerini çekmiştir. Rus as-
kerleri çekilirken Osmanlı-İran sınırında yaşayan aşiretler ile Rus askerleri 
arasında çatışma yaşanmıştır. İngiltere ise kendi sömürgesi altında olan 
Hindistan’a erişiminde tampon bölge olarak gördüğü İran’ın güvenliğini 
sağlamak, kuzey İran bölgesine doğru Osmanlı ve Alman askerlerinin 

16 Age.
17 Age.
18 Age, s. 47-53; 201-204.
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ilerlemesini önlemek ve Bakü petrollerinin Almanya’nın eline geçmesini 
engellemek amacı ile bölgeye asker sevk etmiştir. 1918 Mondros Ateşkes 
Antlaşması’nın imzalanması ile kuzey İran’da konuşlanan Osmanlı kuv-
vetleri sınıra geri çekilmiştir.19 

1917 Bolşevik İhtilali sonucu Rusya’nın İran’daki etkisinin zayıfla-
masını fırsat bilen İngiltere, İran’ın tamamen kendi kontrolüne almaya 
çabalamıştır. 1919 İngiliz-İran Antlaşması birçok bakımdan İngiltere’nin 
Irak ve Suriye ile yaptığı manda antlaşmaları ile benzerlik göstermektedir. 
1919 Antlaşmasına göre İran, silah ve krediyi sadece İngiltere’den alabi-
lecekti. Bu antlaşmaya göre, İran demiryollarının yaptırılmasını da sade-
ce İngiltere üstlendi.20 Bununla birlikte, İngiltere sadece içişlerinde değil 
dışişlerinde de söz sahibi olmuştur. İngiltere’nin İran’ın Milletler Cemiyeti 
ile ilişkisini yönetmesi de hem siyasi elitler hem de halk arasında İngiltere 
karşıtlığını artırmıştır.21 İranlı bazı fıkıh bilginleri İngiltere’nin İran’ın 
düşmanı ve Sovyetler Birliği’nin İran’ın dostu olduğunu belirten fetvalar 
yayınlamış ve bu durum İngiltere tarafından tedirginlikle karşılanmıştır.22

1. Dünya Savaşı sonrasında İran siyasi ve ekonomik açıdan oldukça 
zayıflamış ve Kaçar Hanedanı Ahmet Şah’ın otoritesi neredeyse tamamen 
yok olmuştu. 1917 ve 1921 tarihleri arasında yaklaşık iki milyon kişi sa-
vaş, hastalık ve açlık sebebiyle hayatını kaybetmişti.23 Bu kaos ortamında 
1921’de General Rıza Han askeri darbe ile yönetimi ele geçirmiştir. Rıza 
Han, darbe sonrasında, Ahmet Şah’ı hemen devirmemiş; kara kuvvetleri 
komutanı, savaş bakanı, genelkurmay başkanı ve başbakan olarak siyasi 
gücünü arttırma yolunu seçmiştir.24 

Ahmet Şah dönemindeki otorite boşluğu bir dizi isyana zemin hazır-
lamıştı. Rıza Han 1921’de İran’ın kuzeyinde Küçük Han ve Cengeliler ta-
rafından başlatılan isyanı, bir yıl sonra da kuzeybatıda Hiyabani ve Lahu-
ti’nin önderliğinde çıkan isyanı bastırmıştır. 1919’da İran’ın kuzeybatısın-
da Kürt lider Simko tarafından başlatılan isyan da İran birlikleri tarafından 
1922’de sonlandırılmıştır. İsyanları bastırarak toprak bütünlüğünü sağla-

19 Age, s. 203-4.
20 Ervand Abrahamian, Modern İran Tarihi, çev. Dilek Şendil, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2011, 

s. 81.
21 Age.
22 Age, s. 82-3.
23 Age, s. 81.
24 Ersin Müezzinoğlu ve İsmail Şahin, “Sorunlu Mirasın Reddi: 22 Nisan 1926 Türkiye-İran Güvenlik ve 

Dostluk Antlaşması,” Yeni Türkiye, 22, No. 85, 2016, s. 239-40.
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yan Rıza Han, aşiretlerin özerkliklerine son vererek ve göçebe aşiretlerin 
yerleşik hayata geçmesini sağlayarak İran’ın merkezileşmesine katkı sağ-
lamıştır.25 Bununla birlikte, dış politikada da Sovyetler Birliği ve İngilte-
re arasındaki güç mücadelesini kullanarak İran’ın daha bağımsız hareket 
etmesinin yollarını açmıştır.26

Askeri başarılara imza atan ve muhalefeti bölerek siyaset sahnesinde 
yükselen Rıza Han, 1923’te Ahmet Şah’a kendisini başbakan olarak ata-
ması için ısrar etmiştir. Rıza Han, başbakan olarak atandıktan sonra Ahmet 
Şah’a baskıda bulunarak, İran’a bir daha dönmemek üzere yurtdışına git-
mesini sağlamıştır. Rıza Han 1925’te meclis tarafından şah olarak seçilmiş 
ve 1926’da taç giymiştir. Rıza Şah’ın başa geçmesi ile Kaçar Hanedanlığı 
resmen son bulmuş, Pehlevi Hanedanlığı başlamıştır.27

Rıza Şah, iktidara gelir gelmez Türkiye ile dostluk ve barış temelinde 
diplomatik ilişki yürütmüştür. 22 Nisan 1926 tarihinde Türkiye ve İran ara-
sında Güvenlik ve Dostluk Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre 
iki taraf birbirlerine karşı saldırgan tutum takınmamayı ve taraflardan biri, 
bir ya da daha fazla devletin düşmanca saldırılarına maruz kaldığında di-
ğer taraf tarafsız kalmayı yükümlenmiştir. Ayrıca, iki taraf da kendi toprak-
larında diğer tarafın rejimini değiştirmeyi ve toprak bütünlüğünü bozmayı 
hedefleyen birey ve grupların faaliyet göstermesine izin vermeyeceklerini 
yükümlenmiştir.28

Çalışmanın başında ifade edildiği gibi, 1925 Şeyh Said isyanı son-
rasında İran’ın Küçük Ağrı bölgesinde örgütlenen ve 1926-1930 tarihleri 
arasında Türkiye’ye saldıran Kürt isyancılar sadece Türkiye’nin toprak 
bütünlüğünü tehdit etmemiş, aynı zamanda Türkiye-İran ilişkilerinin de 
istikrarsızlaşmasına sebep olmuştur. Çalışmanın geri kalan bölümlerinde 
1926 Ağrı isyanı ile Türkiye ve İran arasında tetiklenen sınır uyuşmazlığı; 
1930’da bu uyuşmazlığın krize dönüşme süreci ve bu süreçte uygulamaya 
konulan kriz yönetim mekanizmalarını (diplomatik, askeri ve hukuki) de-
taylı olarak analiz edilecektir.

25 Gene R. Garthwaite, İran Tarihi: Pers İmparatorluğu’ndan Günümüze, çev. Fethi Aytuna, İnkilap 
Yayınları, İstanbul, 2011, s. 206-8; Abrahamian, Modern İran Tarihi, s. 241.

26 Abrahamian, Modern İran Tarihi, s. 240-41.
27 Age, s. 208.
28 “Turkey - Persia Text of Treaty of Friendship and Security”, Bulletin of International News, 2, No. 15, 

1926, pp. 1-3.
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3. Türkiye-İran Sınır Uyuşmazlığı
Osmanlı-İran sınırının ana hatları 1555 Amasya Anlaşması ile çizil-

miş, 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması ile büyük bir kısmı belirlenmiştir.29 Os-
manlı döneminde özellikle Yavuz Sultan Selim, Kanunî Sultan Süleyman 
ve II. Selim dönemlerine Osmanlı Devleti ve İran arasında sınır tespit ça-
lışmaları yapılsa da iki ülke arasındaki sınır Cumhuriyetin ilk yıllarına ka-
dar kesin bir şekilde çizilmemiştir. 1850-1852 ve 1874-1875 dönemlerinde 
sınır düzenlemesi ile ilgili komisyonlar toplanmış, ancak bu komisyonlar 
somut bir sonuç elde edemeden dağılmıştır. 1878 Berlin Anlaşması doğrul-
tusunda Rus ve İngiliz yetkililerden oluşan sınır komisyonu Van’ın Kotur 
arazisinin İran’a bırakılmasını kararlaştırmıştır.30

1907’de İran’da ilan edilen meşrutiyetten yararlanarak bölgedeki 
Kürtlerin istikrarsızlık çıkarması sonrası II. Abdülhamit’in emri ile İran’ın 
Osmanlı Devleti’nden aldığı topraklar geri alınmıştır. Rusya’da oluşturu-
lan sınır komisyonu bu yerlerin (Savuç Bulak, Bana, Serdeşt, Sülduz, Uşna 
ve Lâheycan, Sine, Rumiye, Dol, Deşt, Branduz, Terguvar, Merguvar, So-
may, Bradoşt, Selmas) Osmanlı Devleti’ne bırakılmasını onaylamıştır.31

1911’de İngiltere ile Rusya, Osmanlı Devleti’ne gönderdikleri no-
tada Türkiye-İran sınırının Rusya, İngiltere, Osmanlı Devleti ve İran 
temsilcilerinden oluşan bir sınır komisyonunca kesin bir şekilde tespit 
edilmesini istemişlerdir. Bu nota üzerine Osmanlı Devleti ve İran arasında 
görüşmeler yapılmış ve 1912’de Tahran’da imzalanan protokol ile karma 
sınır komisyonu oluşturulmuştur. Ancak, bu komisyon ile sınır düzenleme-
si konusunda somut bir sonuca ulaşılamamıştır. Mesela, daha önce Osman-
lı toprağı olan ve Osmanlı Devleti açısından stratejik önemi haiz olan Pave 
kentinin İran’a bırakılmasına Osmanlı yetkilileri karşı çıkmıştır.32

1913 Protokolü ile Küçük Ağrı İran’a bırakılmıştır. 1913 Protoko-
lü’nün Osmanlı Meclisi’nde onaylanmaması üzerine Cumhuriyet döne-
minde Türk hükümeti protokolün revize edilmesini talep etmiş, ancak bu 
talep İran tarafından reddedilmiştir.33 Diğer bir ifade ile, Türkiye hükümeti 

29 Bülent Şener, “Ağrı İsyanı (1926-1930) ve Türkiye-İran Krizi (1930): Türk Dış Politikası Tarihinde Bir 
Zorlayıcı Diplomasi Uygulaması,” History Studies, 4, No. 4, 2012, s. 406.

30 Efdal As, “XVI. yy.’dan Cumhuriyetin İlk Yıllarına Kadar Türk-İran Sınır Sorunları ve Çözümü, ”Atatürk 
Yolu Dergisi, 46, 2010, s. 223-30.

31 Nihat Erim “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzeydoğu ve Doğu Sınırları”, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, 9, No. 1-2, 1952, s. 20-1.

32 Metin, Birinci Dünya Savaşında İran, s. 20-2.
33 Şener, “Ağrı İsyanı”, s. 386- 406.
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1913 Protokolü’nün hukuksallığını sorgulayarak sınır konusunda revizyo-
nist bir tutum takınırken, İran hükümeti statükocu bir politika izlemiştir. 

1926’da çıkan Ağrı isyanından sonra Türkiye ve İran arasındaki sınır 
düzenlemesi ile ilgili uyuşmazlığa sınır güvenliği boyutu eklenmiştir. 
Ağrı isyanları sırasında İran topraklarında örgütlenen isyancılar Türkiye 
topraklarına saldırdıktan sonra İran hükümetinin sınırı yeterince kontrol 
edememesi sonucu kolayca İran’a kaçmış, bu da Türkiye’nin düzenlediği 
askeri operasyonlardan kesin sonuç almasını zorlaştıran bir faktör olmuş-
tur.34 İsyancıların sınır geçişlerinin engellenmesi amacıyla Türkiye’nin sı-
nır karakollarını sınıra daha yakın yerlere taşıması ise iki ülke arasındaki 
ilişkileri daha da germiştir.35 Mart 1927’de bir İran askerî ataşesinin açık-
lamaları Türkiye ve İran’ın farklı yaklaşımlarını ortaya koyar:

“…Mesele şu ki, Kürtlere karşı operasyonlarda bizim de sınırın öteki 
tarafından kendileriyle işbirliği yapmamızı istemektedirler. Bu yolla İran 
Kürtlerinin Türkiye Kürtlerine yardım sağlamalarını engelleyeceklerini 
düşünmektedirler. Bizim Kürtler bize bir sıkıntı vermedikleri ve biz de bir 
mesele aramadığımız için bunu yapmaya hazır değiliz. Bundan dolayı bize 
kızgındırlar ve bizi isyankâr Türkiye Kürtlerine yardım etmekle suçlamak-
tadırlar”.36

13-20 Eylül 1927 tarihlerinde Türkiye’nin bölgedeki isyancılara kar-
şı gerçekleştirdiği askeri operasyondan sonuç almak mümkün olmamış 
ve Ekim ayının başında İran sınırından geçen Kürt aşiret üyeleri Doğu 
Beyazıt’ta Türk subay ve erlerini İran’a kaçırmıştır. Bunun üzerine, 
Türkiye İran’a nota vererek kaçırılan Türk askerlerinin Türkiye’ye iade 
edilmesini ve Türkiye’den İran’a kaçan Kürtlerin kabul edilmemesini, 
aksi halde diplomatik ilişkilerin kesileceğini belirtmiştir. Türkiye’nin ıs-
rarlı tutumuna rağmen İran Dışişleri Bakanlığı, isyancıların Türkiye’ye 
saldırması konusunda İran’ın sorumlu olmadığının altını çizmiştir. İran, 
Türk askerlerini Türkiye’ye iade etmiş ancak sınırların daha sıkı kontrolü 
noktasında politika değişikliğine gitmemiştir. Bunun üzerine, Türkiye İran 
büyükelçisini geri çekerek konu ile ilgili tepkisini ortaya koymuştur.37 

34 Genelkurmay Belgelerinde Kürt İsyanları, Cilt 2, s. 91.
35 As, “XVI. yy.’dan Cumhuriyetin İlk Yıllarına Kadar Türk-İran Sınır Sorunları ve Çözümü,” s. 250.
36 Ahmet Mesut, İngiliz Belgelerinde Kürdistan, Doz Yayınları, İstanbul, 1992, s. 190.
37 Gökhan Çetinsaya, “Atatürk Dönemi Türkiye-İran İlişkileri (1926-1938),” Avrasya Dosyası, 5, No. 3, 

1999, s. 157; Berna Türkdoğan, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Atatürk Araştırma Merkezi, 
Ankara, 2000, s. 298-299. 
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Türkiye’nin kararlı tutumu karşısında İran ilişkileri yumuşatmak için Rıza Şah 
İran’ın Milletler Cemiyeti temsilcisi olan Furungi Han’ın Türkiye’ye gitmesini ka-
rarlaştırmıştır.38 Türk yetkililer İran’ın sınır kontrollerini sıkılaştırması gerektiğini 
belirtmiş, bunun üzerine Furungi Han bunun İran açısından kolay olmadığını be-
lirtmiş ve Türkiye’nin bu talebinin İran’ın Kürt politikasına ters düştüğünün altını 
çizmiştir.39 Türk yetkililer 1913 Protokolü’nün Osmanlı’nın çökmekte olduğu bir 
dönemde İngiltere ve Rusya’nın baskısı ile kabul edildiğini,40 protokolün Osmanlı 
Meclisi tarafından onaylanmadığını ve protokolde belirtilen sınır tespit komisyo-
nunun faaliyet göstermediğini vurgulamışlardır.41 Bununla birlikte, Türk yetkililer 
Furungi Han’dan İran’ın, Türkiye topraklarına saldıran isyancıların tekrar İran’a 
kaçmalarını önlemek amacıyla, sınır kontrollerini arttırmasını talep etmişlerdir.42 
Furungi Han ise Türkiye’nin yaptığı operasyonlarda isyancıları takip amacı ile İran 
sınırını geçmesinden ötürü İran’ın rahatsızlık duyduğunu belirtmiştir.43 Furungi 
Han’ın bu açıklamaları ikili ilişkilerde uyuşmazlığın sınır düzenlemesi ile birlikte 
sınır güvenliğini de kapsadığını göstermektedir.

Görüşmeler sonucu somut adımlar atılmasa da güvenlik ve işbirliği konusun-
da taraflar uzlaşmacı bir tavır izlemişlerdir. Bu görüşmeler sonucunda Türkiye ile 
İran heyetleri arasında 15 Haziran 1928’de Tahran’da 1926 Antlaşması’na ek bir 
protokol imzalandı. Ek protokolün 1. Maddesine göre “Bağıtlı taraflardan biri (…) 
bir veya birkaç devletin düşmanca bir eylemiyle karşılaşırsa, öteki taraf duruma 
çare bulmak için elinden gelen çabayı gösterecektir. Eğer bu çabaya karşın savaş 
bir oldubitti olursa, bağıtlı taraflar (…) durumu aralarında (…) yeniden incelemeyi 
yükümlenirler”.44 Anlaşma ile ilgili Başbakan İnönü şu şekilde bir açıklama yap-
mıştır:

“Komşumuz İran’la imzaladığımız protokol, iki ülke ilişkilerinde esasen de-
vam eden dostluğun ve iki komşu arasında ekonomik gelişme ve işbirliği istekleri-
nin samimiyetine delildir. İki ülkenin ilişkileri ve iletişim araçları arttıkça iyi kom-
şuluk ilişkileri ve birbirine güvenme kurallarının her iki ülke için hayırlı sonuçları 
daha iyi görülecektir”.45

38 Çetinsaya, “Atatürk Dönemi Türkiye-İran İlişkileri,” s. 156.
39 Age, s. 159.
40 As, “XVI. yy.’dan Cumhuriyetin İlk Yıllarına Kadar Türk-İran Sınır Sorunları ve Çözümü…”, s. 250.
41 Akdevelioğlu ve Kürçüoğlu, “Ortadoğu’yla İlişkiler,” Oran (der.) Türk Dış Politikası, s. 360.
42 As, “XVI. yy.’dan Cumhuriyetin İlk Yıllarına Kadar Türk-İran Sınır Sorunları ve Çözümü…”, s. 239.
43 Age, s. 239.
44 Ismail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları, 1. Cilt, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989, s. 

278-80.
45 Abdülahat Akşin, Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasi, TTK Yayınları, Ankara, 1991, s. 192-3.
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İkili ilişkilerde meydana gelen iyileşme sınır konularında işbirliğin 
de zeminini hazırlamıştır. 1929’da iki ülkeden uzmanların katıldığı karma 
sınır komisyonu kurulmuştur. Bu çerçevede komisyona isyancıların sınırı 
geçmesini önleme ve Bulakbaşı, Kotur ve Siro-Sarteks bölgelerine gidip 
sınırın yeniden düzenlenmesi için inceleme yapma görevleri verilmiştir. 
Komisyon faaliyetleri çerçevesinde Türk ve İran sınır görevlilerinin yılda 
iki kez toplanması kararlaştırılmıştır. Ancak, komisyon 20 Haziran-12 
Temmuz 1930’da çıkan Ağrı isyanı (Zilan isyanı) sebebiyle dağılmak zo-
runda kalır.46 Komisyonun dağılması sonucu sınır düzenlemesi ve sınır 
kontrolü konularında işbirliği sekteye uğramış, bu konulardaki uyuşmazlık 
hali ise devam etmiştir.

Ağrı isyanları sürecinde Türkiye ve İran, sınır güvenliği konusunu 
farklı açılardan ele almışlardır. İran, Türkiye’nin isyancılara karşı 
gerçekleştirdiği operasyonlarda İran sınırını geçmesinden endişe etmiştir. 
Türkiye açısından ise sınır güvenliği Kürt isyancıların İran sınırından Tür-
kiye’ye sızması ve sınır kontrollerinin yetersiz olmasından ötürü tekrar 
İran’a dönmeleri noktasında değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, Ağrı isyan-
ları sürecinde İran’ın Türkiye sınırında isyancılara karşı somut adım atma-
ması ya da atamaması iki ülke arasındaki uyuşmazlığın dış politika krizine 
dönüşmesini tetikleyici bir unsur olmuştur.

4. Ağrı İsyanları ve Dış Politika Krizi
Bir önceki bölümde bahsedildiği gibi, 1926 yılında ortaya çıkan Ağrı 

isyanı ile Türkiye ve İran sınır düzenlemesi ve sınır güvenliği konuları-
na odaklanmışlardır. 1930 yılına kadar Türkiye ve İran bu konularda bazı 
adımlar atsa da somut sonuçlara ulaşılamamıştır. Türkiye’nin 1926 ve 
1927 yıllarında kendi topraklarında gerçekleştirdiği askeri operasyonlar ve 
İran ile yürüttüğü işbirliği mekanizmaları başarısız olmuş, 20 Haziran-12 
Temmuz 1930’da tekrar bir isyan (Zilan isyanı) baş göstermiştir. 1926’da 
ve 1927’de çıkan Ağrı isyanlardan farklı olarak 1930 Ağrı isyanı, Türkiye-
İran arasındaki uyuşmazlığın dış politika krizine dönüşmesine zemin ha-
zırlamıştır.

1930 Ağrı isyanından sonra Türkiye’deki İran karşıtı tutum gerek ba-
sın ve gerek karar alıcılar açısından artarak devam etmiştir. İsyandan kısa 
bir süre sonra, Türk basınında İran’ın isyancılara silah ve erzak yardımı 
yapıldığına ilişkin haber yapılmaya başlanmış47 ve Türkiye notalar aracılı-

46 Çetinsaya, “Atatürk Dönemi Türkiye-İran İlişkileri,” s.162; Şener, “Ağrı İsyanı,” s. 395.
47 “İran’la Münasebetimiz Gerginleşti”, Cumhuriyet, 4 Temmuz 1930, s.1.
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ğı ile İran’a baskısını artırmıştır. Diğer bir ifade ile, Türkiye basın aracılığı 
ve diplomatik yollar ile İran’a baskıyı arttırarak, sorunu eylemsel boyuta 
taşımıştır. Ancak bu süreçte iki ülke arasında işbirliğine yönelik girişimler 
de gözlemlenmektedir.

5 Temmuz 1930 tarihinde Akşam gazetesinde yayınlanan bir haber-
de Türkiye’nin sınır güvenliği ile ilgili İran’ın büyük sorumluğu olduğu, 
İran hükümetinin isyancılara erzak ve silah yardımı yaptığı belirtilmiştir.48 
Türkiye konu ile ilgili İran’ı nota ile uyarmıştır.49 Dışişleri Bakanı Tevfik 
Rüştü Bey “…Eşkiyanın bütünüyle yok edilmesi için her önlem alınmıştır. 
Yok edilme haberini her an bekleyebilirsiniz…”50 açıklamasını yaparak bu 
konuda Türkiye’nin kararlılığını ifade etmiştir. Diğer yandan İran’a veri-
len nota ile ilgili olarak 8 Temmuz tarihinde İran Maslahatgüzarı Mehmet 
Sait Han ise şu şekilde konuşmuştur:

“Bu konuyla ile ilgili henüz hükümetimden hiçbir cevap almadım. 
… Bu iş hakkında Tahran’da dışişleri bakanımız ile Türkiye büyükelçisi 
Memduh Şevket Bey arasında görüşmeler devam etmektedir. İran hükü-
meti ve Türkiye büyükelçisi birlikte durumu incelemektedirler. Biz, Tür-
kiye’nin iç huzurunun ihlal edecek bu gibi hareketleri savunmaz, ceza-
landırırız. Tahran’da, isyan edenlerin İran’dan geldikleri hakkındaki ha-
ber incelenmektedir. Ancak inceleme sonucunda hüküm vermek mümkün 
olabilecektir. Yalnız şunu söyleyeyim ki ben şahsen Türkiye aleyhine bir 
hareketin İran’da yer bulacağına kesin olarak ihtimal vermem. Bizim iyi 
komşuluk ilişkilerimiz hiçbir şeye benzemez.” 51

İran Maslahatgüzarı Mehmet Sait Han’ın bu açıklamalarına rağmen 
Türkiye’de Temmuz ayı boyunca İran’ın isyancılara yardım yaptığına dair 
haberler çıkmaya devam eder.52 İran hükümeti ise 22 Temmuz 1930 ta-
rihinde Türkiye’ye verdiği notada İran topraklarında Türkiye aleyhinde 
hareketlere izin verilmeyeceği ve bununla ilgili güvenlik önlemleri alı-
nacağını belirtilmiş, ancak sınır kontrolünün kolay olmadığının da altını 
çizmiştir.53 

48 “İran Haydutlara Silah ve Zahire Veriyor”, Akşam, 5 Temmuz 1930, s. 1.
49 “İran Hükümetine Bir Nota Verdik”, Cumhuriyet, 5 Temmuz 1930, s. 1.
50 “İran Hükümetine Nota Verdik”, Akşam, 6 Temmuz 1930, s. 1.
51 “Şark Hududundaki Hadise”, Akşam, 8 Temmuz 1930, s. 2.
52 “Asilere İran’dan Yardım Devam Ediyor”, Akşam, 17 Temmuz 1930, s. 1; “İran Eşkıya Yatağı Halini 

Aldı”, Akşam, 19 Temmuz 1930, s. 1
53 “Komşu Devlet Şakilere Karşı Tedbir Almıştır”, Cumhuriyet, 23 Temmuz 1930, s. 2.
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Türkiye’nin 27 Temmuz 1930 tarihinde İran’a gönderdiği ikinci nota-
da iki ülke arasındaki sınır güvenliği ile ilgili sorunun çözümü ile ilgili iki 
talep sunulmuştur. İlk talep, isyancıların barındığı Küçük Ağrı Dağı’nın 
tamamen Türkiye’ye bırakılması ve bunun karşılığında Türkiye’nin başka 
bir toprağının İran’a verilmesidir. İkinci talep ise Türkiye’ye İran toprak-
larında isyancılara karşı sıcak takip hakkı tanınmasıdır. İran, Türkiye’nin 
sıcak takip taleplerini kabul etmemiş, ancak isyancılara karşı kendi toprak-
larında önlem almaya başlayarak kısmen uzlaşmacı bir tavır takınmıştır.54

Bu süreçte Başbakan İsmet İnönü’nün sınır güvenliği sağlanmadan 
Türkiye-İran ilişkilerinin normalleşmeyeceğini belirtmesi Türkiye’nin ka-
rarlı tutumunu yansıtmaktadır.55 29 Temmuz’da Tahran Büyükelçisi Mem-
duh Şevket Esendal’ı merkeze çağrılarak sert tutumuyla bilinen Hüsrev 
Gerede Tahran Büyükelçisi olarak atanmıştır. Cumhurbaşkanı Atatürk, Ge-
rede’ye “Hüsrev, pasaportun cebinde, fakat dönmeni değil, orada kalmanı, 
sınır meselesinin halliyle barış ve dostluk siyasetimizde başarılı olmanı 
isterim” demiştir.56 Başbakan İsmet İnönü ise “Hüsrev, senin durumun tıp-
kı Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme devirlerinde filolarını Çanakkale 
Boğazı’na dayayarak büyükelçilik tercümanlarını Babıâli’ye göndererek 
sadrazama isteklerini dayatan devletlerin büyükelçilerine benzemektedir. 
Bir farkla ki, devletimiz yurt içinde düzenin bozulmasına ve sınırlarında 
bir Makedonya oluşumuna mani olmak için kazanılmış hak ve azmiyle 
seni göndermektedir. Bununla birlikte, sen İran Hükümeti’yle seferber ol-
muş bir ordumuz arkanda harekete hazır bir halde konuşacaksın. Bu ciddi 
vaziyetin durumuna göre davranmak lazımdır” diyerek Türkiye açısından 
sınır güvenliği meselesinin ciddiyetini ifade etmiştir.57

 Atatürk ve İnönü’nün açıklamaları sınır meselesinin çözümünde 
Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında yaklaşım farklılığının olduğunu 
göstermektedir. Cumhurbaşkanı Atatürk, İran ile sınır meselesinde barış 
ve dostluk temelinde bir çözümü vurgularken, Başbakan İnönü sertlik 
yanlısıdır. İnönü, Gerede’ye “ordumuz arkanda harekete hazır bir halde 
konuşacaksın” diyerek sınır meselesinin çözümünde askeri gücü bir baskı 
unsuru olarak gördüğünü ortaya koymuştur. Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, 

54 “İran da Şakilere Karşı Ciddi Tedbir Aldı”, Cumhuriyet, 28 Temmuz 1930, s. 1; Şener, “Ağrı İsyanı”, s. 
398.

55 Bilal N. Şimşir, İngiliz Belgeleriyle Türkiye'de “Kürt Sorunu”: (1924-1938): Şeyh Said, Ağrı ve Dersim 
Ayaklanmaları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1991, s. 205-6.

56 Hüsrev Gerede, Siyasi Hatıralarım I: İran 1930-1934, Vakit Yayınları, İstanbul, 1952, s. 17-20.
57 Age.
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ılımlı Memduh Şevket Bey’in merkeze alınıp yerine sertlik yanlısı Hüsrev 
Gerede’nin Tahran Büyükelçisi olarak atanmasında 'şahinler grubu' olarak 
bilinen İnönü’nün ve Dışişleri Bakanı Tevfik Aras’ın etkili olduğunu iddia 
etmektedir.58

30 Temmuz 1930 tarihinde İran’a verilen notada isyancıların İran sı-
nırından gelmesi durumunun devam etmesi halinde Türkiye’nin meşru 
savunma çerçevesinde İran topraklarına girebileceği belirtilmektedir.59 
Türkiye’nin notası İran açısından bu konunun tırmanabileceğine dair bir 
işaret olarak algılanmıştır. Türkiye’nin artan tepkisi karşısında İran isyan-
cılara karşı önlemlerini arttırmıştır. 8 Ağustos 1930 tarihinde İran askeri 
kendi topraklarında isyancılara yardıma gelen Celalileri geri püskürtmüş-
tür.60 

14 Ağustos’ta Türk birlikleri isyancıları yakalamak için İran toprakla-
rında sıcak takip düzenlemiştir.61 Türkiye ve İran arasında 1926’da imzala-
nan Güvenlik ve Dostluk Antlaşması’nda ve bu antlaşmanın 1928 protoko-
lünde sıcak takip ile ilgili bir madde yoktur. Bununla birlikte, İran 27 Tem-
muz 1930 tarihinde Türkiye’nin yapmış olduğu sıcak takip talebine olumlu 
bakmamıştır. Dolayısıyla, Türkiye’nin düzenlediği sıcak takibin hukuki 
veya diplomatik bir dayanağı bulunmamaktadır. Ancak, İran toprakların-
da isyancılara yapılan sıcak takip, Türkiye’nin 30 Temmuz 1930 tarihinde 
İran’a gönderdiği notada belirttiği gibi meşru müdafaa kapsamında değer-
lendirilmiştir. Türkiye’nin toprak bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini tehdit 
eden isyanlar karşısında İran’ın somut sonuçlar doğuran adımlar atmaması 
ya da atamaması Türkiye’nin meşru müdafaa tezini güçlendiren bir etmen 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

17 Ağustos’ta İran kendi topraklarında faaliyet gösteren isyancılara 
karşı operasyon düzenlemiştir. Bu amaçla sınırına asker sevk etmiştir.62 
20 Ağustos’ta İran isyancılara karşı Türkiye’nin ortak operasyon teklifini 
tekrar reddetmiştir. Ancak iki ülkenin de kendi topraklarında isyancılarla 
mücadele etmesi gerektiğini vurgulamıştır.63 24 Ağustos’ta İran’a gönderi-
len notada İran topraklarını da kapsayacak bir askeri operasyonun Türkiye 

58 Çetinsaya, “Atatürk Dönemi Türkiye-İran İlişkileri,” s.163-65.
59 “İran’a Şiddetli Bir Nota Verdik”, Akşam, 30 Temmuz 1930, s.1.
60 “Haço Muhasara Edildi”, Cumhuriyet, 11 Ağustos 1930, s. 1.
61 Şimşir, İngiliz Belgeleriyle Türkiye’de Kürt Sorunu, s. 211-12.
62 “İran Toprağına İltica Eden Asilerin Tedibi”, Cumhuriyet, 17 Ağustos 1930, s. 1.
63 “Hüsrev Bey Tahran’a gitmek üzeredir”, Cumhuriyet, 20 Ağustos 1930, s. 4 . Ayrıca bkz. Derk Kinnane, 

The Kurds and Kurdistan, Oxford University Press, London, 1964, s. 30.
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açısından meşru müdafaa kapsamında değerlendirildiği belirtilmiştir. Bu 
süreçte İran’ın kendi topraklarında isyancılara karşı operasyonu devam et-
mektedir. 64

Türkiye bölgedeki isyancılara karşı 7-14 Eylül 1930 tarihleri ara-
sında 3. Ağrı operasyonunu gerçekleştirmiştir. Operasyonda Türk asker-
leri İran’ın kontrolündeki Aybey Dağları ve Küçük Ağrı Dağı’na gire-
rek isyancıların İran içlerine kaçmaları önlemiştir.65 İsyancılar Türk-İ-
ran sınırında çember altına alınmış ve etkisiz hale getirilmiştir.66 İran 
kendi topraklarında yapılan operasyon esnasında Türkiye’ye karşı tepki 
göstermek yerine, Türk ordusu ile işbirliği yapmayı tercih etmiş, Kürt 
isyancıları gözaltına almış ve isyancıların sığındığı Maku şehrinde sıkı-
yönetim ilan etmiştir.67

Askeri operasyon sonucunda isyancı grupların tasfiye edilmesi ve 
Türkiye-İran sınırının istikrarlı hale gelmesi sınırın yeniden düzenlenme-
si için zemin oluşturmuştur. Nitekim, Türkiye’nin İran’daki Büyükelçisi 
Hüsrev Gerede anılarında Türkiye-İran sınır meselesinin çözümünde Kürt 
isyanlarının son bulmasının çok önemli olduğunu vurgulamaktadır. Ge-
rede, sınırda isyancılar faaliyet gösterirken ve Türkiye topraklarına sal-
dırırken, sınır komisyonlarının çalışmasının mümkün olmadığının altını 
çizmiştir.68

1931 yılında sınır ile ilgili görüşmeler tekrar başlamıştır. Mayıs 1931 
tarihinde Büyükelçi Hüsrev Gerede, askeri ataşe Kurmay Binbaşı Neşet 
Kiper ve Furungi Han başkanlığındaki İran heyeti arasında sınır konusunda 
Tahran’da görüşmeler yapılır. 69 Görüşmelerde, Türkiye, İran’a iki toprak 
parçası vererek askeri operasyonda ele geçirdiği Aybey bölgesini almayı 
teklif etmiştir. İran heyeti ise Aybey bölgesinin stratejik önemi haiz olduğu 
için tereddüt göstermiş ve sınır meselesinin çözümünde Milletler Cemi-
yeti’nin hakemlik yapmasını teklif etmiştir. Ekim 1931 tarihinde Hüsrev 
Gerede Ankara’ya gelmiş ve Cumhurbaşkanı Atatürk ile görüşmüştür. 
Tahran’daki görüşmelerin detaylarını Atatürk’e aktaran Gerede, Dışişleri 

64 “Şifahi Notamız İran’a Tebliğ Edildi”, Cumhuriyet, 24 Ağustos 1930, s. 3.
65 “Tenkil Harekatı”, Cumhuriyet, 10 Eylül 1930, s. 3; Genelkurmay Belgelerinde Kürt İsyanları, Cilt 2, s. 

121-128.
66 Age, s. 128.
67 Gerede, Siyasi Hatıralarım, s. 69; Kemal Süphandağ, Ağrı Direnişi ve Haydaranlılar, Fırat Yayınları, 

İstanbul, 2001, s. 191.
68 Gerede, Siyasi Hatıralarım, s. 24.
69 Age, s. 201.



167

Bakanı Tevfik Rüştü Aras’ın da Tahran’daki görüşmelere katılmasını teklif 
etmiş ve bu teklifi kabul edilmiştir.70

Sınır meselesinin çözümünde İran’ın Milletler Cemiyeti’nin hakem-
lik yapması teklifi ile ilgili olarak Türkiye İran’a gönderdiği notada Tür-
kiye’nin Milletler Cemiyeti üyesi olmadığı için71 hakemlik başvurusunda 
bulunmasının mümkün olmadığını ve İran’ın yapacağı hakemlik başvuru-
sunu şikâyet kapsamında değerlendireceğini belirtmiştir. Bununla birlikte, 
İran ile yapılmış anlaşmalarda hakemlik ile ilgili bir hüküm olmadığının 
altı çizilmiş ve Türkiye’nin sınır meselesinin çözümünde toprak takasını 
uygun gördüğü belirtilmiştir.72

Türkiye’nin İran’a Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras’ın Tahran’daki 
görüşmelere katılması ile ilgili yapmış olduğu teklif İran tarafından kabul 
edilmiş ve Tevfik Rüştü Bey başkanlığındaki Türk heyetinin İran heyeti 
ile yapmış olduğu görüşmeler genel anlamda olumlu geçmiştir. Dışişleri 
Bakanı Tevfik Rüştü Aras, Atatürk’ten aldığı tavsiye doğrultusunda Rıza 
Şah’ın konu ile ilgili hakem olmasını önermiş, Rıza Şah, bu teklifi kabul 
etmiştir.73 Teklifi kabul ederken Rıza Şah’ın Türkiye ile İran’ın asla askeri 
çatışmaya girmeyeceğini söylemesi,74 Rıza Şah’ın sınır müzakerelerinin 
aksamasından rahatsız olduğunu ve dolayısıyla bu konudaki görüş ayrılık-
larının kesin olarak giderilmesi gerektiğini düşündüğünü göstermektedir.

Nitekim, Rıza Şah, “Önemli olan şu veya bu tepe değil; Türkiye 
ile olan sınır problemimizin bir an önce ve ilelebet çözümlenmesidir. 
İki ülke arasında geçmişten gelen ve daima düşmanlarımızın işine 
yarayan uyuşmazlıklar son bulmalı ve Türkiye ile İran arasında karşılıklı 
çıkarlarımıza dayalı samimi bir dostluk kurulmalı. Eğer biz birleşir ve 
ittifak edersek kimseden korkmam” diyerek sınır meselesinin Türkiye le-
hine çözülmesine karar vermiştir.75

Sonuç olarak, 23 Ocak 1932 tarihinde Türkiye ile İran arasında bir 
sınır düzenleme anlaşması imzalanmıştır. Antlaşmanın birinci maddesine 
göre Aras Nehri ile Karasu ırmağının birleştiği yerden başlayarak Bora-

70 Age.
71 Türkiye, Milletler Cemiyeti’ne 1932 yılında üye olmuştur.
72 Gerede, Siyasi Hatıralarım, s. 202-205.
73 As, “XVI. yy.’dan Cumhuriyetin İlk Yıllarına Kadar Türk-İran Sınır Sorunları ve Çözümü, ” s. 244.
74 Age.
75 Çetinsaya, “Atatürk Dönemi Türkiye-İran İlişkileri”, s. 167. Ayrica bkz.; TBMM Zabıt Ceridesi, 

18.06.1932, 65. Oturum, Cilt 1, s. 163. https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d04/
c009/tbmm04009065.pdf [10.02.2016]
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lan Gölü’ne kadar Karasu’nun talvegini takip ettikten sonra Küçük Ağrı 
Dağı, Tendürük Dağı, Kâzım Paşa, Başkala, Şemdinan ve Gelişin Dağı 
Türkiye’ye bırakılır. Ovacık, Çaldıran, Somay, Terguvar, Merguvar, Sül-
düz, Lâheycan, Şehri Viran, Mukri, Serdeşt, Bane, Makû, Karaayni, Kotur, 
Selmas ve Bajirge ise İran’a bırakılır.76 İkinci maddeye göre ise:

Birinci maddede belirtilen sınır çizgisini arazi üzerinde işaret etmek 
üzere bir çizim komisyonu kurulacaktır. Bu komisyon, ikisi Türkiye Hükü-
meti, ikisi de İran hükümeti tarafından atanacak dört temsilciden oluşacak-
tır. Çizim Komisyonu, 1932 Haziranı içinde toplanacak ve çalışmalarına iş 
bu anlaşmadaki tanımları en yakından izlemeye gayret edecektir. Komis-
yonun masrafları Türkiye ile İran arasında eşit bölünecektir. Akit Devlet-
ler, komisyonun görevini yapabilmesi için gerekli ikamet, işçi, malzemeye 
(kazıklar, sınır taşları) ilişkin bütün hususlarda, gerek doğrudan doğruya, 
gerek mahallî memurlar vasıtasıyla Komisyona yardım etmeği üstlenirler.

Sözü geçen devletler, bundan başka komisyonca konulacak nirengi 
noktalarını, hudut işaretlerini, kazıkları ve sınır taşlarını muhafaza ettirmeyi 
de taahhüt ederler. Sınır taşları birinden öbürü görülebilecek biçimde yer-
leştirilecek ve üzerine numara konulacaktır. Bunların yerleri ile numaraları 
bir harita üzerinde gösterilecektir. Hududun çizilmesine ait kesin tutanak 
ve buna ekli haritalarla belgeler ikişer asıl nüsha olarak düzenlenecektir. 77

Bu anlaşma ile iki taraf sınır civarındaki kabile ve aşiretlerin sürekli 
olarak sınırın diğer tarafına geçmelerini teşvik etmemeyi taahhüt etmişler-
dir. Aynı zamanda, taraflardan birinin kendi sınırlarında isyancılara kar-
şı askeri harekette bulunurken, diğer tarafın isyancıların kendi sınırından 
geçmesini engellemek için sınırlarını kapatmasına rağmen isyancıların sı-
nırı geçmesi durumunda, diğer hükümetin isyancıları takip etmesini karar-
laştırmışlardır.78 Sınır antlaşması 18 Haziran 1932’de TBMM’nin onayına 
sunulmuştur. Antlaşmanın onay gerekçesi şu şekildedir:

Bu antlaşma, komşu devletle aramızda tek çözülmemiş sorun alarak 
kalan sınır meselesini kesin olarak sonuçlandırmaktadır. Şimdiye kadar 
Türkiye-İran sınırında bazı bölgeler uyuşmazlık konusu olması nedeniyle 
sükûnet ve düzeni tam olarak sağlamak mümkün olamıyordu. Bundan baş-
ka son zamanlarda meydana gelen eşkıyalık olayları, Ağrı Dağı bölgesinde 
bazı arazinin bize verilmesi ve buna karşılık İran’a arazi verilmesi sure-

76 Erim, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzeydoğu ve Doğu Sınırları,” s. 21.
77 Reha Parla, Belgelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin Uluslararası Temelleri, Tezel Ofset, Lefkoşa, 1985, s. 

182.
78 Erim, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzeydoğu ve Doğu Sınırları,” s. 21.
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tiyle sınırın düzeltilmesi gerektiğinden bu sorunun sonuçlandırılması İran 
hükümetine teklif edilmiştir. İsteğimiz olumlu karşılanmış ve Tahran’da 
görüşmelere başlanmış ve sonuç olarak (30 Nisan) Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin gündemine sunulan bu antlaşmanın imzalanması sağlanmış-
tır. Anlaşma gereğince büyük genelkurmay heyetinin sınırlarımız içinde 
bulunması istenen arazi bize verilmekte, buna karşılık ta İran’a arazi ve-
rilmektedir. Her yönüyle çıkarımıza uygun olan ve komşu İran devleti ile 
kültür ve ekonomi alanında çalışma yapmak suretiyle ilişkilerimizin daha 
da artarak gelişmesine hizmet edecek olan bu antlaşma ile Türkiye-İran 
sınır koruma karakollarının Borolan Gölü içme sularıyla, adı geçen gölün 
etrafında bulunan çayırlardan ve Salep, Kozlu ve Yukarı Yarımkaya içme 
sularından ortaklaşa yararlanılmasına dair iki taraf arasında imzalanan ve 
antlaşmanın ekini oluşturan mektup hükümlerinin bir an evvel onaylanma-
sı için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yüksek onayına sunulacaktır.79

Sınır düzenlemesi ile ilgili anlaşmaya varılması sonrası ilişkilerin git-
tikçe iyileştiği görülmektedir. Bunun en çarpıcı örneği, Haziran 1934’te 
İran Devlet Başkanı Rıza Pehlevi’nin ilk yurtdışı seyahatini Türkiye’de 
gerçekleştirmesidir. Türk gazetelerinin Şah’tan 'büyük misafirimiz' şeklin-
de bahsetmesi ve Şah’ı karşılamak için büyük bir kalabalığın gelmesi, iki 
ülke arasındaki olumlu atmosferi yansıtması açısından önemlidir.80 Atatürk 
Şah’ın ziyareti ile ilgili şu şekilde konuşmuştur:

“Türk milleti, Şah Hazretlerinin bu ziyaretiyle son derece mesut ve 
bahtiyar olmuştur. Türk-İran ilişkilerinin tarihi seyri incelenirse görüle-
cektir ki, bu iki ülke dostluk yolundan ayrıldıkları zamanlar tarihlerinin 
en sorunlu dönemlerini yaşamışlardır. Aralarındaki dostluk bağları sıkı ol-
duğu devirlerde ise mesut ve bahtiyar olmuşlardır. Bu gerçeği iyi bilen ve 
takdir eden Türkiye Cumhuriyeti, Türk-İran dostluğunu dış politikasının 
bir ana kuralı haline getirmiştir. Şah Hazretlerinin yüksek idareleri altında 
olan kardeş İran’da da bu gerçeğin böyle anlaşılmış olması sayesindedir ki 
bugünkü sarsılmaz ve ebedi Türk-İran dostluğu kurulabilmiştir”.81

Ziyaret esnasına Şah, Türkiye’nin batılılaşma politikasını takdir etmiş 
ve şu şekilde konuşmuştur: “Türk ulusunun bana göstermiş olduğu nezaket 

79 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, 65. İnikat, Cilt 9,18.6.1932; http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/
TBMM/d04/c009/tbmm04009065.pdf

80 Afshin Marashi, “Performing the Nation: The Shah’s Official State Visit to Kemalist Turkey, June to 
July1934,” Stephanie Cronin (der). The Making of Modern Iran, State and Society under Riza Shah, 
1921-1941, Routledge, London, 2003, p. 110.

81 Akşin, Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasi, s. 195.
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bende kalıcı bir izlenim bırakmıştır. İktidara geldiğim ilk günden beri Tür-
kiye ile kurulması gereken dostluğun ihtiyacını hissettim ve şimdi Türkiye 
ve İran arasında ilişkiler şimdi en iyi seviyede olduğu için mutluyum…”.82

İsmet İnönü de ziyaret ile ilgili konuşmasında zor dönemlerden geçen 
Türk halkı açısından İran’ın mücadele ile elde ettiği bağımsızlığın önemini 
vurgulamış ve şimdi güçlü olan iki ülkenin ilerleme ve uygarlık yolunda 
hızlı adımlar atacağını belirtmiştir.83 İnönü’nün konuşması Türkiye ve 
İran’ın uluslaşma ve modernleşme projelerinde ve uluslararası devlet sis-
teminin kural ve standartlarını kabul etme konusunda ortak noktada dur-
duklarını vurgulaması açısından önem arz etmektedir.84

Şah’ın ziyareti esnasında Tahran Büyükelçisi Hüsrev Gerede’nin 
görevden alınarak daha uzlaşmacı bir tutum benimseyen Atina Büyükelçisi 
Mehmet Enis Akaygen’in getirilmesi Türkiye’nin İran’a karşı tutumunu 
yumuşattığının somut bir göstergesidir. Yine, Milletler Cemiyeti Konseyi 
adayı olan İran’ın Türkiye’nin adaylığı söz konusu olduğunda çekilmesi 
Türkiye ile İran’ın sadece ikili ilişkilerde değil, uluslararası arenada da 
işbirliği içinde olduğunu gösterir.85

Diğer yandan, sınır antlaşmasına ilişkin demarkasyon çalışmaları 
ilerleyen süreçte devam etmiştir. 27 Mayıs 1937’de İran Dışişleri Baka-
nı İnayetullah Samiy ile Türk Büyükelçisi Enis Akaygen arasında 1932 
Anlaşması’nı düzenleyen ek bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmaya 
göre Küçük Ağrı Dağı dâhil Ağrı Dağı tümüyle Türkiye’ye bırakılmıştır. 
Van’ın Kotur bölgesindeki arazinin ise İran’da kalması kararlaştırılır. Bu 
tarihten sonra sınır üzerinde işaretleme çalışmaları devam eder. Söz ko-
nusu anlaşma 17 Haziran 1938 tarihinde TBMM’de onaylanarak yürür-
lüğe girmiştir.86

8 Temmuz 1937’de Türkiye, İran, Irak ve Afganistan Tahran’da Sada-
bad Paktı’nı imzalamışlardır. Pakt’ın kurulmasının en önemli nedenlerin-
den biri sınırlararası hareket eden bölgedeki Kürt aşiretlere karşı ülkelerin 
sınır güvenliği noktasında işbirliği yapma niyetleridir. Pakt’ın 7. Madde-
sinde belirtildiği üzere “Bağıtlı taraflardan her biri, kendi sınırları içinde 
diğer bağıtlı tarafların kurumlarını yıkmak, düzen ve güvenliğini sarsmak 

82 “Ankara Tarihi bir Gün Yaşadı,” Cumhuriyet, 17 Haziran 1934, s. 4.
83 “İsmet Paşa’nın Nutku,” Cumhuriyet, 19 Haziran 1934, s. 1
84 Marashi, “Performing the Nation”, p. 111.
85 Melek Fırat, “Balkan Antantı”, Oran (der.) Türk Dış Politikası, s. 352.
86 As, “XVI. yy.’dan Cumhuriyetin İlk Yıllarına Kadar Türk-İran Sınır Sorunları”, s. 250.
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veya politik rejimini bozmak amacıyla silahlı çeteler, birlikler ve örgütle-
rin kurulmasını ve eyleme geçmelerini engellemeyi yükümlenir.” 87

8. Maddede tarafların aralarında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları 
barışçıl yollarla çözüme ulaştıracaklarını taahhüt etmişlerdir. 9. Maddede 
Pakt’ın hiçbir maddesinin Milletler Cemiyeti yasası ile çelişmediği vur-
gulanmıştır. İran Şah’ı Sadabat Paktı’nın kurulmasından sonra Atatürk’e 
tebrik mesajı çekmiş, bu mesajında “Bundan sonra çözülmez bağ ile bağ-
lanmış olan memleketlerimiz, bu olay yolu ile samimi ve verimli işbirlik-
lerini barışın hizmetine koyabileceklerdir” demiştir.88

5. Kriz Yönetim Sürecinin Analizi
1926 yılında başlayan Ağrı isyanları ile sınır düzenlemesi ve sınır 

güvenliği konuları Türkiye’nin İran ile ilişkileri kapsamında ana gündem 
maddesi olmuştur. Bu iki konu ile ilgili uzlaşmazlığı ortadan kaldırmak 
amacıyla Türkiye İran nezdinde bir dizi diplomatik girişimde bulunmuştur. 
1926-1930 yılları arasında sınır düzenlenmesi ile ilgili komisyon kurulsa 
da isyanların devam etmesi sebebiyle netice vermemiştir. Yine bu dönem-
de Türkiye, İran’ı isyancılara karşı sınırını daha iyi kontrol etmesi konu-
sunda notalar aracılığıyla uyarmıştır. 

1930’da çıkan Ağrı isyanı (Zilan isyanı) sürecinde İran’ın sınırında 
yeterli önlem almaması sonucu iki ülke arasında uyuşmazlık krize dönüş-
müştür. Bu tarihten sonra Türkiye’nin İran’a verdiği notalarda isyancıların 
İran sınırından geçmeye devam etmesi halinde Türkiye’nin İran toprakla-
rına meşru savunma çerçevesinde girebileceği belirtmesi ve isyanı bastır-
mak amacı ile İran topraklarına girmesi sonucu (tehdit algılayan ülkenin 
bu tehdidi ortadan kaldırıcı politika geliştirmesi ve bunun sonucunda iki 
ülke arasındaki askeri çatışma riskinin artmış olması dolayısıyla) iki ülke 
arasında kriz durumu meydana gelmiştir. Krizin tetikleyici dinamikleri is-
yancıların Türkiye topraklarında doğrudan şiddet kullanması ve İran’ın bu 
geçişleri engelleyememesi olmuştur. Tehdidin ciddiyeti Türkiye’nin top-
rak bütünlüğünü olarak gözlemlenmiştir.

Türkiye’nin Ağrı bölgesinde kendi sınırları içerisinde başlatmış oldu-
ğu askeri operasyonu İran sınır bölgesini de kapsayacak şekilde genişletil-

87 Akdevelioğlu ve Kürçüoğlu, “Ortadoğu’yla İlişkiler,” Oran (der.) Türk Dış Politikası, s. 367-8.
88 Utkan Kocatürk, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Atatürk Araştırma 

Merkezi, Ankara, 1999, s. 554.
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miş olması, İran’ın da sürece müdahil olmasını gerektirmiştir. Daha önce 
belirtildiği gibi, Türkiye’nin İran topraklarında gerçekleştirmiş olduğu sı-
cak takip ve askeri operasyonu İran’ın rızası alınarak gerçekleşmemiştir. 
Bu çerçevede, İran, Türkiye’nin bu girişimlerini desteklemek veya bu gi-
rişimlere karşı çıkmak konusunda stratejik bir tercihe zorlanmıştır. Karar 
alıcılar açısından bakıldığında, İran karar alıcılarının vereceği karar Tür-
kiye ile bir savaşa sürüklenme riskini içerisinde barındırdığı için riskli bir 
karardır. Türk karar alıcıları açısından bakıldığında ise İran topraklarında 
düzenlenen sıcak takip ve askeri operasyon İran ile savaş ihtimalini arttır-
ması açısından riskli olsa da isyancılara karşı Türkiye’nin toprak bütünlü-
ğünün korunması açısından önem arz etmektedir. Her iki ülke karar alıcı-
larının temel kaygısının iki ülke arasında istenmeyen bir savaşı önlemek 
doğrultusunda örtüşmüş olması, krizin daha fazla tırmanmasını önlemiştir. 

Operasyon öncesi Türk karar alıcıların açıklamalarında görüldüğü 
üzere Türkiye’nin İran topraklarına girmesi isyancılara karşı 'meşru mü-
dafaa' olarak nitelenmektedir. Dolayısıyla, Türkiye’nin İran topraklarına 
girmesi İran’ın toprak bütünlüğüne yönelik bir adım olmamış, isyancılar 
tarafından tetiklenen güvenlik endişesi neticesinde kendi toprak bütün-
lüğünü korumaya dönük bir adım olmuştur. Türkiye’nin bu adımı Cum-
huriyet’in kuruluşundan itibaren dış politikasında izlemiş olduğu statüko 
yanlısı tutumuna da uygundur. Türkiye isyanı bastırdıktan sonra İran ile 
anlaşarak sınır meselesini çözme yoluna girmiş ve bu meselenin çözümün-
de Rıza Şah’ı hakem göstererek uzlaşmacı tutumunu ortaya koymuştur. 
Türkiye’nin bu tutumu kuvvet kullanarak bir sınır değişikliği arayan re-
vizyonist bir dış politika hedefine sahip olmadığını açıkça göstermektedir.

Kriz boyunca İran askerleriyle herhangi bir sıcak çatışma haline 
girilmemiştir. Şiddetin seviyesi Türkiye ile isyancı gruplarla yaşanan kü-
çük çatışma düzeyinde kalmıştır. Bu noktadan sonra hızlıca müzakere sü-
recine girilmiş olması, kriz halinin yumuşamaya evresine girmesine zemin 
hazırlamıştır. Kriz kendi içinde bir tırmanma sürecine girmemiştir. Kriz 
sürecinde herhangi bir devlet ya da örgüt müdahil olmamıştır. Daha önce 
de belirtildiği gibi, İran’ın sınır sorununun çözülmesi için Milletler Cemi-
yeti’nin dâhil olması ile ilgili talebini Türkiye, örgüte üye olmaması hase-
biyle reddetmiştir. Taraflar aralarındaki kriz durumunu kendi inisiyatifleri 
çerçevesinde, müzakere yöntemini kullanarak sonlandırabilme başarısını 
gösterebilmişlerdir. 

Kriz yönetiminde, diplomatik, askeri ve hukuki araçlar kullanılmış-
tır. Türkiye, meseleyi çözmek için, notalar ve doğrudan görüşmeler ara-



173

cılığıyla, diplomatik yolları denemiştir. Bununla birlikte, Küçük Ağrı’nın 
Türkiye açısından olduğu kadar İran’ın güvenlik kaygılarında stratejik 
önemi haiz olması, krizin Türkiye’nin toprak bütünlüğü tehdit edildiği 
için ortaya çıkması ve Türkiye’nin Ağrı isyanını sonlandırmak için İran 
topraklarında operasyon yapması, krizin askeri ve güvenlik boyutunun 
varlığını ortaya koymaktadır. Türkiye’nin İran topraklarında operasyon 
yaparak isyanı sonlandırmış olması ile kriz yönetiminde diplomatik araç-
ların yanı sıra askeri yöntemin de kullanıldığı görülmektedir. 

Kriz sürecinde İran zaman kazanma stratejisi izlerken Türkiye ol-
du-bitti stratejisi izleyerek krize konu olan tehdidin bir an önce son-
lanmasına çaba göstermiştir. Türkiye’nin, diplomatik mekanizmaların 
sonuç vermemesi neticesinde Kürt isyancılara karşı İran topraklarında 
operasyon düzenlediğini vurgulamak gerekir. İran’ın operasyon sürecin-
de Türkiye’ye destek vermesi ile yumuşama evresine giren kriz, Türkiye 
ve İran’ın sınırlarını hukuksal yollardan yeniden düzenlenmesi ile (1932 
Anlaşması) son bulmuştur. 

Kriz yönetim sürecinde karar alıcıların söylemleri iki ülkenin birbirine 
doğrudan bir tehdit teşkil etme amacı gütmediğini göstermektedir. Daha 
önce de belirtildiği gibi, Türkiye’nin İran topraklarında fiili durum yarat-
madaki temel amacı İran’ın toprak bütünlüğünü ihlal etmek değil, tam tersi 
krizin tetikleyicisi olan isyancıların kendi toprak bütünlüğünü ihlal etmesi-
nin önüne geçmektir. 1930’daki 3. Ağrı operasyonu sonrası sınır sorununun 
çözümünde her iki ülke siyasal karar alıcılarının ortak kararda birleştikleri 
görülür. Doğrudan diğer ülke karar alıcısını muhatap alan samimi ve hak-
kaniyeti arzulayan çözüm arayışlarında diplomatik jestler de süreci şekil-
lendirmede rol oynamıştır. Her iki ülke karar alıcıları diğer tarafın saygın-
lığını ön plana çıkartacak seçenekleri önererek müzakere zemininde kar-
şılıklı güveni sağlamaya çalışmışlardır. Örneğin, Cumhurbaşkanı Atatürk 
sınır görüşmelerinde barış ve dostluk vurgusu yapmış, sorunun çözümünde 
Rıza Şah’ın hakem olmasını önermiştir. Rıza Şah ise Türkiye’nin isteği 
doğrultusunda bir karar vererek bu diplomatik jeste karşılık vermiştir.

Sonuç olarak, Türkiye, 7-14 Eylül 1930 tarihleri arasında İran toprak-
larına girip Ağrı isyanını bastırarak krizin tetikleyicisini (isyan durumunu) 
ortadan kaldırılmıştır. İran’ın, operasyon esnasında Türkiye ile işbirliği 
yapması ile krizin diğer tetikleyici unsuru (İran’ın Türkiye’nin ulusal gü-
venliği ile ilgili somut adımlar atmaması ya da atamaması) ortadan kalkmış 
ve kriz yumuşama sürecine girmiştir. Krizin yumuşama döneminde sınır 
müzakereleri ile işbirliği noktasında somut adımlar atılmıştır. 1932 Sınır 
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Anlaşması ile krizi tetikleyen isyancıların örgütlendikleri Küçük Ağrı Da-
ğı’nın Türkiye’ye verilerek Türkiye’nin güvenlik kaygılarının giderilmesi 
ile kriz durumu ortadan kalkmıştır. Kriz sonrası evrede iki ülke arasındaki 
ilişkiler giderek iyileşmiştir. 1937’de Sadabad Paktı’nın imzalanması ile 
iki ülke, ikili ilişkilerdeki olumlu atmosferin bölgesel düzleme taşınması 
noktasında olumlu adım atmışlardır.

6. Sonuç
1. Dünya Savaşı sonrasında şekillenen uluslararası sisteme bakıldı-

ğında klasik güç dengesinin hâkim olduğu görülmektedir. Uluslararası 
ortamda savaş sonrası statükonun korunacağına ilişkin iyimser bir hava 
vardır. 1920’de Milletler Cemiyeti kurularak barış ve istikrarın sisteme hâ-
kim olmasına çalışılmıştır. Almanya Versay Antlaşması ile siyasi, askeri ve 
ekonomik olarak zayıflatılmış, ABD izolasyonist bir dış politika izlemeyi 
tercih ederek iç işlerine ağırlık vermiştir. Rusya’da 1917 Ekim devrimi ile 
çarlık rejimi yıkılmış, 1918-1922 yılları arasında komünist Kızıl Ordu ve 
monarşi yanlısı Beyaz Ordu arasında yaşanan iç savaş Kızıl Ordu’nun za-
feriyle sonuçlanmış ve 1922’de Sovyetler Birliği kurulmuştur. Türkiye ve 
İran arasında krizin yaşandığı dönemde Sovyetler Birliği uluslararası güç 
olmak için çaba sarf etmektedir. Genel olarak bakıldığında,  iki savaş arası 
dönemde baskın aktör İngiltere’dir.

Ortadoğu özelinde bakıldığında İngiltere ve Fransa başat aktörler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 16 Mayıs 1916’da imzalanan Skyes-Picot Antlaş-
ması ile Ortadoğu İngiltere ve Fransa arasında bölüştürülmüştür. Milletler 
Cemiyeti manda sistemi altında Lübnan ve Suriye Fransız yönetimine; Irak, 
Transürdün ve Filistin ise İngiliz yönetimine bırakılmıştır. Bölgedeki İngiliz 
ve Fransız etkisi Türkiye’nin Ortadoğu’da aktif bir dış politika izlemesini 
büyük ölçüde engellemiştir.89 Bu dönemde ortaya çıkan Kürt isyanları Tür-
kiye’nin Ortadoğu ile olan politikalarını şekillendirici bir unsur olmuştur.

Bu makalede, Ağrı isyanları ile Türkiye ve İran arasında ortaya çıkan 
dış politika krizi genel olarak kriz yönetimi ve spesifik olarak diploma-
tik, askeri ve hukuki yöntemlerle çözüm bağlamında incelenmiştir. Özet 
olarak, 1926 yılında İran’ın Küçük Ağrı bölgesinde bulunan Kürt isyancı-
ların Türkiye topraklarına saldırmaları ile ortaya çıkan Ağrı isyanı, Türki-
ye ve İran arasındaki hâlihazırdaki sınır düzenlemesi ile ilgili uyuşmazlığa 
sınır güvenliği boyutunun eklenmesine yol açmış ve isyanın devam et-

89 Veysel Ayhan, “Eksen Kayması mı? Sistemik Etkiler mi?: Türkiye-Ortadoğu İlişkilerine Teorik Bir 
Bakış,” Ortadoğu Analiz, 2, No. 19 (2010), s. 29-30.
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mesi ve İran’ın Kürt isyancıların sınırı geçmesini önleyici somut adımlar 
atmaması ya da atamaması Türkiye-İran arasındaki dış politika krizine 
zemin hazırlamıştır. Diplomatik seçeneklerin sonuç vermemesi üzerine 
Türkiye’nin 1930’da İran topraklarına girip isyanı bastırması kriz sürecin-
de bir dönüm noktası olmuştur. Bu tarihten sonra yumuşama evresine giren 
kriz durumu 1932 Anlaşması ile Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından 
kritik önemi olan Küçük Ağrı Dağı’nın Türkiye’ye verilmesi ile ortadan 
kalkmıştır.
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Sona Erişinin 100. Yılında 1. Dünya Savaşı’nın 
Ekonomik Cephesine Dâir Bir İnceleme

İrfan KALAYCI1

Öz 
Birinci Dünya Savaşı (1. DS) 1914-18 yıllarında ‘ekonomik savaş’ ile ‘savaş 
ekonomisi’ arasında geçmiş bir cephe savaşları bütünüdür. 1. DS’nın nedenleri 
genellikle ‘ekonomik’tir. Bu nedenlerden bazıları şunlardır: Atlantik’in iki 
yakasındaki devletlerin askeri, politik ve ekonomik güç yarışına girmeleri; mevcut 
uluslararası ticari engelleri aşma çabası; enerji, hammadde arz güvenliğini ve 
sanayi için girdi akışını sağlama arzusu; sömürgeleştirme fırsatlarını ve çeşitli 
rantları yakalama ihtiyac1. Milyonlarca insanın ölümüne yol açan 1. DS’nın 
genel sonuçları da ‘ekonomik’ ağırlıklıdır: Örneğin savaş bittiğinde dünyanın 
politik coğrafyası gibi ekonomik coğrafyası da değişmiş; silah sanayisi daha 
fazla büyümüş, üretimde ülkeler arası rekabet kızışmış ve 1929 Dünya Ekonomik 
Bunalımının ön koşulları oluşmuştur. Savaş sürecinde savaş ekonomisi uygulanmış, 
bu politika savaştan sonra devam etmiştir. Savaş ekonomisi kitlesel işsizlik ve 
yoksulluk ile mücadelenin yanı sıra, savaş tazminatları, dış borçlanma, karşılıksız 
emisyon ve karne ile tüketimi doğru yönetmeyi kapsamaktadır. 1. DS ve sonuçları 
İ. Haldun’un “Her milletin üç devri vardır; fetih, durma, çöküş devri” şeklindeki 
tarih görüşünü doğrulamıştır. 1. DS’na katılan tüm devletler gibi o zaman birer 
imparatorluk olan Avusturya-Macaristan ve Osmanlı devletleri de savaş bütçesi 
yoluyla savaş ekonomisi uygulamışlardır. Savaş ekonomisi uygulamalarının 
hedefi duraklama ve çöküşü engellemek, en azından geciktirebilmektir. Fakat 
anılan imparatorluklar diğerleri gibi çöküşten kurtulamamışlardır.
Anahtar kelimeler: 1. Dünya Savaşı, ekonomik neden ve sonuçları, savaş 
ekonomisi.
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An Analysis on Economic Front of World War I at the 100th 
Anniversary of Its Finish

Abstract 
The First World War (WW 1) is the whole of the frontal wars past between the 
economic war and the war economy in 1914-18. The causes of WW 1 are often 
‘economical’: Some of these are to enter the military, political and economic pow-
er rivalries of the two neighboring countries of the Atlantic; efforts to overcome 
existing international trade barriers; the desire to provide energy and raw material 
supply security and input flow for the industry; the need to capture colonization 
opportunities and various rantings. The general results of WW 1 which has killed 
millions of people, are also ‘economical’: For example, when the war ended, the 
economic geography of the world changed as the political geography of the world, 
the arms industry grew more, the competition between the countries increased 
and the pre-conditions of the World Economic Depression of 1929 were formed. 
During the war period, war economy was applied and this policy continued after 
the war. The war economy includes correct management of war reparations, for-
eign borrowing, unrequited emissions and ration card based consumption as well 
as combating mass unemployment and poverty. WW 1 and its results have been 
confirm to I. Haldun’s historical opinion in the form of “Every nation has three cy-
cles; conquest, stagnation, decadence.” Like all states participating in WW 1, the 
Austrio-Hungarian and the Ottoman states also, which were then empires, applied 
war economy through the war budget. The aim of the war economy practices is to 
prevent, at least to delay, pause and collapse. But these empires did not survive the 
collapse like the others.

Keywords: World War 1, its economic causes and consequences, war economy
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1. Giriş
Birinci Dünya Savaşı (1. DS) sıcak savaş özelliğine uygun bir şekilde 

1914 yılının bir yaz ayında (Temmuz) başladı. 1918 yılının bir Sonbahar 
ayında (Kasım’da) ise sona erdi. Ancak savaşın patlama nedenleri ve sonuç-
ları, başlama ve bitiş ayları kadar rastlantısal olmamıştır. 1. DS İkinci Dünya 
Savaşı’na (II. DS) kadar olmak üzere ‘Dünya Savaşı’ ya da ‘Büyük Savaş’, 
ABD de savaşa girinceye kadar ‘Avrupa Savaşı’ olarak bilinir. 20. yy. uygar-
lığın en uzun yüzyılı olduysa, bunun nedeni iki dünya savaşına sahne olma-
sıdır. Bu açıdan 20. yy. ilk ve tektir. 

Langlois, vd.’nin ifade ettiği gibi “Hiç kimse 1914’te Ağustos’un ba-
şında bütün Avrupa’da yankılanan sesin bir toplanma borusu değil de Av-
rupa’nın kendi matem borusu olduğunu bilmezdi.”2 Matem borusuna konu 
olan 1. DS her yönüyle dramatik ve ahlâksal sorun olmak dışında, ekonomik 
ve sınai özelliği de olan bir savaştı. 1. DS 1914-1918 arasında geçmiş bir 
ekonomik savaş (economic war) ve savaş ekonomisi (war economy) uygu-
lamasıdır. Ekonomik alanda denge ve istikrarı devletin etkin müdahalesi ile 
sağlamanın aracı olan politik ekonomi açısından çok daha büyük bir savaş 
özelliği taşımaktaydı. Zira bu savaş salt işsiz gençlere bağlı etkin işgücünü 
askerileştirmekten ve asker stokunu cepheye sürmekten ibaret değildi, belki 
de daha fazlasıyla, onların masraflarını karşılama yeteneği anlamında ciddi 
bir finansman işiydi. 

Mombauer’in vurguladığı gibi, ‘1. DS gelecekteki gelişmelere temel 
oluşturan büyük bir felaketti.’3 Zira 1. DS kadar Dünya haritasını değiştirecek 
ve Dünya ekonomilerinde bölünme-parçalanma (dezentegrasyon) fırtınası 
yaratacak başka bir savaş olmayacaktı. 1914-1939 arasında dünya coğrafya-
sının en az yarısı bölündü ya da parçalandı, bir kısmı da yeniden ‘yapıştırıl-
dı’ ya da inşa edildi. Küresel savaşların özünde ve doğasında hep “2-Y” var 
olmuştur: Yıkım ve yapım. Savaş oyuncuları genellikle düşman kalelerini 
yıkarlar, fakat bazen de ele geçirdikleri kaleleri tamir ederler ya da yeniden 
yaparlar. Nitekim 1. DS ile birlikte yeni ulus-devletler doğar, örgütlü emek 
yükselir ve Sovyet-Rus devrimi gerçekleşirken savaş kendi içinde yıkım ve 
yapımı aynı anda barındırmıştır. Yıkarken yapan, yaparken yıkan savaşın ilki 
olan 1. DS’nın bu işlevini, -yaklaşık sadece çeyrek yüzyıl sonra patlayacak 
olan- ikincisi (II. DS) sürdürecekti. Her iki savaş, devletler bazında kendi 
galipleri ile mağluplarını ve halklar bazında kendi zenginleriyle yoksullarını 

2 Georges Langlois, Jean Boismenu, LucLefebvre ve Patrice Ragimbald, 20. Yüzyıl Tarihi, 2.b., Çev. Ö. 
Turan, Nehir Yayınları, İstanbul, 2003, s. 62.

3 Annika Mombauer, The Origins of the First World War: Controversies and Consensus, Routledge, London, 
2013, p. 1.
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yaratacaktı. Burada adı geçen savaş oyuncularının bazıları mağrur (büyük 
devletler) iken bazıları da mağdur (küçük devletler) görüntüsü vermekteydi. 
Örneğin Osmanlı ve onun yanında yer aldığı Avusturya-Macaristan devletle-
ri mağrur olarak girdikleri savaştan mağdur halde çıkmışlardır. Mağduriyetin 
en net faturası yüksek bir can ve mal kaybı karşılığında imparatorluğun bö-
lünmesi ve ulus-devlete doğru evrilmesi olmuştur. 

1. DS bir jeopolitik savaş olmaktan çok gerçekte bir ekonomi savaşı 
niteliği taşıdığından,4 savaşa doğrudan ya da dolaylı katılan devletler savaş 
sürecinde ‘savaş ekonomisi’ politikalarını uygulamak zorunda kalmışlardır. 
Savaş ekonomisi uygulamaları II. DS’nın ekonomik tarihinde de görülmek-
tedir. 1. DS ekonomi tarihi genel olarak; büyük devletlerin savaş süresince 
yüklendikleri maliyetleri, savaş borçlarını ve tazminatlarını; Almanya’nın 
ablukası, savaştan etkilenen tüm ulusların temel gıda ve hammadde stoku 
gibi uzun süreli ekonomik hazırlıkları; ayrıca bu süreçte dünyadaki emek gö-
çünü, askeri ulaşımı, sanayi ve tarımla ilgili gelişmeleri kapsayan bir tarihtir. 

1. DS sonuçları itibariyle İ. Haldun’un tarih felsefesinde geçen “Her 
milletin üç devri vardır; fetih, durma, çöküş devri” şeklindeki gelenekselleş-
miş özgün görüşünü doğrulamıştır. Savaş ekonomisi uygulamalarının hedefi 
duraklama ve çöküşü engellemek ya da geciktirmektir. Savaş ekonomisi 
devletin milli ekonomiyi savaş konjonktüründe canlı tutmak, savaşı lehine 
çevirmek için belli bir plan-program çerçevesinde aldığı önlemlerin genel 
adıdır. Bu önlemlerin etkililik derecesine göre savaş denetim altına alınmış 
olur.

Savaş ekonomisi öncelikle parasal ve mali politikalarla yürütülür. 1. 
DS’na katılan tüm devletler gibi o zaman diliminde birer imparatorluk olan 
Avusturya-Macaristan ve Osmanlı devletleri de ‘savaş bütçesi’ yoluyla savaş 
ekonomisini uygulamışlardır. Savaştan galip çıkmak için sivillerin tüketi-
mini kısıp cephede askerin tüketimine ağırlık vermişlerdir. Bunun için be-
lirli ürünleri tüketim karnesine bağlamışlar; sivilleri seferberlik kapsamında 
askere çağırmışlar; savaş zamanında yurt içi ekonomik kaynakların çoğu-
nu halkın refahını arttıran kalemlerden çekip cephede kullanılacak malların 

4 Oysa Heaton gibi bazı ekonomi tarihçilerine göre, I. DS’na yol açan nedenler arasında, kapitalizm ya da 
emperyalizm odaklı ekonomik konular yoktur: Sömürgeler, pazarlar, doğal kaynaklar, hammaddeler 
ve yatırım malları için yapılan kavga, rekabet ve düşmanlıklara yapılan genel göndermeler konuyla ya 
ilgisiz ya da yanıltıcıdır. O dönemin Avrupa’sında hiçbir güçlü ekonomik sınıf ne savaşı arzu ediyor 
ne de savaşa yol açabilecek ekonomik politikaları destekliyordu. O yüzden savaşın en güçlü nedeni, 
Almanya’nın Avrupa’nın göbeğinde, diğer rakip ülkelerin aleyhinde politik, askeri ve ekonomik yönden 
tek güçlü egemen devlet olmak istemesi ve eğilimi destekleyenlerle karşı çıkanlar arasında uluslararası 
uzlaşmaz çelişkilerin doğmasıdır. (Herbert Heaton, Avrupa İktisat Tarihi, Çev. M. A. Kılıçbay ve O. 
Aydoğuş, Paragraf Yayınevi, İstanbul, 2005, s. 569.)
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üretimine kaydırmışlardır. Bunun sonucunda piyasalarda hiper-enflasyon 
ve karaborsa oluşmuş, yoksulluk artmıştır. Savaş ekonomisi, başlangıçta 
makroekonomiyi savaş koşullarında bile sağlıklı-canlı tutmak amacıyla uy-
gulanmışken bir süre sonra hastalıklı-durgun bir hale sürüklemiş olmaktadır. 

1. DS Avrupa’da hangi devletin ittifak, itilaf ya da tarafsız kuvvetler 
arasında olduğunun yanı sıra, hangi devletin zengin-güçlü ya da yoksul-zayıf 
olduğunu da şeffaf hale getirmiştir. Müttefikler yani İtilaf devletleri (Birleşik 
Krallık, ABD, Rusya, Fransa), Merkezi kuvvetlere yani İttifak devletlerine 
(Almanya, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı) kıyasla savaşta harcayabi-
lecekleri çok büyük gizilgüç (potansiyel) servete sahipti. Bir tahmine gö-
re,5 Müttefikler savaşta 147 milyar dolar ($), Merkezdekiler ise 61 milyar 
$ harcadılar. Britanya tek başına 47, Almanya ise 45 milyar $ ile en fazla 
harcama yapan devletler oldular. Savaşın en büyük galibi olan ABD’nin 
yaptığı harcama, gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yaklaşık %52’sine 
denk olup 32 milyar $ idi. 

1. DS’nın kendine özgü birçok dogmasından söz edilir; bunlardan en 
meşhur olanı, Yaz 1914’ün sonunda Alman İmparatoru Kayzer Wilhelm’in 
askerlerine söylediği şu sözdür: “Yapraklar ağaçlardan düşmeden sizler evi-
nize dönmüş olacaksınız.” Avrupa çapında pek çok insan bu iyimser tahmine 
inanmıştı.6 Ekonomik nedenler çok olmasaydı, 1. DS çok uzun sürmeyecek 
ve ters tahminler dünya dogmalar tarihine geçmeyecekti. Bu dogmanın bir 
kaynağı, savaş çıkması ile Alman dünya politikası yani 'weltpolitik' arasın-
da doğrudan bir ilişkinin bulunmaması olarak kaydedilebilir. Çünkü ‘welt-
politik’ Avrupa’da bir yayılma içermiyordu. Prusya İmparatorluğu-Büyük 
Alman Devleti (Reich) içinde ikincil-ulusal olmayan gruplar kaynaşmıştı. 
Welpolitik’in amacı Almanya’da bütünleşmeyi, tarımla sanayi arasındaki 
uzlaşmayı ve sosyal demokrasiyi sağlamaktı.7 Almanya 1. DS’na katılan tüm 
ülkeler içinde en simgesel devletlerin başında gelmektedir. Zira 1. DS’nın 
nedenlerine şeffaf şekilde katkıda bulunduğu kadar, bir ‘mağlup’ ve hatta 
‘mağdur’ olarak sonuçlarına da katlanmayı bilen bir devlet idi. 

1. DS bir madalyonun iki yüzü gibidir: Bir yüzünde ekonomik, diğer yü-
zünde politik nedenler ve sonuçlar kodlanmıştır. Bu makalede amaç, ekono-
mik özellik taşıyan kodları belirlemek dışında, savaşta en fazla zarar görmüş 

5 Harvey E Fisk, The Inter-Ally Debts: An Analysis of War and Post-War Public Finance, 1914-1923, 
Banker’s Trust Company, NewYork-Paris, 1924, pp. 11-40; Carlos Lozada, “The Economics of World 
War I”, The National Bureau of Economic Research (NBER), 2014.

6 John H. Maurer, The Outbreak of the First World War: Strategic Planning, Crisis Decision Making, and 
Deterrence Failure, Westport: Greenwood Pub. 1995, p. 3. 

7 Hew Strachan, The First World War: Vol. I: To Arms. Oxford University Press, Oxford, 2001, pp. 11-2.
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olan devletlerden Osmanlı ve Avusturya-Macaristan özelinde 1. DS sürecini 
ve bu süreçte uygulanan savaş ekonomisini (savaş konjonktürüne özgü eko-
nomik politikaları), savaşın sona erişinin 100. yılında, saptamaktır.

2. Literatür Taraması
1. DS’nı ekonomik açıdan inceleyen literatür oldukça geniştir. Aşağıda 

bu incelemenin çerçevesine giren ve konuyu genel-Avrupa ve Osmanlı bağ-
lamında ele alan bazı eserler özetlenmiştir.

Royde-Smith ile Showalter 1. DS’nın niteliğini ortaya koymuşlardır. 
Onların belirttikleri gibi 1. DS Avrupa ülkelerinin çoğunu Rusya, ABD, 
Orta Doğu ve diğer bölgelerle birlikte uluslararası bir çatış maya sürükledi. 
Güney Slav milliyetçi Gavrilo Princip tarafından 28 Haziran 1914’te Avus-
turyalı Arşidük Franz Ferdinand’ın öldürülmesinden sonra başlayan savaş-
ta mücadele, 19. yy. taktikleri ve 20. yy. teknolojisi arasındaki çatışmaydı. 
Dört imparatorluk hanedanı (Avusturya-Macaristan’ın Habsburgları, Alman-
ya’nın Hohenzoller’leri, Osmanlı Sultanlığı ve Rusya’nın Romanovları) sa-
vaşın doğrudan bir sonucu olarak çöktü ve Avrupa’nın haritası sonsuza dek 
değişti.8

Aybar, 1. DS’nın neden ve sonuçlarını bir bütünlük içerisinde incele-
mektedir: Temel nedenler; i- Alman İmparatoru II. Wilhelm’in (1890) iz-
lediği yeni uluslararası yayılmacı politika, ii- Britanya ile Almanya başını 
çektiği ekonomik güçler dengesindeki değişim, iii- Afrika ve Asya’daki sö-
mürgeci devletler arasındaki çatışmalar, iv- Fransa ve Almanya arasında (Al-
sace ve Lorraine toprakları için) cereyan eden bölgesel rekabet, v- Balkan-
lar’da hegemonya için Rusya ve Avusturya-Macaristan arasındaki rekabet, 
vi- ABD ve Japonya gibi Avrupa dışı ülkelerin dünya güçleri düzeyine yük-
selmek istemesi iken; savaşın ana sonuçları ise i-savaşı kazanan ancak kendi 
topraklarındaki çatışmayı yaşamamış olan ABD’nin ilk dünya gücü olması, 
ii-kadınların işgücüne dâhil edilmeye başlanması, iii- Sovyet Devrimi’nin 
zafer ilan ederek dünyada sosyalist iklime zemin hazırlaması, iv- savaş sıra-
sında yaşanan aşırı milliyetçiliğin bazı ülkeleri faşizme sürüklemesi şeklinde 
sıralanabilir.9

Heaton, 1. DS’nın sürprizlerle dolu bir savaş olduğuna işaret etmektedir; 
şöyle ki: i-Almanya’nın dışında ve içinde, Sosyal Demokrat Parti’nin Rei-
chstag’da savaş kredilerini onaylamamak suretiyle, başlamış savaşı önleye-
bileceğine ilişkin yaygın bir güven vardı. ii-Benzer bir yaklaşıma göre, savaş 

8 J. Graham Royde-Smith and Dennis E. Showalter, “World War I 1914–1918”, AUG 13, 2018.
9 Juan Carlos Ocaña Aybar, “The First World War (1914-1918)”, Geography and History–Bilingual Studies–

IES, No: 4 ESO, Parque de Lisboa, Alcorcón (Madrid), Winter 2016, pp.4, 20-21.
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kaçınılmaz olsa da hiçbir taraf uzun bir süre finanse edemeyeceğinden sava-
şın çabuk biteceğine dair –yanılsamayla sonuçlanan- bir inanç oluşmuştu. 
iii- Savaşta tüketilen mühimmatta sıkıntı çekilmesine rağmen talep artmaya 
devam etti. iv- Taraflarda gıda sorunu büyüdü ve karne düzenine geçildi. 
v- Sınai hammadde talebi arzı aştı ve ithal ikamecilik yapılmaya başlandı. 
vi- Normal sivillerin de askere alınmasıyla emek piyasalarında etkin işgücü 
kıtlığı büyüyerek iki tarafta da milyonlarca sayıya ulaştı. vii- Hiçbir taraf 
önceden seferberlik hazırlığı yapmadığı için devletler özel kesime büyük 
miktarlarda borçlandılar ve mali krizlere girdiler.10

Lampe, 1. DS’nın çıkmasının nedenlerinden birine vurgu yapmaktadır. 
Onun belirttiği gibi, 1. DS’ndan başrolde olan Avusturya’nın Sırbistan üze-
rindeki ekonomik kaldıraç eksikliği, askeri seçeneğe başvurmasının bir nede-
ni olarak gösterilmektedir. Savaşın sonunda, galip güçlerin çatışmanın başla-
dığı Orta Avrupa bölgesine önemli bir ekonomik rahatlama sağlama seçeneği 
yoktu. Yunanistan ve Bulgaristan, mültecilerle karşı karşıya kaldı. Romanya, 
Yugoslav Krallığı, Avusturya-Macaristan ekonomilerinin 1920’lerde elde et-
tiği mali istikrar ancak savaş borçlarını azaltmak için hizmet etti.11

Wotinsky 1. DS’ndan alınabilecek dersler üzerinde durmuştur. Ona göre 
öncelikle 1. DS’ndan sonraki ekonomik gelişmelerin seyri, tekrar yeni bir 
savaş kehaneti olarak yansıtılmamalı fakat 1. DS’ndan sonra edinilen de-
neyimlerden tam olarak yararlanılmalıdır. Deneyimlerden bazıları şunlar: 
Tarımın ve silahlı kuvvetlerin hareketsizleştirilmesi; insan gücünün ve di-
ğer kaynakların yeniden dağıtılması; çalışma saatlerinin, fiyatların, ücretle-
rin ve vergilerin yeniden düzenlenmesi; savaşın gevşemesi ve nihai olarak 
ortadan kaldırılmasına ilişkin denetimler. Savaşın sona ermesinden hemen 
sonra 1918-19 kışında olduğu gibi dünya ekonomileri sallandı; 1921’de ol-
duğu gibi, daha uzun bir ekonomik geri çekilme ve belki de birkaç yıl sonra, 
terhis sürecinin tamamlanmasından sonra kronik sosyal çatışmalar doğdu; 
1930’larda olduğu gibi, sanayinin savaş sırasında biriken talep ile yakaladığı 
yeni bir refah döneminden sonra kitlesel işsizlik ve sefalet oluştu.12 Ne var ki 
1. DS ile ‘dağılan taşlar’, yeni bir kaotik dönüşüm süreci sayılan II. DS ile 
yerine oturtulacaktı.

10 Heaton, Avrupa İktisat Tarihi, s. 569-571.
11 John R. Lampe, “Stabilizing Southeastern Europe, Financial Legacies and European Lessons from the 

First World War”, in The Economic Causes and Consequences of the First World War, Eds: I. Vujačić 
and M.Arandarenko, Center Faculty of Economics, University of Belgrade, Čugura Print, Beograd, 
2015, (12-33), p. 15.

12 W. S. Woytinsky, “Postwar Economic Perspectives 1. Experience After World War I”, Social Security 
Bulletin, 1945, pp. 18-20. 
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Eldem, Osmanlı’nın 1. DS’ndaki ekonomik koşullarından söz etmek-
tedir: 1. DS konjonktürüne girilirken savaşın odağındaki Batı Avrupa de-
miryolu altyapısını tamamlayarak fakat tarımı ihmal ederek sanayileşmiştir. 
Osmanlı ise çöküşe doğru giderken süreğen borçlanmalardan dolayı yabancı 
devletlerin ve büyük sermaye çevrelerinin etkisindedir. Bunda mali reform-
ların zamanında yapılmamasının payı olabilir. Batı’nın kalkınma düzeyini 
yakalayamamış Osmanlı’da 1. DS’na kadar sınırsız ithalata rağmen altın 
stoku azalmak yerine artmış, fiyatlar sabit denecek düzeyde istikrarlı, maaş-
ların satın alma gücü yüksek ve Osmanlı Lirası dünyada mevcut en sağlam 
paralardan biridir.13 

Kurtoğlu, 1. DS ile birlikte dönemin liberal dünya ekonomisinde önem-
li değişikliklerin görüldüğünü sıralamaktadır: Savaşla birlikte uluslararası 
ekonomik ve ticari yapı bozulmuş, serbest ticaret rafa kaldırılmış, sanayileş-
miş devletler birbirlerine ambargo koyarken Almanya denizaşırı pazarlarını 
kaybetmiş, İngiltere’nin savaş bitiğinde sanayi malları ihracatı yarı yarıya 
daralmış, ABD ve Japonya Avrupa’nın kaybettiği pazarlara yerleşmişler, G. 
Amerika ve Asya ülkeleri ithal ikameci sanayileşme stratejisini benimsemiş-
ler, bölgelerin kiminde üretim dururken kiminde ise aşırı hammadde ve gıda 
talebi nedeniyle zirveye çıkmış, ayrıca fiyat hareketlerinin denetim meka-
nizması olan altın para standardı büyük zarar görmüş ve savaştaki çoğu ülke 
devalüasyon yapmış ve aşırı karşılıksız para basma sonucunda hiperenflas-
yonla karşılaşmış, Almanya ve İngiltere’de bile işsizlik ve yoksulluk artmış, 
hemen her yerde yapay ‘harp zenginleri’ türemiş ve ‘devlet ekonomisi’ – 
‘ekonomik devlet’ politikaları ilgi görmeye başlamıştır.14 

Pamuk, Osmanlı’nın 1. DS’nı da kapsayan son iki yüzyıllık ekono-
mi tarihini incelemiştir. O, savaş başlayınca Osmanlı’nın dış ekonomik 
ilişkilerinin, kurulacak Cumhuriyet yönetimini rahatlatacak şekilde, şu üç 
alanda radikal bir şekilde değiştiğini belirtmektedir: i- Jakoben İttihat Terakki 
hükümeti Osmanlı topraklarında faaliyet gösteren yabancı kapitalistler Os-
manlı mevzuatına tabi kılınacak şekilde kapitülasyonları tek taraflı kaldırdı. 
ii- Tüm mallara aynı oranda uygulanan gümrük tarifeleri (ad valorem) yerine 
1915’ten itibaren konjonktüre göre değişen tarifeleri yürürlüğe koydu. iii- 
Osmanlı devletinin tahviller dâhil tüm borçları için ödemeler durdurularak 
-bugünkü IMF rolünde olan- Düyunu Umumiye İdaresi askıya alındı. Fakat 
Osmanlı, Akdeniz’deki gemileri İngiliz ve Fransız donanmaları tarafından 

13 Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, Ankara, 1994, s. vii.

14 Ramazan Kurtoğlu, Türkiye Ekonomisi (1838-2010): Mali Bağımlılık, Büyüme, Krizler ve Siyasi Sonuçlar, 
Destek yayınları, İstanbul, 2017, s. 226, 229 ve 231.
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ablukaya alınınca dış ticarette 1. DS sürecinde ağır bir darbe aldı; sanayide 
ithal ikameciliğe zemin hazırlasa da savaşın ortalarında dış ticaret hacmi yarı 
yarıya daraldı.15 

Güran, Osmanlı mali düzeninin16 1. DS’ndaki seyrini bazı istatistikle-
re dayandırmaktadır: İttihat Terakki hükümeti döneminde (1916-1917) büt-
çeden en fazla harcamanın yapıldığı alanlar askeri (%40,4), borç yönetimi 
(%26,7) ve sosyal güvenlik (%13,3) iken, bütçe gelirleri içinde ise en yüksek 
payı %20,8 ile aşar ve %12,5 ile gümrükler, en az payı ise %1,6 ile askerlik 
bedeli oluşturmuştur.17

Kazgan, Osmanlı’nın 1. DS’ndaki durumunu küreselleşme bağlamında 
ele almaktadır: Buna göre Osmanlı 1. DS’na kadar Avrupa kapitalizmine ka-
pitülasyon türünden ödünler vererek eklemlenmiş ve yarı-sömürgeleşmiş bir 
ekonomi görünümünde olsa da hiçbir zaman sömürge haline gelmemiş fakat 
Avrupa’nın Reform- Rönesans hareketlerine gerekli uyumu göstermemiştir. 
Öte yandan azınlıkların ve yabancıların elindeki mali sermayeye (finans-ka-
pitale) karşı milli bankacılığı ve ekonomide Müslüman milli burjuvaziyi ye-
şertme çabalarında somutlaşan Osmanlı’da ulusçu bilincin gelişmesi 1. DS 
yıllarına rastlamaktadır. Ayrıca yazar, milli ekonomi stratejisini uygulayan 
İttihat Terakki iktidarında 1914’te kapitülasyonları (Sevr Antlaşması’na ka-
dar) kaldırma ve gümrük vergilerini (önce %15 sonra %30’a) arttırma fır-
satını bulan Türkiye’nin, SSCB ile sınırdaş olarak da 1917 Bolşevik devri-
minden itibaren “tampon devlet” işleviyle Batı için 1. DS sürecinde ayrı bir 
önem kazanacağına vurgu yapmaktadır.18 

Metinsoy, literatürde pek az yer bulan 1. DS’nın yol açtığı erzak sıkın-
tısı ve eşitsizliğinin Osmanlı kadınları üzerindeki etkisini araştırmıştır: Ona 
göre, özellikle yoksul kadınlar devletten sürekli yeni yardım taleplerinde bu-
lunarak, bürokratik olanakları zorlayarak, iaşe politikalarını pazarlık unsuru 
haline getirerek ya da onlara direnerek devletin savaş döneminde politika-
larının şekillenmesinde az da olsa etkili oldular. Savaş yıllarında ekonomik 
hakları pek iyileştirilmeyen yoksul kadınlara karşı eğitimli ve seçkin Os-

15 Şevket Pamuk, Türkiye’nin 200 Yıllık İktisat Tarihi: Büyüme, Kurumlar ve Bölüşüm, 6. baskı, T. İş 
Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2017, s. 1614-166.

16 II. Abdülhamit döneminde Ermeni maliyeci-hazineci paşalarla modern bir kamu maliyesini kurmak 
isteyen Osmanlı devleti I. DS’na; harcamacı savaş ekonomisi stratejisi altında olmak üzere, kırsal 
kesimde çiftçilerden alınan aşar vergisi, şehirlerde tüketicilerin ödediği pazar ve gümrük vergileri ile 
gayrimüslimlerden toplanan cizyeye dayalı geleneksel mali düzenle girmiştir.

17 Tevfik Güran, 19.Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi Üzerine Araştırmalar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 
İstanbul, 2014, s. 313.

18 Gülten Kazgan, Tanzimat’tan 21.Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, 3. baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 
İstanbul, 2006, s. 13-14 ve 40-45.
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manlı kadınları ise kurdukları cemiyetler ve yayın faaliyetleri ile devletle et-
kileşimlerini hızlandırarak önemli bir toplumsal deneyim ve siyasal birikim 
kazanmalarının yanısıra Osmanlı kamuoyunun bir parçası oldular.19

Harrison ise 1. DS’nın her biri ekonomik, politik ve stratejik olan yaygın 
efsanelerini ve gerçek unsurlarını göstererek anlatır: Bir efsaneye göre, sa-
vaş bir hesaplama olmaksızın sonuçlanan, istemeden yapılan bir çatışmaydı. 
Aslında, Büyük Savaşa yol açan kararlar, daha geniş maliyet ve sonuçların 
kayda değer öngörüsü ile hesaplandı. Savaşı başlatanların ruhu, ‘akılcı ka-
ramsarlık’ olarak tanımlanır. Bir efsane de savaşın barışı kuşattığına dairdir; 
1. DS’nı bitiren Versailles Antlaşması bir sonrakinin temellerini atmasına 
rağmen antlaşmanın politik seçim etkisi, tazminat müzakeresi ve izleyen hi-
perenflasyon kısa sürdü.20

3. 1. Dünya Savaşı’nın Ekonomik Nedenleri 
1. DS Avrupa’da iki karşıt blok arasında cereyan eden sınaileşmiş bir 

kitleler savaşı idi. Vatanseverliğin sınandığı, belirsiz, kayıp neslin savaşı, de-
vasa insani ve ekonomik kayıpların verildiği savaş denilince 1. DS akla gelir. 
1. DS 1914-18 yılları arasında cereyan eden cephe savaşları bütünü olarak 
adlandırılır. 

1. DS’nın nedenleri genellikle ‘ekonomik’tir. Bu nedenlerin başında; At-
lantik’in iki yakasındaki devletlerin askeri ve politik güç dışında ekonomik 
güç yarışına girmeleri; mevcut uluslararası ticari engelleri aşmak istemeleri, 
enerji ve hammadde arz güvenliğini ve sanayi için girdi akışını sağlamaya 
çalışmaları, sömürgeleştirme fırsatlarını ve çeşitli rantları elde etme ihtiras-
ları, vs. sayılabilir. 1. DS’na yol açan ekonomik nedenler sistematik olarak 
şöyle sıralanabilir:21

i- Sömürge (koloni) rekabeti: Avrupalı devletler genişlemek ve zenginlik 
yaratmak konusunda doyumsuz bir iştah içindeydiler. Büyüyen sanayileşme 
kapasitesi bakımından hep yeni doğal kaynaklar gerekliydi. Asya’dan Afri-
ka’ya ve Latin Amerika’ya kadar dünyada fethedilebilmiş toprakların çoğu 
Avrupalıların sömürgesi olup denetimi altındaydı. Sömürgelerin paylaşımı 
noktasında Avrupalılar kıyasıya bir rekabet halindeydi. 

19 Elif M. Metinsoy, “I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Kadınlarının Gıda ve Erzak Savaşı”, Toplumsal Tarih 
Dergisi, S. 243, Mart 2014.

20 Mark Harrison, “Myths of the Great War”, (presented as keynote lectures to) the Economic History 
Society Annual Conference at the University of Warwick, 28 March 2014, p. 21.

21 World.ology, Great War/World War I (1914-1919): “Further Understanding: Causes of World War I”, A 
New Terrible Type of Warfare, New Nations Created in Europe; David G. Herrmann, The Arming of 
Europe andthe Making of the First World War, Princeton University Press, 1997. 
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ii- Silahlanma yarışı: Ekonomik ve sömürgeci rekabet bir pota içinde 
kaynarken, her bir ulus eşsiz bir düzeyde kendi askeri silah tesislerini kur-
du. Avrupalı güçler birbirlerine karşı üstünlük kazanmaya çalışırken onların 
silahlanma birikimi ve gelişimi de denetimsiz bir döngü içinde sürdü. Do-
ğal olarak, orduların artan miktarda silahlanması Avrupa’yı 1. DS eşiğine 
getirecekti. 

iii- İflah olmaz milliyetçilik: Avrupa’daki krallıklar Napolyon savaşla-
rını izleyen 1800’lü yıllar boyunca ulus-devletlere yer verdiler. Kolonyal, 
ekonomik ve askeri genişlemeye büyük destek sağladılar. Alman İmparator-
luğu, İtalya gibi yeni uluslar ve sömürgeci yeni güçler rakiplerine (Birleşik 
Krallık, Fransa ve İspanya) karşı çok ateşli ve saldırgan taktiklere sahiptiler.

iv- İttifakların karmaşık ağı: Gerilim arttıkça ittifaklar şekillendi. Av-
rupalı güçlerin neredeyse tamamı hareketlendi ve savaşa girmek üzere ha-
zırlık yaptılar. Almanya mukavemette büyürken Fransa ve Birleşik Krallık 
(Britanya) ise bu devleti frenlemek için ittifak yaptılar. Zira 19. yy. sonunda 
Almanya Birleşik Krallık’ın deniz egemenliğini tehdit ediyordu; Fransa da 
1870’te Prusya’ya karşı savaşı kaybettiğinden Almanya’ya önemli bir bölge 
kaptırmıştı. Rusya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Balkanlar’daki 
nüfuzu elde etmek isterken birbirlerine kuşkuyla bakıyorlardı. Fransa ve Bir-
leşik Krallık, Almanya’yı iki ayrı cephede savaştırmak ve gücünü kırmak 
için ittifaklarını Rusya ile tamamladılar. Böylece Rusya Almanya’nın doğal 
müttefiki olan Avusturya tehlikesini de ortadan kaldıracaktı. 

v- Çözücü (katalizör): Avusturya ve Rusya bölgede plan yaparken Bal-
kanlar ‘çakmak kutusu’ ya da ‘kav’ haline gelmişti. Avusturya tahtı varisine 
1914’te Bosna’da suikast yapıldığında Avusturya savaşla sonuçlanacak çok 
sert bir tepki gösterdi. Sırbistan Avusturya’ya karşı yenilgiyi kabullenmeye 
hazırdı, fakat Rusya Sırbistan’a cesaret aşılayacak şekilde güçlü bir destek 
verdi. Avusturya da savaş ilan etti ve 1. DS’nı başlatacak tüm antlaşmalar ve 
ittifaklar çalıştırıldı. 

4. 1. Dünya Savaşı’nın Ekonomik Sonuçları
1. DS’nın nedenleri gibi genel sonuçları da ‘ekonomik’ ağırlıklı 

olmuştur. Şöyle ki: Bir kere savaşın mağlupları ile muzafferlerine göre 
dünyanın politik coğrafyası gibi ekonomik coğrafyası da değişmiştir. De-
ğişen dünya coğrafyasında silah sanayisi daha fazla büyümüş, üretimde 
ülkeler arası rekabet kızışmış ve 1929 Dünya Ekonomi Bunalımı’nın ko-
şulları oluşmuştur. Savaş sürecinde ve savaştan sonra da devam etmek 
üzere kitlesel işsizlik, yoksulluk, savaş tazminatları, dış borçlanma, kar-
şılıksız emisyon, karne ile tüketime dayalı savaş ekonomisi önlemleri, vb. 
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artmıştır. Liberal iktisat politikaları yerine zorunlu şekilde hükümetlerin 
sert müdahaleleri ikame edilmiştir. 

1. DS’na damga vuran sonuçlar şu tür makroekonomik gerilemeler ni-
teliğindedir: 

i- Ülkelerin milli gelirinde düşüşler: 1. DS’ndan önce (1913) GSYH 
bazında en zengin devletler 512 milyar $ ile ABD, 258 milyar $ ile Rus-
ya, 244 milyar $ ile Almanya ve 226 milyar $ ile Birleşik Krallık şeklinde 
sıralanmaktaydı. Osmanlı devletinin GSYH’si ise sadece 25,3 milyar 
$ düzeyindeydi. Kişi başına düşen GSYH ise yuvarlanmış rakamlar-
la ABD’de 5300, Birleşik Krallık’ta 4920, Almanya’da 3650, Rusya’da 
1490, Osmanlı’da ise 1100 $’dan ibaretti.22 1. DS yılları boyunca (1914-18)  
reel GSYH göstergesi bakımından Rusya, Fransa ve Birleşik Krallık’ta kon-
jonktürel dalgalanmalar (daralma ve genişleme) ile karşılaşırken; ABD, Al-
manya ve Avusturya ise hep gerileme kaydetmiştir. Örneğin, Almanya’da bu 
gösterge (endeks olarak, 1913=100) iken savaş yılları boyunca 68’e kadar 
düşmüştür (Tablo 1). Endeksin düşmesi yoksullaşmaya, artması ise zengin-
leşmeye işaret etmektedir.

Tablo 1: 1. DS’nda Ülkelere Göre Reel GSYH’de Değişme (1913=100 
iken; 1914-1918)

Rusya Fransa Birleşik 
Krallık ABD Almanya Avusturya

1913 100 100 100 100 100 100
1914 92,3 101,0 85,2 83,5 94,5 92,9
1915 94,9 109,1 80,9 77,4 95,5 91,0
1916 108,0 111,5 81,7 76,5 79,8 95,6
1917 105,3 112,5 81,8 74,8 67,7 81,0
1918 114,8 113,2 81,8 73,3 … 63,9

Kaynak: Stephen Broadberry and Mark Harrison, The Economic of World War I: Comparative Quantitative 
Analysis, 2005, Barcelona, p. 33.

ii- Uluslararası yatırımlarda daralma: 19. yy son çeyreğinde ivme ka-
zanan yatırımlar, altın para standardının cari olduğu dönemde ‘altın’ yılları-
nı yaşamıştır. Bu parlak durum 1. DS’nın patladığı 1914’e kadar sürmüş, an-
cak 1918’de dip noktasına inmiştir. Savaş sonunda toparlanma ve genişleme 
başladıysa da yatırımlar 1. DS’na gidilirken ikinci dip noktasını bulmuştur. 

22 Stephen Broadberry and Mark Harrison, The Economic of World War I: Comparative Quantitative 
Analysis, Barcelona, 2005, pp. 30-32.
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Öyle ki 1. DS’nın başladığı yıl olan 1914’teki başarıyı yeniden yakalamak 
için 2000 yılını beklemek gerekmiştir (Grafik 1).

Grafik 1: 1. DS Öncesi ve Sonrasında Uluslararası Yatırımlardaki Ge-
lişme

Kaynak: Lecture 3: Pre-First World War Global Economy.

iii- İhracatta ve üretime oranla dış ticarette gerileme: Ülkelerin yatırımları 
ve üretimleri gerilediğinde ihracat kapasiteleri daralmaktadır. Bu kötü 
gelişme net olarak 1915’te gözlemlenmiştir. Savaş öncesinde 18 ülkenin 
toplam ihracatı 20 milyar dolar iken savaş başladığında yaklaşık %35 aza-
larak 13 milyar dolar düzeyine inmiştir (Grafik 2). Öte yandan çelişkili bir 
şekilde 56 ülkenin verilerine göre 1. DS yıllarında ihracat+ithalat toplamı 
anlamında dış ticaret hacmi üretime oranla (1929’a kadar) artış göstermiştir 
(Grafik 3).

Grafik 2: 1. DS’nda 18 Ülkenin İhracatı (1990’daki $ ile, milyon)  
(1900-1920)

Kaynak: Lecture 5: The disintegration of the world economy, 1914 to 1939 AD. 
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Grafik 3: 1. DS Öncesi ve Sonrasında Üretim Çıktısına Oranla Dış 
Ticaret (56 ülke; 1800-2000)

Kaynak: Lecture 3: Pre-First World War Global Economy 

iv- Göç artışları: 1. DS gerçekte Avrupa’da cereyan eden bir savaş ol-
duğu için bu coğrafyada yaşayıp da savaştan zarar gören insanlar genellikle 
Kuzey ve Güney Amerika kıtalarına göç etmişlerdir. Savaş öncesinde ve es-
nasında Avrupa sürekli dışarıya göç (emigration) verirken ABD ise içeriye 
göç (immigration) almıştır. 1. DS yıllarında Avrupa’dan göç edip ABD’ye 
yerleşen nüfus miktarı yaklaşık 1,5 milyon civarında olmuştur (Grafik 4).

Grafik 4: Avrupa’dan ABD’ye Göç Hareketi (1864-1924; 5’er yıllık dö-
nemler; bin kişi)

Avrupa’nın verdiği göç ABD’nin aldığı göç

Kaynak: Hatton ve Williamson’dan aktaran; Lecture 3: Pre-First World War Global Economy.
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v- Doğrudan ve dolaylı maliyetler: 1. DS geçmişte benzeri görülmemiş 
ölçekte bir çatışmaydı ve bununla uyumlu bir fatura çıkardı. 1914’te savaş 
çıkması ömür boyu pek çok şeyi değiştirecekti. Bir kere hemen, 1914 yazın-
da bankacılık bunalımına yol açacak şekilde İngiltere’de ekonomik istikrarı 
altüst etti. Temmuz-Ağustos aylarında banka faizleri -İngiltere Merkez Ban-
kası’nı çaresiz bırakacak kadar- hızla artarak kredi maliyetlerini yükseltti. 
Yeni asker alımları, silahlanma masrafları vd. gelişmeler yüzünden hükümet 
harcamaları arttıkça arttı; ilk yıl 2, sonraki yıl 3 katına çıktı.23 Birleşik Kral-
lık için sözkonusu edilen bu özel maliyetler bir tarafa, esas olarak tüm dünya 
için geçerli olan bir dizi büyük maliyet sözkonusudur.

Bogart, 1919 yılında, 1. DS’nın savaşa katılan tüm ülkeler için ‘doğ-
rudan’ ve ‘dolaylı’ olmak üzere iki tür maliyetini hesaplamıştır24 (Tablo 2): 

a- Doğrudan maliyetler hükümetlerin savaş harcamalarını finanse 
etmek üzere yaptıkları harcama akışına dayanmaktadır. Tüm dünya için bu 
maliyetler 208,6 milyar $ düzeyinde olmuştur. 

- En fazla harcamayı brüt maliyet cinsinden 44 (= 35,3 net maliyet + 8,7 
müttefiklere avanslar) milyar $ ile Büyük Britanya yapmıştır. Britanya’yı ($ 
cinsinden) 32 milyar ile ABD, 25,8 milyar ile Fransa, 22,6 milyar ile Rusya 
ve 12,3 milyar ile İtalya izlemiştir. Toplam müttefiklerin dolaylı maliyeti 
145,3 milyar $’a ulaşmıştır. Kişi başına düşen net maliyet ise en çok Birleşik 
Krallık için 766 ve Fransa için 613 $ iken, en az Rusya için 135 ve ABD için 
229 $ olmuştur. 

- Buna karşın, merkez kuvvetlerin toplam maliyeti müttefiklere göre 
yaklaşık yarı yarıya gerçekleşmiştir. Almanya’nın brüt doğrudan maliyetleri 
40,1, Avusturya-Macaristan’ın 20,6 ve Türkiye ile Bulgaristan’ın 2,2 milyar 
$’dan fazla gerçekleşmiştir. Bu devletler için kişi başına düşen net maliyet 
ise sırasıyla 557, 352 ve 85 $’dır.

b- 1. DS’nın dolaylı maliyetleri ise beşeri ve fiziksel sermaye kayıp-
larından oluşmaktadır. Savaşta ölenlerin sermayeleştirilmiş değeri göster-
mektedir ki en büyük kayıplar Rusya ve Almanya tarafından kabul edilen ve 
Birleşik Krallık, Fransa ve Avusturya-Macaristan tarafından yaratılan diğer 
ek kayıplardır. Toprakla ilgili en ağır mülkiyet kayıplarını Fransa ve Belçika 
verirken en ağır gemi kayıplarını ise 1914’ten önce dünyanın baskın ulusu 
olan Birleşik Krallık vermiştir. Sayısal olarak; 

23 BBC, World War One: “Did World War One Nearly Bankrupt Britain?” – Video Transcript.
24 Ernest Ludlow Bogart, Direct and Indirect Costs of the Great World War, Oxford University Press, New 

York, 1919, p. 290-300. 
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-Savaş ölümlerinin sermayeleştirilmiş değeri bakımından toplam dolay-
lı maliyet miktarı; 22,5 milyar $’ı müttefik, 11 milyar $’ı merkez kuvvetler 
olmak üzere toplam 33,5 milyar $’dır.

-Toprak mülkiyeti kayıpları toplam olarak yaklaşık 30 (=27,2’si Mütte-
fik+2,8’i Merkezi kuvvet) milyar $’dır.

-Gemi ve kargo kayıpları toplam 6,8 milyar $’dır (6,6 Müttefik + 0,2 
Merkezi kuvvet).

Tablo 2: 1. DS’nın Doğrudan ve Dolaylı Maliyetleri (milyar $)

İnsan yaşamının sermayeleştirilmiş değeri
   *askerler

   *siviller

Mülkiyet kayıpları

   *toprak
   *gemi ve kargo
Üretim kaybı
Savaş yardımı
Yansız kayıplar
Toplam dolaylı maliyetler
Toplam doğrudan maliyetler, net
Genel maliyetler

Bütün ülkeler
33,5
33,5

29,9
6,8
45,0
1,0
1,8
151,6
186,2
337,8

Kaynak: Ernest Ludlow Bogart, Direct and Indirect Costs of the Great World War, Oxford University Press, 
New York,  1919, p. 299. 

Bir maliyet de grev kaynaklıdır. 1. DS’nın biri kazananı (Britanya/Bir-
leşik Krallık), diğeri kaybedeni (Almanya) olmak üzere iki ülkede yaşanmış 
grevler ve işgünü kayıpları Tablo 3’te gösterilmiştir. Buna göre Britanya’da 
Almanya’nınkinden daha fazla grevli işçi ve üretimsiz geçen kayıp işgünü 
izlenmiştir.25

25 I. DS’nın maliyetlerini hem savaş sürecinde hem de savaştan sonra en çok ödeyenin emek kesimi olduğu 
üzerinde genel bir uzlaşı vardır. Zira bu kesimin yüklendiği maliyetler elde ettiği gelirden daha fazla 
artmıştır. Piyasa fiyatlarının artış eğilimi parasal ücretlerinkinden daha fazla olmuştur. Savaş ihtiyaçları 
yeterli üretim yapılamadığından tümüyle karşılanamamıştır. Burada üç ara sonuçla karşılaşılmıştır: 
Birincisi yüksek enflasyon; ikincisi hükümetin savaşı finanse etmek için kâr cephesinden borç alması, 
üçüncüsü ise hükümetin bu borcu -özellikle çalışan sınıfın geliri üzerinden aldığı- vergilerle ödemesi 
sözkonusu olmuştur (Jacob Viner. “Who Paid for the War?”, Journal of Political Economy, The 
University of Chicago Press, Vol. 28, No. 1, Jan. 1920, (46-76), p. 45).
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Tablo 3: Savaş Ekonomileri; Almanya ve Britanya’da Grevler (1914-1918)

Grevdeki işçi sayısı  (bin) Kayıp iş günü (bin)
Britanya Almanya Britanya Almanya

1914 306 61 10000 1715

1915 401 14 3000 42

1916 235 129 2500 245

1917 575 667 5500 1862

1918 923 391 6000 1452

Kaynak: Ferguson’dan aktaran; Albrecht Ritschl, “The Pity of Peace: Germany’s Economy At War, 1914-
1918 and Beyond”, Humboldt University Berlin and CEPR, p. 22.

   

vi- Savunma bütçesinde şişkinlik: 1. DS devletlerin savunma harca-
malarını ve borçlanma gereksinimini arttırmış ve genel bütçelerinde büyük 
açıklar yaratmıştır. Savunma bütçesinde 1914 yılı öncesinde yaklaşık çeyrek 
yüzyılda en az açığı (250-500 milyon mark civarında) Avusturya-Macaris-
tan ve (750 milyon-1 milyar mark arasında) Fransa verirken, en fazla açığı 
ise (1905’te 3,5 milyar mark) Rusya ile (1903’te 2,5 milyar mark) Birleşik 
Krallık vermiştir. Ayrıca, “savunma+borç servisinin” (SBS) GSYH’ye oranı 
(SBS/GSYH) incelendiğinde, görülecektir ki 1. DS’nın hemen öncesinde 
Birleşik Krallık hariç diğer devletlerin hepsinin SBS’nin üretim gelirlerin-
deki payı artışa geçmiştir (Grafik 6).
    

Grafik 6: 1890-1913 Arasında Beş Büyük Devletin Savunma Harcamaları (mil-
yon mark) ve Savunma + Borç Servisinin GSYH’ye Oranı (SBS/GSYH, %) 

Savunma Harcamaları (1890-1913; milyon mark) “SBS / GSYH Oranı”

Kaynak: Niall Ferguson, Public Finance and National Security: The Domestic Origins of the First World War, 
Oxford University Press – Past & Present, No. 142, Feb. 1994, (141-168), p.150 ve 163.
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vii- Uçak sanayiinde ivme: 1. DS Avrupa özelinde uçak sanayiinin geliş-
mesine zemin hazırlamıştır. Dünyada uçakların ‘silah’ olarak da kullanılması 
1. DS’nın en önemli sonuçlarından biridir. Durum Almanya üzerinden irde-
lenebilir:26 1914’te sadece 11 büyük şirkete sahip olan Almanya’da Prusya 
ordusu uçak sanayiinde ‘seferberlik’ ilan etti. Savaş öncesinde ‘tekel’ olan 
uçak-tüketim piyasası, savaş sırasında askeri uçak sanayii olarak genişledi. 
Başta Almanya olmak üzere savaşan güçlü devletler güvenlik ve bağımsızlık 
kaygılarıyla kendi askeri uçak yapımını hızlandırdılar ve bu sektörde rekabet 
gücünü arttırdılar. Uçak üretimi arttıkça ekonomideki durgunluk aşılacak, 
büyüme ve istihdam artacaktı. Bu amaçla Prusya Savaş Bakanlığı o dönemde 
popüler olan AEG27 ve Gotha Demiryolu Fabrikası gibi şirketlerle anlaşma-
lar imzaladı. 1913’te en iyi beş şirketin ayda yaklaşık 100 uçak teslim etmesi 
ve 1914’te şirket sayısının 7’ye ve aylık teslimat sayısının 220’ye çıkması ile 
sektör yüksek kapasiteyle çalıştı. Hindenburg Proğramı ile hammadde fiyat-
ları arttırılınca ortaya çıkan yüksek enflasyona bağlı olarak uçak fiyatları da 
arttı; örneğin 1916’daki maliyeti ortalama 40 bin mark olan bir askeri uçağın 
maliyeti 1917 ortasında 85 bin marka çıktı. 1914-1918 arasında Prusya Hava 
Kuvvetleri’ne ait uçak sayısı toplam 42 bin gibi rekor bir sayıya ulaştı.

viii- Savaş vergileri ve ‘kallavi’ (hantal-iri) devlet: Savaş kararı almış 
olan hükümetler yaptıkları yüksek harcamalarla devletlerini ‘irileştirmiş’ ve 
bu harcamaları finanse etmek için 1. DS ‘savaş vergileri’ni çeşitlendirerek 
arttırmıştır. 1. DS gibi büyük savaşlar her zaman mali karışıklığı miras bı-
rakmışlardır. Her devlet 1. DS’na salt ordularıyla değil, vergi düzenleriyle de 
girdi. Savaş, savaşa giren ülkelerin vergi düzenlerini değiştirip geliştirmeleri 
konusunda ciddi bir baskı oluşturmuş ya da bu değişime fırsat vermiştir. Sa-
vaş sürecinde hükümetler çalışanların gelirlerine artan oranlarda vergi koy-
muşlardır. Elde ettikleri vergi gelirlerini yeni asker ve silah imalatı için har-
camışlardır. Bu durum İngiltere gibi ülkelerde28 orta sınıfın yoksullaşmasına 
yol açmıştır. Vergi rejimi liberalizmi bir hayat tarzı olarak benimseyen top-
lumlarda orta sınıfı devletin insafına terk eden bir tehlike doğurmuştur. Sa-
vaş vergisi, savaş döneminde faal olan şirketlerin sermayesiyle ilgili hem kâr 
artığı ve hem de toplam kârı üzerine dereceli olarak uygulanan bir vergidir. 
Bu verginin kapsamı mülkiyet hakları, çalışanların ve zenginlerin gelirleri 
ile genişletilmiştir. 1. DS yıllarında şirketlerin kazançlarına ortalama %6’dan 
daha fazla uygulanmıştır. Örneğin Alman İmparatorluğu’nda bu oranın kar-

26 John H. Morrow, Jr., “Industrial Mobilization in World War I: The Prussian Army and the Aircraft 
Industry”, The Journal of Economic History, Vol. 37, No. 1, March 1977, pp. 36-7 and 45-60.

27 Allgemeine Elektrizitaets Gesellschaft
28 M. J. Daunton, “How to Pay for the War: State, Society andTaxation in Britain, 1917-24”, The English 

Historical Review, Vol. 111, No. 443, September1996, (882-919), pp. 882-885.
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şılığı, barış zamanına oranla yıllık 5 bin mark daha fazla olmuştur. Beş yıllık 
bütçe döneminde (1914-1918) toplanan toplam vergi geliri 18 milyar markı 
aşmıştır. Aynı dönemde Büyük Britanya’da toplanan vergi 49 milyar marktır 
(sterlin kuruyla ve 2,5 kat).29

Öte yandan 1. DS ekonomide, ekonomi yönetiminde hantal hükümetler 
yaratmıştır. Örneğin Almanya’da hükümet savaş malzemeleri talebinde sınır 
tanımamış, sanayi ve emek piyasalarında verimli istihdama ağırlık vermiş 
ve zengin bir iş çevresi yaratmıştır. Hükümetin elinde devlet tek başına çok 
harcama yapan büyük bir ‘tüketici’ olmuştur. Ayrıca, ‘savaş kârları’ her sava-
şan ulus için çok iyi bilinen bir olgudur ve bu olguyla en iyi özdeşleştirilen 
uluslardan biri de otomotiv sektöründe gelişmiş olan Almanya’dır. Bu ülke-
nin küresel markalarından biri olan Benz şirketi 1. DS’nın henüz ilk yılında 
%12, sonraki yılında ise %29 oranlarında kâr payı, ayrıca %10 da prim dağıt-
mayı başarmıştır. 1914’te net kârlılık 15 milyon markı aşmış ve 1917’de de 
bu kârlılık tekrarlanmıştır. Aynı yıllarda Daimler Motors şirket sermayesini 
8 milyondan 12 milyon marka çıkarmıştır. Dağıttığı kâr payı savaş boyunca 
%14’ten %35’e kadar yükselmiştir.30

ix- Dramatik insan ve beşeri sermaye kaybı: 1. DS’nın en büyük ve 
dramatik sonucu hiç kuşkusuz insan kayıplarıdır. Savaş asker-sivil ayrımı 
yapmadan bir ölüm makinesi işlevini görmüştür. 1. DS’nda sayısal olarak 
toplamda (asker + sivil) en fazla insan kaybı veren ilk üç devlet Osman-
lı, Rusya ve Almanya iken nüfusuna oranı îtibarıyle ise Osmanlı, Sırbistan 
ve Romanya olmuştur.31 (Bkz. EK-1.) Ayrıca, savaş; sanatçı, yazar, işadamı 
ve zanaatçı anlamında entelektüel ve beşeri sermaye kesimini de kapsayan 
yüksek miktardaki sivil insan kaybının yanı sıra verimli toprakların bozul-
masına, altyapının (yol-köprü-şebeke) ve antik mimari yapıların yıkılmasına 
yol açmıştır. 

x- Amerikan çağının başlaması: 1919’da savaş suçları için kurulan Müt-
tefik Komisyon, “Savaş, merkezi güçler tarafından önceden tasarlanmıştır” 

29 R.R. Kuczynski, “German Taxation Policy in the World-War”, Journal of Political Economy, Vol. 31, No. 
6, Dec., 1923 (763-789), pp.765 and 781.

30 Fred Rogers Fairchild, “German War Finance”, The American Economic Review, Vol. 12, No. 2, Jun., 
1922, (246-261), p. 249.

31 Sadece asker kaybı açısından tablo şöyledir: I. DS’nda İtilaf devletleri (Rusya 1,8; Fransa 1,3; Britanya 
1; Sırbistan-Karadağ 0,3; ABD 0.1 olmak üzere) yaklaşık toplam 4 milyon, İttifak devletleri (Almanya 
2; Avusturya-Macaristan 1,1; Türkiye 0,8 olmak üzere) ise toplam 5,4 milyon askeri kayıp vermiştir. 
İki tarafta toplam nüfusun %1’ine (İtilaf nüfusunun %0,7 ve İttifak nüfusunun %2,6) karşılık olarak 
9,4 milyon asker savaş ve savaş dışı (hastalık, esaret, kaza) nedenlerle ölmüştür. Nüfusuna oranla en 
yüksek askeri kaybı İtilaf tarafında %5,7 ile Sırbistan-Karadağ, İttifak tarafında ise %3,7 ile Türkiye 
vermiştir. (Stephen Broadberry and Mark Harrison, The Economic of World War I: Comparative 
Quantitative Analysis, Barcelona, 2005, p. 36.) 
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ve “Savaş, savaşı kaçınılmaz kılmak için bilinçli olarak girişilmiş faaliyetle-
rin sonucudur” ifadesini resmen onayladıktan sonra 1920 ve 1930’lar boyun-
ca Alman hükümeti ortak sorumluluktan kaçmak için Versay Antlaşmasına 
hep revizyoncu yaklaşmıştır. Almanya ve Avusturya-Macaristan devletinin 
dâhil olduğu en saldırgan ülkelerin aslında en emniyetsiz oldukları ortaya 
çıkmıştır.32 Savaş ve savaş sonrası yıllar (1914-1933) Amerikan ekonomik 
enternasyonalizminin ortaya çıkmasına ve Amerikan çağının başlamasına ze-
min hazırlayan bir konjonktürdür. Bu, Avrupa’dan yoğun göç alan ABD’nin 
sanayide ve bankacılıkta ortaya koyduğu hızlı ilerlemeyi Avrupa’ya yayması 
anlamına gelmektedir.33 Ayrıca ABD 1. DS sürecinde ‘askeri-sınai karması’ 
bir üretim modeli inşa ederek büyük kazançlar elde etmiştir.34 Kısaca 1. DS 
Avrupa’da patlak vermiş, fakat diğer taraftan ABD’ye dünya liderliği yolunu 
açmıştır.

5. Savaş Ekonomisi Kuramı ve 1. Dünya Savaşı Boyutu
Ulus-devlet ekonomisinin savaş halinin gereğiyle uyumlaştırılmış şekli 

olan 'savaş ekonomisi' savaş gibi oldukça anormal bir konjonktürü rahat bir 
şekilde geçirmek için hükümetler tarafından alınan sert ekonomik politikalar 
bütünüdür. Savaş ekonomisine başvurulmasının temel gerekçesi ekonomiyi, 
savaş öncesinden başlayarak savaş süresince normalleştirmektir. Bu yolda 
alınan riskler ve yüklenilen külfetler savaştan sonra kavuşulması umulan ni-
metler içindir. Buna göre savaşa hazırlık döneminde de savaş sırasında da 
kıt olan ekonomik kaynakların savaşla doğrudan ilgili üretime kaydırılması, 
ayrıca nitel ve nicel anlamda askeri üretim ve tüketimi bollaştırmak için sivil 
üretim ve tüketimin kısıtlanması zorunlu olmaktadır. Bir savaş ulusal, böl-
gesel ve küresel çıkarları ne kadar etkiliyorsa yürütülecek savaş ekonomisi 
politikalarının içeriği de o kadar geniş tutulmaktadır. Burada sözkonusu olan 
1. DS ve bu savaşın ‘Merkez’ (Avusturya-Macaristan ve Osmanlı) devletleri 
olduğuna göre savaş ekonomisinin boyutlarının büyük ve karmaşık olması 
doğaldır.

1. DS’nda en fazla bedel ödeyen ve gelecekte de tekrar en fazla bedel 
ödeyeceği varsayılan emek idi. Savaş konjonktüründe üretim düşüktü ve 
mevcut tüketimi karşılayamıyordu. Ortaya çıkan arz-talep dengesizliğinden 
dolayı enflasyon artıyordu. Kapitalist-burjuva sınıfı yoksul sınıfların aleyhi-

32 Stephen J. Lee, Avrupa Tarihinden Kesitler 1789-1980, 2. baskı, Çev. S. Aktur, Dost Kitabevi, Ankara, 
2004, s. 165-166.

33 Jeff Frieden, “Sectoral Conflictand Foreign Economic Policy, 1914-1940”, International Organization, 
Vol. 42, No. 1, Winter, 1988, (59-90), pp. 68-69.

34 Paul A. C. Koistinen, “The Industrial-Military Complex in Historical Perspective: World War”, The 
Business History Review, Vol. 41, No. 4, Winter, 1967, (378-403), p. 379.
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ne enflasyonist kârlarını arttırıyordu. Hükümetler de savaş finansmanı için 
borçlanamadıkları durumda sürekli para basarak hiperenflasyona zemin ha-
zırlıyorlardı. Savaşın mali yükü vergi artışlarıyla hafifletilmeye çalışılırken 
iş ve sermaye çevreleri durgunluğa ve içe kapanmaya itiliyordu.35

1. DS Avusturya-Macaristan ve Osmanlı gibi devletleri uçurumun ke-
narına getiren bir savaş oldu. Savaş ekonomisi uygulamaları, kendisinden 
zaten beklenmeyen mucizeleri gerçekleştirmeyerek bu iki devletin tarihe 
karışmasını engelleyemedi.

5.1. 1. DS’nda Avusturya -Macaristan Devleti ve Savaş Ekonomisi 
Uygulamaları

1. DS öncesi (1913) itibariyle Avusturya -Macaristan devleti yaklaşık 
51 milyon (Osmanlı devletinin iki katından daha fazla) bir nüfusa ve 600 
bin km²’lik (Osmanlı’nınkinin ancak 3’te 1’i kadar) bir toprak büyüklüğü-
ne sahipti. Öte yandan Avusturya-Macaristan’ın toplam GSYH’sı yaklaşık 
100,5 milyar $ (Almanya’nınkinden 1.5 kat daha düşük) ve kişi başı GS-
YH’sı ise 1.986 $ iken; Osmanlı için bu değerler, sırasıyla 25,3 milyon ve 
1.100 $ idi.36

1. DS’nda ittifaklar zinciri kurulmaya ve silahlanma yarışına başlan-
dı. Bu durum kişi başına düşen askeri harcamaların (KBAH) artışından 
da anlaşılabilir. Örneğin; Müttefik kuvvetlerden Britanya’da 1890’da 4 $ 
civarındaki KBAH 1914’te 8,5’e, Fransa’da 5’ten 7’ye; merkezi kuvvet-
lerden Almanya’da 3’ten 8,5’e ve Avusturya-Macaristan’da ise 1,5’ten 3,5 
$’a yükselmişti.37 KBAH’daki artışlar 1. DS’na dâir ön hazırlığın boyutları 
hakkında bir fikir vermektedir.

Merkezi kuvvetlerin sanayi ve teknoloji alanında Müttefiklere göre pek 
zayıf olmayışı 1. DS hazırlıklarına belirli bir ivme sağlamıştır. Zira 1913 
yılı verilerine göre, Dünya imalat sanayinin %28’ini Müttefikler (Britanya 
+ Fransa + Rusya) ve %19,2’sini Merkezi devletler (Almanya ve Avustur-
ya-Macaristan) gerçekleştirirken; Merkezi devletler (20,2 milyon ton) Müt-
tefiklerden (17,1 milyon ton) daha fazla çelik üretmişledir.38 Çeşitli alanlar-

35 Jacob Viner, “ Who Paid for the War?”, Journal of Political Economy, The University of Chicago Press, 
Vol. 28, No. 1, Jan. 1920, (46-76), pp. 46, 75. 

36 Broadbery, Stephan and Mark Harrison, “Introducton”, in The Economics of World War I, S. Broadberry 
- M. Harrison (Eds.), Cambridge University Press, 2005, (1-2), p. 32.

37 Georges Langlois, Jean Boismenu, Luc Lefebvre, Patrice Ragimbald, 20. Yüzyıl Tarihi, 2. baskı., Çev. Ö. 
Turan, Nehir Yayınları, İstanbul, 2003, s. 58.

38 Paul Kennedy, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri (16. Yüzyıldan Günümüze Ekonomik Değişim ve 
Askeri Çatışmalar), 8. baskı, Çev. B. Karanakçı, T. İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2001, s. 315.
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daki bu tür görece üstünlükler yüzünden iki tarafın kesin zaferi konusunda 
tahminler zorlaşmıştır.

Avusturya-Macar devletinin tabi olduğu Habsburg Hanedanının 1. 
DS’nın ana kaynağı için yaptığı katkı genellikle şu iki ‘çek’ ile temsil edil-
mektedir: Birinci çek Sırbistan’a karşı Habsburg hareketi için Alman deste-
ğini garanti eden Kayzer’in (Alman İmparatoru) ve onun Şansölyesinin ver-
diği söz yani ‘açık çek’tir. İkincisi ise ‘kayıp çek’ diye adlandırılan, Avus-
turya tahtının veliahtı Arşidük F. Ferdinand’ın Saraybosna’da öldürüleceği 
yönünde Viyana’nın uyarılmasıdır. Suikasttan bir ay sonra Avusturya 1. 
DS’nı tetikleyecek şekilde Sırbistan Krallığı’na saldırdı ve Almanya Avru-
pa’da bir süredir kurulmakta olan ittifaklar düzenine doğrudan dâhil oldu. 
Tüm monarşik rejimler bu savaşla mevcut yapılarını daha da kuvvetlendi-
receklerine, en azından koruyacaklarına inanıyorlardı.39

Sözkonusu suikast ve ardından patlak veren savaş Avrupa mali piya-
salarını altüst edecekti. Örneğin, savaşın henüz ilk haftasında Belçika Mil-
li Bankası likidite (para akışı) riskine girdi, para birimine halkın güveni 
kayboldu ve hızla kâğıt paranın gümüş gibi metal paralar ile değiştirilmesi 
arzusu başladı.40

Avusturya-Macaristan devleti Almanya ile birlikte savunma ve güven-
liği zayıflatan tehlike pencerelerini kapatmak için savaş politikalarına de-
vam etti. Pencere mantığının Almanya üzerinde kışkırtıcı bir etki yaratması 
Avusturya Savunma Bakanlığı lehine bir durum arz ediyordu.41 Gerçek ile 
efsane arasındaki 1. DS Almanya için ne kadar ‘hesaplanmış risk’ idiyse Vi-
yana hükümeti için o denli bir ‘kurtarma-kurtarılma’ (‘kurtuluş’) demekti. 
Avusturya-Macaristan devleti 1. DS ile bu kurtuluşun eşiğinde idi. Avus-
turya-Macaristan (Hungary), İngilizce adındaki çağrışımla bir şeylere ‘aç’ 
(hunger) idi.42

Avusturya-Macaristan ağır sanayi ve askeri malzeme üretimini, savaş 
boyunca -son yıl hariç- sürekli arttırmıştır. Talep açığını ise genellikle 
Almanya’dan yaptığı ithalatla kapatma yoluna gitmiştir. Ülkede ‘savaş za-
manı kalkınma’ kendiliğinden devam ediyordu fakat sanayi üretimi Avus-

39 Martyn Rady. “Review: Samuel R. Williamson, JR. Austria-Hunagry and the Origins of the First World 
War,Macmillan. 1991”, Hungarian Studies, 7/1-2, p. 233.

40 Nina van Meerbeeck, “Centenary of the Great War: the National Bank in wartime”, National Bank of 
Belgium Museum, 2013. 

41 Stephen Van Evera, “The Cult of the Offensive and the Origins of the First World War”, International 
Security (The MIT Press,), Vol. 9, No. 1 (Summer),1984, (58-107), p. 79, 83.

42 Holger H. Herwig, The First World War: Germany and Austria-Hungary 1914-1918, 2nd. Ed.,Bloomsbury 
Academic. No 11, 2014, (227-270).
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turyalı ve Macar otoriteleri arasında yaşanan iç politik çatışmaların gölge-
sinde yapılmaktaydı.43

Savaş ekonomisini uygulayan Avusturya-Macaristan görece kıt olan 
ekonomik kaynaklarını diğer mallardan çekip savaş mallarına yönlendire-
rek; i-genel ve yaygın nitelikteki tüketim ve yatırım mallarını az üretip savaş 
için gerekli olan malzemelerin tedariğine öncelik vermiş; ii-ekmek, gazyağı, 
şeker, sabun gibi belirli ürünleri karneye bağlamış; iii-sosyal refahını artırı-
cı sektörlere ayrılan payı, savaşa ve savunmaya yönelik mallara kaydırmak 
suretiyle temel ihtiyaçları karşılamayı ertelemiş; iv-seferberlik ilan etmiş, 
asker miktarını arttırmış, kısaca savaş hali masraflarına ve israflarına devam 
etmiştir.

Bu uygulamalar sonucunda; temel ürünler karneye bağlandığı için stok-
çuluk ve karaborsacılık, enflasyon artmış; halkın satın alma gücü ve refah 
düzeyi düşmüştür. Savaşın kendisi Avusturya-Macaristan halklarını yoksul-
laştırıp hürriyetini kısıtlarken savaş ekonomisi ise devleti ‘refah devleti’ ol-
maktan uzaklaştırarak ‘militarist’ bir hüviyete sürüklemiştir. Avusturya-Ma-
caristan, 1. DS’na katılanlar arasında kurban bilançosu en dramatik olan ilk 
beş ülkeden biridir. Bu kadar büyük kayba uğramış olması, Avusturya–Ma-
caristan’ın tıpkı Osmanlı devleti gibi Avrupa ülkeleri arasında iç bölünmeye 
karşı en hassas devletlerden biri olduğuna işaret etmektedir.

5.2. 1. DS’nda Osmanlı Devleti ve Savaş Ekonomisi Uygulamaları
Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ortaya çıkan ve önce mu-

halif, sonra iktidar olan Jöntürkler 1. DS başlarken yönetimde denetimi ele 
geçirmişlerdi. Zira iş ve ekonomi hayatının o zamana kadar omurgasını oluş-
turan Rum ve Ermenileri dışlayarak Türk etnik unsurunu hem girişimciliğin, 
hem de uluslararası ekonomik ilişkilerin eksenine oturtmak istiyorlardı. 

1. DS yıllarında Osmanlı padişahı V. Mehmed (Reşad) iken savaşın son 
aylarında tahta VI. Mehmed (Vahideddin) geçmişti. Bu dönemde İttihatçı 
Enver Paşa’nın Alman Büyükelçisi Wangenheim’a önerdiği ‘savunma amaç-
lı ittifak’ metni üzerinde Temmuz 1914’te karar verilirken, Ağustos 1914’te 
Sadrazam ve Hariciye Nazırı M. Said Halim Paşa ile bir araya gelen Alman 
Büyükelçisi Baron von Wangenheim, Harbiye Nazırı Enver Paşa, Dâhiliye 
Nazırı Talat Paşa ve Meclis-i Mebûsan Reisi Halil (Menteşe) Bey gizli bir 
anlaşma imzaladılar.44 

43 Max-Stephan Schulze, “Avustria-Hungary’s Economy in World War I”, The Economics of World War I, in 
Stephen Broadberry-Mark Harrison (eds), Cambridge University Press, 2005, (77-111), p. 88. 

44 I. DS sırasında eski 6. ve 1. Ordu Komutanı (E) General A. İ. Sabis savaş anılarında, Türkiye’nin Almanya 
ile yaptığı 2 Ağustos 1914 tarihli ittifak belgesini gördüğünü ve şu maddeleri içerdiğini anlatmaktadır 
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Benzer bir anlaşma S. Halim Paşa’nın aracılığıyla Avusturya Sefiri Pal-
livicini ile imzalandı:45 Antlaşmanın imza töreninde Sadrazamın İttihatçı li-
derlere İbn-i Haldun’un tarih felsefesini hatırlatarak “Turan ve Mısır fütuhatı 
(fetihleri), Trablus, Tunus, Cezayir vesâire gibi âmâli (emelleri) rica ederim 
bırakalım. Biliyorsunuz ki her milletin üç devri vardır. Fütuhat (fetih) devri, 
Tevakkuf (durma) devri, İnhitat (çökme) devri. İnşallah bizimki ‘devr-i inhi-
tat’ değildir, fakat herhalde ‘fütuhat devri’ (fetihler devri) olmadığı da bellidir 
ve devrimiz ‘devr-i tevakkuf’tur. Hudutlarımızı muhafaza edelim, bu suretle 
bîtaraf (tarafsız) kalırız” diyordu. Diğer yandan “memleketi harp felaketin-
den kurtarmak için (...) hiç olmazsa fiilen bîtaraf kalalım, tecavüz ve taarruz 
etmeyelim. Bu suretle bîtaraflığımızı muhafaza etmiş oluruz ve memleket de 
harp felaketinden kurtulur” demiştir. Oysa anlaşmanın 2. maddesine göre 
“Eğer Rusya askerî olarak karışır ve Avusturya ile Rusya savaşır ve Alman-
ya da Avusturya’nın yardımına gitmek zorunda kalırsa Osmanlı Devleti de 
savaşa girecekti(r).” Sonuçta Osmanlı devleti Almanya ile Avusturya-Maca-
ristan’ın yanında savaşa girecek ve bunun karşılığında Almanya’dan Osman-
lı’ya ciddi bir para yardımı yapılacaktı. İttihatçıların Maliye Bakanı Cavid 
Bey 12 Ekim 1914 tarihli günlüğüne şöyle yazacaktır.46 “Almanlar anlaşma 
imzalandıktan on gün sonra 250 bin lira, Rusya’ya ya da İngiltere’ye karşı 
savaşa girmemizden on gün sonra 750 bin lira ve geri kalanı (4 milyon lira) 
savaş ilanından 30 gün sonra 400 bin lira aylık taksitler halinde verecek-
ler.” Eylül ayının son günlerinde Bâbıâli’nin kasasında memur maaşlarını 
ödeyecek para kalmamış iken, devletin 26-27 milyon liralık gelirine karşı 
dış borcu 154 milyon liraya çıkmıştı.47 Yıllardır böyle olan kötü konjonktür 
seferberlikle daha da kötüleşecekti. 

1. DS’nda iken Osmanlı’nın nüfusu [Türkiye + Suriye + Irak + Filistin 
(Lübnan + Ürdün) + Arap İber yarımadası ile birlikte] 23 milyon civarındaydı 
(yarısı Türkiye’de olmak üzere). 19. yy. küreselleşmesi Osmanlı ekonomisi-
ni etkilemekteydi. Osmanlı’daki toplam doğrudan sermaye ya da Avrupa ya-

(bugünkü Türkçe ve özetle): “1-İki akit taraf, Avusturya- Macaristan’la Sırbistan arasında ortaya çıkan 
şimdiki savaşa karşı kesin bir tarafsızlığı korumayı taahhüt ederler. 2-Rusya, Avusturya-Macaristan 
aleyhine fiili askeri önlemlerle müdahale ederek böylece Almanya’nın da savaşa girişini zorunlu 
kılarsa, bu husus Türkiye’nin savaşa girmesi için bir neden oluşturacaktır. 3-Savaş durumu, Alman 
askeri ıslah heyetini Türkiye emrinde tutacaktır.4-Tehdide maruz olacak Osmanlı topraklarını Almanya 
gerektiğinde silahla korumayı taahhüt eder. 5-Her iki imparatorluğu şimdiki savaştan doğacak 
karşılaşmalara karşı koruma amaçlı taahhütname 31 Ocak 1918’e kadar geçerlidir.” (Ali İhsan Sabis, 
Harp Hatıralarım: Birinci Cihan Harbi, C.1 (Birinci Dünya Harbinden Evvelki Hadiseler Harbin 
Zuhuru ve Seferberlik İlanı: Harbe Nasıl Sürüklendik?) Nil yayınları İstanbul, 1990, s. 106-7.)

45 Ayşe Hür, “1914’te Cihan Harbi’ne Nasıl Girdik”, Taraf Gazetesi, 18 Eylül 2011.
46 Agm. 
47 Agm. 
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tırımları 75 milyon sterlin seviyesine yükselmişti. Bunun %60’ı demiryolu 
alanındaydı.48 Osmanlı, Dünya savaşına girerken Balkan ve Trablusgarp gibi 
birkaç bölgesel savaştan henüz, yenilgiyle çıkmıştı. Bölgesel savaşlardaki 
kayıplarını ve yitirdiği itibarını, birkaç bölge savaşına bedel olan küresel bir 
savaşta telafi edeceğini ummaktaydı. 1. DS Osmanlı için bir ‘prestij savaşı’ 
olmaktan çok, ‘topyekûn var olma-yok olma savaşı’ndan başka bir şey de-
ğildi. 

Avusturya-Macaristan’ın uyguladığı askeri üretim, karneye bağlı tüke-
tim, seferberlik gibi geleneksel savaş ekonomisi önlemleri büyük ölçüde Os-
manlı devleti için de geçerli olmuştur. Ancak Osmanlı’da savaş ekonomisinin 
en önemli ayağını ‘beslenme’ ve ‘erzak politikası’ oluşturmaktadır. Çünkü 1. 
DS döneminde en yaygın sorun erzak sorunu ve bu sorunu da en çok yaşayan 
kitle yoksul kadınlar ve çocuklar idi. Hem yaşanan kitlesel gıda sorununu 
çözmek hem de gıda dağıtımını adil şekilde yapmak için Osmanlı Devle-
ti, vurguncu (spekülatif) fiyatlar karşısında bilhassa tüketiciyi ve üreticiyi 
koruyan ‘narh düzeni’ni piyasa fiyatlarına müdahaleci bir iktisat politikası 
olarak uygulamıştır. Osmanlı Bizans’ın yaptığı gibi iâşe politikasını; i- buğ-
day ve bazı ürünlere ihracat yasağı konması, ii-belediye memuru ve esnaf 
sorumluları ile gıda maddelerinin toptancılara ve tüccarlara dağılımının ve 
paylaşımının denetlenmesi, iii-fiyat vurgunlarını önlemek için satış narhının 
belirlenmesi, iv- stokçuluğun yasaklanması şeklinde yürütmüştür.49 Devlet 
her padişah döneminde özellikle başkent İstanbul’un iâşe-erzak dağıtım dü-
zenini ana eksen almıştır. Zira eğer başkenti iyi ve yeterli beslenmiyorsa o 
devletin dış itibarı zarar görecektir. 

Fakat şu bir gerçektir ki, 1. DS yıllarında İstanbul halkı temel tüketim 
mallarını pahalı bir şekilde tüketmek zorunda kalmıştır. Örneğin, bir ekmek 
1914’te 1,25 kuruş iken 1918’e gelindiğinde 34 kuruşa, 1 kg pirinç 3’ten 45 
kuruşa, 1 lt gazyağı 1,5’ten 140 kuruşa yükselmiştir.50 Burada devlet, pahalı 
da olsa ürünlerin piyasadaki dolaşımını sağlamaya çalışmış, fakat fiyat ar-
tışlarını engelleyememiştir. Ancak savaşın resmen bittiği 1919’da ortalama 
ürün fiyatlarının düşüş eğilimine girdiği gözlemlenmiştir.

48 Şevket Pamuk, “The Ottoman Economy in World War I”, iç. The Economics of World War I, S. Broadberry 
and M. Harrison (eds.), Cambridge University Press, 2005, (112-136), p. 113.

49 Cem Doğru, “Birinci Dünya Savaşı Döneminde Ekonomide Bir Kurumsallaşma Çabası: İaşe Nezareti”, 
Sosyal Bilimler Metinleri (4), Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, s. 3-7. 
(Ayrıca bkz. Elif M. Metinsoy, ‘I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Kadınlarının Gıda ve Erzak Savaşı’, 
Toplumsal Tarih Dergisi, S. 243, Mart 2014, s. 5.)

50 Vedat Eldem, Harp ve Mütareke Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomisi, Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, Ankara, 1994, s. 50-51.
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Osmanlı’da savaş konjonktürü gereği maliye iflas etmiş, yıllık enf-
lasyon %300’lere (Temmuz-Kasım 1914 Aralığında %50) çıkmış, ta-
mamen dışa bağımlı, cari harcamaları dahi karşılayamayacak bir ik-
tisadi duruma düşülmüştür. Osmanlı’nın 1913-1914 arasındaki bütçe 
açığı 5 milyon Osmanlı Lirasını aşkın iken her yıl gittikçe artarak sâde-
ce 1918-1919’da 90 milyon Lira civarında gerçekleşmiştir. 1913-1919  
arası 7 yılda bütçe açığı toplamı ise tahmini olarak 310 milyon Osmanlı Li-
rası idi.51

1. DS yıllarında savaş ekonomisinin zorunlu bir şartı olarak uy-
gulanan 'harp vergisi' 1913-1914 mali yılında 152,1 milyon kuruş ola-
rak toplanırken bu vergi savaşın başlamasıyla devlet memurlarının ay-
lıklarına %3 oranında yansıtılmış, diğer kesimlerinki de dâhil olmak 
üzere toplamda 1914-1915 döneminde 107,3, 1915-1916’da 108,9,  
1916-1917’de 102, 1917-1918’de 98 ve 1918-1919 döneminde ise 95 milyon 
kuruş olarak toplanmıştır.52 Görüldüğü gibi savaş şiddetlendikçe vergi mü-
kellefleri vergi ödemeye karşı daha soğuk bir davranış içine girmiş, genel 
olarak verginin etkinliği düşmüştür. 

Büyük savaş masraflarına bağlı olarak hızla artan bütçe açığını kapatmak 
için hükümet ‘aşar’ (mahsulle ilgili), ‘ağnam’ (hayvancılıkla ilgili) vergile-
rine ve bazı resimlere zam yapmış, böylece vergi tahsilatını arttırmıştır. Os-
manlı hükümeti bütçe açığına karşı vergiye seçenek olarak kısmen emisyon 
yapabilirdi, fakat İstanbul dışında (Anadolu şehirlerinde) kâğıt para kullan-
ma alışkanlığının zayıf olması bu seçeneği -kısa süre (1918 yılı) hariç- devre 
dışı bırakmıştır. Dolaşımdaki kâğıt para 1915’te sâdece 8 milyon Osmanlı 
Lirası iken, her yıl gittikçe artarak 1918’de 161 milyon liraya ulaşmıştır. 
Altın liranın kâğıt para karşısındaki değeri (nominal=100) 1915’te 105’ten, 
düzensiz ve hızlı artışlarla 1918’de 438’e yükselmiştir. (1914’te 1 İngiliz 
lirası ile 1,1 Osmanlı lirası satın alınmaktaydı.) Hem parasal genişleme hem 
de gıda malları arzının kısıtlı olması nedeniyle ortalama fiyatlar gittikçe daha 
da artıyordu. Nitekim “İstanbul tüketici fiyat endeksi” (1914’teki düzeyi-
ne kıyasla % olarak) 1914’te 130’dan, yıllar içinde artarak 1918’de 2205’e 
(yaklaşık 17 katına) fırlamıştır.53

51 Age, s. 84.
52 Age, s. 85.
53 Şevket Pamuk, Osmanlı’dan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları ve Büyüme, T. İş Bankası 

Kültür Yayınları, İstanbul, 2007, s. 161.
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Osmanlı devleti savaşın finansmanı için bütçe açığına karşı vergi ve 
emisyona başvurmuş, ayrıca dış borçlanma yoluna gitmiştir. Osmanlı ma-
liyesi -bugünkü IMF gibi bir rol oynayan -Duyûnu Umûmiye İdaresi’nin 
denetimi altındayken devlet savaş sırasında Müttefik devletlerden bir miktar 
borç almıştır (üst düzeyde danışmanlık ve finansman desteği şeklinde Al-
manya’dan 56 ve Avusturya-Macaristan devletinden ise 8,5 milyon Osmanlı 
lirası; yani savaş öncesi kur üzerinden 20 milyon İngiliz sterlini). Ancak, bu 
borçlar daha sonra Versailles ve St Germain antlaşmalarıyla geçersiz sayıla-
caktır.54 

6. Sonuç
Avrupa’nın tek büyük gücü olmak isterken bozguna uğrayan Almanya 

galip devletlerin zorlamasıyla silah bıraktı ve Ateşkes ilan edildi (11 Kasım 
1918). Almanya’yı büyük toprak kaybına ve ağır tazminat yüküne mahkûm 
eden ve aynı zamanda İngiltere’yi de en büyük rakibinden kurtaran Versay 
Barış Antlaşması (28 Haziran 1919) ile resmen biten 1. DS ‘ekonomik savaş’ 
ile ‘savaş ekonomisi’ arasında geçen büyük, kaotik bir savaştır. Bu savaşın 
beşeri ve iktisadi maliyetlerini tam olarak ölçebilmek son derece zordur. An-
cak savaşa giren her devlet mali kayıplarını 1918’in sonundan itibaren yeni 
vergi, borçlanma ve kâğıt para basma politikalarıyla gidermeye çalışmıştır. 

Dünya toplumlarını belirsizliğe sürükleyen ve ekonomileri felç eden 1. 
DS Avrupalıları bir bütün olarak Amerikalıların çok gerisine düşürmüştür. 
Avusturya-Macaristan ve Osmanlı devletleri 1. DS’nda Merkez devletler 
iken savaş sonrasında dünya ekonomisinde gelişmişlik anlamında ‘mer-
kez’den, geri kalmışlık anlamında birer ‘çevre’ ekonomisi durumuna düş-
müşlerdir.

Özünde bir ekonomik paylaşım savaşı olan 1. DS’na her kıtadan pek çok 
devlet ve bu arada Osmanlı ve Avusturya-Macaristan Merkezi Devletler ola-
rak dâhil olmuşlardır. 1. DS küresel bir savaş olarak son derece yıkıcı, fakat 
savaş ekonomisi uygulandığı her ülke açısından kısmen yapıcı oldu. Savaş 
ekonomisi, uygulandığı ülkelerde sosyo-ekonomik, politik, askeri, stratejik 
ve teknolojik değişimi hızlandırdı, genç nüfus kompozisyonunu ve emek pi-
yasasını yeniden biçimlendirdi. Şöyle ki; savaş ekonomisinin bileşenlerinden 
biri olarak savaşta acilen kullanılacak yeni silah teknolojisine bütçelerden 
daha fazla kaynak ayrıldı. Diğer bileşen olarak seferberlik ilan eden iddialı 
ülkelerde emek piyasasına girmesi gereken genç nüfus cepheye sürüldü. Os-
manlı ve Avusturya-Macaristan ülkelerinde milliyetçi-bağımsızlıkçı bölün-
meleri ve Avrupa’da patlayan 1929 Dünya ekonomik bunalımını engelle-

54 Age, s. 160.
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yemedi, fakat II. DS’na kadar barış antlaşmalarının yapılmasına bir ölçüde 
katkı sağladı.

1. DS’nın bir dünya ölçeğinde sömürge paylaşım savaşına dönüşmesinin 
ana nedeni ilk kez aynı süreçte 50’ye yakın devletin savaşa girmesiydi. Bu 
durum 1. DS’nı 17 milyon insanın ölümüyle sonuçlanan, insanlık tarihinin 
en kanlı ilk savaşı yapmıştır. 1. DS başlarında dile getirilen“bütün savaşlara 
son verecek bir savaş” sloganı -çok geçmeden meydana gelen- II. DS nede-
niyle bir ‘ütopya’dan ibaret kalmıştır.
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EK-1: 1. DS’nda Ülkelere Göre Sivil İnsan ve Asker Kayıpları (En 
Yüksekten En Aza)
Toplam ölüm: 
1. Osmanlı İmparatorluğu: 5.000.000  
2. Rus İmparatorluğu: 3.311.000  
3. Alman İmparatorluğu: 2.462.897  
4. Fransa: 1.697.800  
5. Avusturya-Macaristan: 1.567.000  
6. İtalya: 1.240.010  
7. Birleşik Krallık: 994.138  
8. Sırbistan: 725.000  
9. Romanya: 680.000  
10. Bulgaristan: 187.500  
11. Yunanistan: 176.000  
12. Birleşik Devletler: 117.465  
13. Belçika: 104.987  
14. Portekiz: 89.222  
15. Karadağ: 3.000  
16. Norveç: 1.892  
17. İsveç: 877  
18. Danimarka: 722  
19. Japonya: 415

Toplam ölümlerin nüfustaki payı: 
1. Osmanlı İmparatorluğu: %23,5  
2. Sırbistan: %16,1  
3. Romanya: %9,1  
4. Fransa: %4,3  
5. Alman İmparatorluğu: %3,8  
6. İtalya: %3,5  
7. Bulgaristan: %3,4  
8. Avusturya-Macaristan: %3  
9. Birleşik Krallık: %2,2  
10. Rus İmparatorluğu: %2,1  
11. Portekiz: %1,5  
12. Belçika: %1,4  
13. Karadağ: %0,6  
14. Yunanistan: %0,4  
15. Birleşik Devletler: %0,1  
16. Japonya: %0  
17. Norveç: %0  
18. Danimarka: %0  
19. İsveç: %0

Askeri ölümler: 
1. Alman İmparatorluğu: 2.036.897  
2. Rus İmparatorluğu: 1.811.000  
3. Fransa: 1.397.000  
4. Avusturya-Macaristan: 1.100.000  
5. Birleşik Krallık: 885.138  
6. Osmanlı İmparatorluğu: 800.000  
7. İtalya: 651.010  
8. Sırbistan: 275.000  
9. Romanya: 250.000  
10. Birleşik Devletler: 116.708  
11. Bulgaristan: 87.500  
12. Belçika: 42.987  
13. Yunanistan: 26.000  
14. Portekiz: 7.222  
15. Karadağ: 3.000  
16. Japonya: 415

Askeri ölümlerin tüm askerlere oranı: 
1. Sırbistan: %38,9  
2. Romanya: %33,3  
3. Osmanlı İmparatorluğu: %28,1  
4. Alman İmparatorluğu: %18,5  
5. Fransa: %16,6  
6. Belçika: %16,1  
7. Rus İmparatorluğu: %15,1  
8. Avusturya-Macaristan: %14,1  
9. Birleşik Krallık: % 12,5 
10. İtalya: %11,6  
11. Yunanistan: %11,3  
12. Portekiz: %11,1  
13. Bulgaristan: %7,3  
14. Karadağ: %6  
15. Birleşik Devletler: %2,5  
16. Japonya: %0,1

Sivil Ölümler: 
1. Osmanlı İmparatorluğu: 4.200.000  
2. Rus İmparatorluğu: 1.500.000  
3. İtalya: 589.000  
4. Avusturya-Macaristan: 467.000  
5. Sırbistan: 450.000  
6. Romanya: 430.000  
7. Alman İmparatorluğu: 426.000  
8. Fransa: 300.000  
9. Yunanistan: 150.000  
10. Birleşik Krallık: 109.000  
11. Bulgaristan: 100.000  
12. Portekiz: 82.000  
13. Belçika: 62.000  
14. Norveç: 1.892  
15. İsveç: 877  
16. Birleşik Devletler: 757  
17. Danimarka: 722  
19. Japonya: 0

Sivil ölümlerin nüfustaki payı: 
1. Osmanlı İmparatorluğu: %19,7  
2. Sırbistan: %10  
3. Romanya: %5,7  
4. Yunanistan: %3,1  
5. Bulgaristan: %1,8  
6. İtalya: %1,7  
7. Portekiz: %1,4  
8. Rus İmparatorluğu: %0,9  
9. Avusturya-Macaristan: %0,9  
10. Belçika: %0,8  
11. Fransa: %0,8  
12. Alman İmparatorluğu: % 0,7  
13. Birleşik Krallık: %0,2  
15. Norveç: %0  
16. Danimarka: %0  
17. İsveç: %0  
18. Japonya: %0  
19. Birleşik Devletler: %0

Kaynak: World.ology, “A New Terrible Type of Warfare; New Nations Created in Europe”, Great War/
World War I (1914 – 1919, 2014.



Kerim Tinçurin’in Sönmüş Yıldızlar  
Adlı Eserinin Edebi Özellikleri

 
Albina TUZLU1

Öz 
Bu makalede Tatar edebiyatının önde gelen yazarlarından Kerim Tinçurin’in 
1923 yılında yazdığı, Tatar halkının tarihini, kültürünü, örf ve adetlerini yansıtan 
önemli bir kaynak eser olarak değerlendirdiğimiz Sönmüş Yıldızlar adlı eserinin 
edebî özelliklerinin incelemesi amaçlanmıştır. Oyun, Server ve İsmail adlı iki 
yetim Tatar gencinin savaş ve köy hayatının gerçekleri karşısında yaşanması 
imkânsız olan aşkını konu alır. Bu aşk gelenek, dedikodu ve batıl inançların 
kuşatmasına dirense de, savaş atmosferi yüzünden çıkmaza girer ve nice büyük 
aşklar gibi acıklı bir biçimde sona erer. Bu eser, Rusya İmparatorluğu’nda 1914 
yılı olaylarını ele almakta ve bu olayların etkisiyle Tatarların kaderinin nasıl 
çizildiğini, yaşananlara rağmen bir Tatar köyünde insanların savaşın dışında 
hayata nasıl devam ettiklerini ve millî geleneklerini nasıl yaşatmaya devam 
ettirdiklerini betimlemektedir. Dolayısıyla, Sönmüş Yıldızlar’daki tespit edilen 
edebî özelliklerin arkasında Tatar halkının tarihi, kültürü ve gelenekleri ile ilgili 
birçok bilgi bulunmaktadır. Bunları göz önüne alarak metin değerlendirildiğinde 
zaman doğru yorumlar yapılabilir, kıymetli bulgular elde edebilir.

Anahtar kelimeler: Tatar edebiyatı, Kerim Tinçurin, Sönmüş Yıldızlar, trajedi, 
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Literary Peculiarities of the Sönmüş Yıldızlar (Faded Stars)
by Kerim Tinchurin 

Abstract

In this article we aimed to explore the language and cultural context 
behind the romance of the play Sönmüş Yıldızlar (Faded Stars) written by 
famous Tatar writer Kerim Tinchurin in 1923, which is evaluated by us as a 
valuable resource piece reflecting the history, culture, customs and traditions of 
theTatar people. The subject of the play is the impossible love between two young 
Tatar orphans Server and Ismail who faced the realities of the First World War and 
Tatar village life. In spite of the fact that it withstood all traditions, rumors and 
superstitious beliefs of Tatar society of that period this love comes to a desperate 
situation because of the war and thus as all big loves has a pathetic end. This 
work describes the events of 1914 Russian Empire and destiny of Tatars under 
the influence of these events, how people in Tatar villages even though except 
the realities from the war continued their way of living, preserved and held their 
national traditions. Therefore, behind the linguistic and literary characteristics 
investigated in Faded Stars there is a lot of valuable information about the history, 
culture and traditions of Tatars. If we take into consideration all these knowledge 
and evaluate the text we may make right comments, obtain essential facts. 

Keywords: Tatar literature, Kerim Tinchurin, Sönmüş Yıldızlar (Faded Stars), 
tragedy, Tatar history and culture. 

 



213

1. Giriş
Bu makalede Tatar yazarı Kerim Tinçurin’in 1923 yılında yazdığı, Tatar 

halkının tarihini, kültürünü, örf ve adetlerini yansıtan Sönmüş Yıldızlar 
adlı eserinin2 dilini göz önünde bulundurarak metnin edebî özelliklerini 
inceleme amaçlanmıştır. 

Tinçurin, Tatar halkının önemli sanatkârlarındandır. Kendisi, 30’a yakın 
tiyatro, çok sayıda hikâye ve eleştiri konulu makalelerden oluşan bir miras 
bırakmıştır. Halkının kaderini kendi kaderi olarak algılayan ve kendisinden 
“vakitsiz sönmüş yıldız” olarak bahsedilen bir yazardır. Babasına nazaran 
daha yumuşak bir karaktere sahip olan annesi Mahmude Hanımın okur-
yazar oluşu, çocuklarına sık sık halk kahramanları, peygamberler ile ilgili 
ilginç olaylar anlatması küçük Kerim’de önemli izler bırakmış olmalı ki, 
ileride kendisi de bu bilgileri eserlerinde yoğun olarak kullanmıştır.3 

Tinçurin, sadece hikâye yazmakla yetinmemiş, yaşadığı dönemin 
gelişmelerini takip ederek onlarla ilgili değerlendirmeleri de eserlerine 
yansıtmıştır. Ayrıca halkın manevi hayatında büyük rol oynayan tiyatro 
sanatına ciddi bir ilgi duyulmasını önemsemiştir. Kerim Tinçurin’in özgün 
ve millî bir içerik taşıyan tiyatroları halk dili ile yazılmıştır. Bu piyeslerde 
mizahi unsurlar çoğunluktadır. 

Tinçurin, Sönmüş Yıldızlar’da, Rusya İmparatorluğu’nda geçen 1914 
yılı olaylarını ele almakta ve bu olayların etkisiyle Tatarların kaderinin 
nasıl çizildiğini, yaşananlara rağmen bir Tatar köyünde insanların 
savaşın dışındaki hayata nasıl devam ettiklerini ve millî geleneklerini 
nasıl yaşattıklarını betimlemektedir. Tatar halkı iktisadi ve siyasi hakları 
için geçmişte mücadele ettiği gibi, günümüzde de bu mücadelesini 
sürdürmektedir. 

Kerim Tinçurin’in en önemli oyunlarından biri olan Sönmüş Yıldızlar, 
1923 yılında yazılmış ve kendi yönetmenliğinde 26 Aralık 1924 tarihinde 
sahnelenmeye başlamıştır. Eser, iki perdelik müzikal trajedi türündedir.4 
Sonradan, bu oyunun yönetmenliğini Kerim Tinçurin Tatar Devlet Drama 
ve Komedi Tiyatrosu Baş Yönetmeni Raşid Zagidullin üstlenmiştir.  

2 Kerim Tinçurin, Süngen Yoldızlar: Muzıkalı Köyle Drama. 4 perdede, 5 manzarada, Tatar Matbugat-Neşr. 
Kombinatı, Kazan,1925.

3 Elfet Zakircanov, “Vakıtsız Süngen Yoldız (Ugasşaya Zvezda)”, Kazan Utları Dergisi, Kazan, 2012, s. 
139-147.

4 Kerim Tinçurin, “Sönmüş Yıldızlar”, Tiyatro Almanağı II, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) 
Dergisi, Kenar Platform Matbaacılık Ltd.Şti., Ankara, 2015, s. 593-651.
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12 Nisan 2011 yılında Ankara Devlet Tiyatroları’nda (Küçük Tiyatro) sahne 
alan oyun, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında çeşitli şehirlerde turne 
yapmıştır.5 Oyunun Türkçe tercümesinde, bazı diyalogların kültürlerarası 
farklılıklar sebebiyle yanlış anlaşılabileceği endişesi ve rejisörün isteği ile 
birkaç yerde değişiklik yapılmıştır. 

Sönmüş Yıldızlar bol mesaj içeren bir eserdir. 1914 yılındaki Çarlık 
Rusya’sına bağlı Türk halklarından birisine ait bir aşk öyküsünü konu 
almaktadır. Eserde aşk, dinî bağnazlık, cehalet, eğitimsizlik, çelişki, 
mutluluk, neşe, üzüntü, acı, dram, dans, müzik gibi çeşitli konular bir 
arada işlenmektedir. Eserde bir fakir gencin âşık olmasının zorluğundan, 
fakir ama yakışıklı ve güzel, zengin, akıllı, eğitimli ama çirkin birinin 
arasındaki çelişkiden bahsedilmiştir. Bu eser 1923 yılında yazılmasına 
rağmen güncelliğini yitirmemiş ve Tatar sahnelerinden hiç inmemiştir.

Edebiyatta tarihselciliğin önemi XX. yüzyılın başında anlaşılmaya 
başlanır. Edebiyat, hayat ile doğrudan ilişkili ve tarihî şartlara bağlıdır. Bu 
ilke, eski gelenekleri yeni eğilimler ile harmanlayarak bir araya getiren ve 
onları bir bütün kılan güçlü bir etkendir. Sönmüş Yıldızlar, geçmiş yüzyılın 
başında yazılmış bir eserdir. Geçiş dönemine ait bir eserin içinde yazarın 
muasırları olan okuyucuların göremediği şeyler ortaya çıkar. Bir eserde 
ortaya çıkan iki farklı bakış açıları, birbirini zenginleştirerek yeni kavram 
alanlarının oluşmasını sağlar. Bir başka açıdan da yazarın eserlerinin 
yaşadığı dönem ve bugünün gözlüğünden değerlendirilmesi, yazarın ele 
aldığı dönemdeki davranışına ve eserin konusuna bakılmaıyla yazarın 
dünya görüşünün anlaşılmasına imkân verir. Örneğin, F. Musin tarihselcilik 
ilkesini çeşitli dönem edebiyatlarının iç ilişkileri olarak değerlendirmekle 
birlikte “halkın tarihi onun etnik kökeninin vakayinamesi ve aynası olduğu 
için edebiyatın sadece kendisini değil, edebiyatın halkın tarihi, dili, halk 
sanatı, içtimai-felsefi düşüncesinin gelişmesi ve diğer olaylar ile ilişkileri 
çerçevesinde incelenmesi” gerektiğini söyler.6 

Değinmek istenilen diğer bir husus da, milliyetçilik ilkesidir. Bu 
ilke Tatar edebiyat biliminde 1917 Devriminden önce çok yaygındır. 
Günümüzde bu ilke; edebiyatın, insanların kaderi, bugün ve dünün ilişkisi, 
halkın mantalitesi ve millî düşüncesinin yansıtılması açısından incelendiği 
zaman kullanılır. Çeşitli eserlerin taşıdığı etnik ve millî unsurlar, eserin 
yeni yorumuna yol açar.

5 Esra Özmener, Sönmüş Yıldızlar Müzikli Tragedyası, Ankara Devlet Tiyatrosu Yayınları, Ankara, 2010.
6 F. M. Musin, “Tatar Edebiyatı Tarihi hem Zaman”, Miras Dergisi, No. 1-2, 1996, s. 20.
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Tinçurin’in Sönmüş Yıldızlar adlı eseri, kültürel-tarihsel, betimleme, 
semantik tahlil ve diğer metotlara dayanılarak incelenecektir.

2. Tatar Edebiyatı ve Kerim Tinçurin

2.1. XX. Yüzyıl Başı Tatar Edebiyatına Genel Bir Bakış

Ekonomi ve siyaset alanlarındaki değişiklikler halkın sosyal hayatını 
ve kültürünü ciddi şekilde etkiler. Bunun etkisi eserlere de yansır. Bu 
dönemde Tatar halkının manevi kültürel hayatında da tarihî olaylara yeni 
bakış açıları oluşmuş, zamanında çeşitli nedenlerden dolayı yasaklanmış 
olan eserler gündeme gelmiş, dine ilişkin davranışlar değişmiştir.

R. K. Ganiyeva’ya göre, Ortaçağ Tatar edebiyatı (XIII. - XV. yy.) 
Doğu’nun klasik edebiyatının güçlü etkisi altında ilk rönesans dönemini 
yaşamıştır.7 XX. yüzyılın başı ikinci rönesans dönemidir. Kazan 
Hanlığı’nın 1552 yılında Korkunç İvan tarafından işgal edilmesi ve 1917 
yılındaki tarihî nedenlerden dolayı Tatar edebiyatının gelişimi durmuştur. 
Bazı uzmanlar, XX. yüzyılın sonunda Tatar edebiyatının üçüncü rönesans 
döneminin başladığını savunurlar.8 F. Başirov ise Tatar edebiyatının 
rönesansının XIX. yüzyılın son çeyreğinde başladığını kabul eder. O 
dönem Tatar edebiyatına ait eserlerin türleri çoğalmış ve yeni içeriklerle 
zenginleşmiştir. Tatar nesir edebiyatı, hayati durumları, gerçek kişi ve 
gerçek olayları göstermeyi, teferruatlı olarak betimlemeyi esas almıştır.9 

E. Galiyeva da, 1920-1930’lu yıllarda yeni tarihsel-ideolojik ve kültürel 
şartların etkisi altında Tatar edebiyatında biri Rusya ve Avrupa’ya yönelik, 
diğeri Doğu’ya yönelik olmak üzere iki akımın oluştuğunu vurgular.10 

Tatar edebiyatında tiyatro yazarlığı, XIX. yüzyılın son çeyreğinde 
ortaya çıkar. Tatar halkının sosyal-kültürel hayatının Rönesans döneminde 
dramaturji hızla gelişmeye başlar. XX. yüzyılın ilk yıllarında ise drama 
ve komedi türlerindeki başarılı örnekleri ile bir edebî tarz olarak kendini 
gösterir. O dönemin Tatar edebiyatı, maarifçilik realizminin ilkelerine 
dayanarak eleştirel realizme özgü edebî-estetik görüşleri de benimser. 
Trajedi tarzındaki ilk Tatar eserler de eski tarz özgün romantizminden 
Avrupa tarzı romantizme geçiş döneminde yazılır. Trajedi türünün 

7 R. K. Ganiyeva, Vostoçnıy Renessans i Poet Kul Gali, KGU Yayınları, Kazan, 1988, s. 139-140.
8 Ganiyeva, 2003; Minnegulov 2006; Zahidullina 2006; Şemsutova 2010.
9 F. Başirov, XX Yüz Başı Tatar Prozası, Fiker Yayınları, Kazan, 2000, s. 266.
10 E. R. Galiyeva, Tatar Edebiyat Belemende Kultura-Tarih Mektebe, Fen Yayınları, Kazan, 2002, s. 99-105.
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mahiyetini ve millî özelliklerini belirleyen nitelikler, o dönem dikkate 
alınarak incelenmelidir.11 

XX. yüzyılın başı, Tatar halkının hayatında son derece önemli bir 
dönemdir. XIX. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan ‘Maarifçilik’ hareketi 
ve onun yeni aşaması olan ‘Ceditçilik’, halk hayatının her alanına girerek 
ciddi değişimlere yol açmıştır. Sovyet dönemi Tatar edebiyatında trajedi 
tarzının daha ölçülü bir hızla gelişmiş olmasına rağmen Tinçurin gibi bazı 
yazarlar bu türde eserlerini yazmaya devam ederler.12 

Tinçurin, Ayaz İshaki, Galiaskar Kamal, Sagit Ramiyev, Fatih Amirhan, 
İdris Bogdanov, Mirhaydar Fayzi vb. Tatar yazarların eserlerinde de her 
türlü eskilik, geri kalmışlık eleştirilmekte, sosyal karışıklıklar, sınıflar 
arası mücadele, milletin kaderi, ahlaki ve felsefi görüşler, hayatın çeşitli 
meseleleri ele alınmaktadır.

Dolayısıyla, XIX. yüzyılın sonu ile XX. yüzyılın başında yazarlar, İslam 
reformu ve Tatar halkının maarifi ile ilgili konuları gündeme almışlardır. 
XX. yüzyılın başında çok sayıda Tatarca gazete ve dergi çıkmaya başlar. 
Profesyonel bir Tatar tiyatrosu oluşur, medrese tipindeki okullar önemli 
değişimler yaşar. Bu yenilikler Tatar edebiyatının gelişmesini sağlamıştır.

Tatar edebiyatında yeni temalar, yeni türler ortaya çıkar. XX. yüzyıl 
Tatar edebiyatında bir taraftan millî özellikler hızla gelişmiş, diğer taraftan 
hem Rus-Avrupa hem de Doğu edebiyat dünyası ile olan ilişkiler artmış 
ve güçlenmiştir.13 Genel itibarıyle XX. yüzyılın başındaki Kazan Tatar 
edebiyatı, A. Tukay, A. İshaki, F. Amirhan, G. İbragimov, M. Gafuri, 
Dardmend, S. Ramiyev, Ş. Kamal, G. Kamal, M. Fayzi, K. Tinçurin 
gibi yazarların eserlerinde yeni ideolojik ve estetik kavramların artmaya 
başladığı bir dönemdir.

XX. Yüzyıl başı edebiyatını anlamak için o dönemin tarihî serüvenini 
de dikkate almak gerekir. Eserin yazıldığı ve basıldığı tarih, yazarın o 
tarihî dönemle ilişkisini göstermesi açısından çok önem taşır. Bu durum 
yazarın dünya görüşünün anlaşılmasını sağlar. Bilindiği üzere, 1917 Ekim 
Devrimiyle Bolşevikler iktidara gelirler. Daha sonra Rus İç Savaşı (1917-
1922/1923) başlar. Tatar yazarları siyasi değişiklikler konusunda farklı 

11 H. K. Mahmutov, Tatar Dramaturgiyasende Tragediya Janrı, Kazan Üniversitesi Yayınları, Kazan, 1965.
12 A. M. Zakirzyanov, Osnovniye Napravleniya Razvitiya Sovremennogo Tatarskogo Literaturovedeniya 

(kon. XX – naç. XXI v.), İhlas Yayınları, Kazan, 2011, s. 103-104.
13 N. Ş. Hisamov, İstoriya Tatarskoy Literaturı Novogo Vremeni(XIX – Naçalo XX v.), Fiker Yayınları, 

Kazan, 2003, s. 222.
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tavırlar sergilerler. İbragimov, M. Gafuri, G. Kamal, F. Burnaş, Ş. Usmanov 
gibi yazarlar yeni değişikliklere açık destek verirken M. Fayzi, Ş. Babiç, F. 
Amirhan gibi yazarlar tarafsız kalmayı tercih ederler. A. İshaki, F. Tuktarov 
gibi yazarlar ise ülkedeki değişen durumu kabullenemeyip yurtdışına göç 
ederler. Şu bir gerçektir ki, totaliter dönemde bile Tatar edebiyatı belli 
ölçüde millî işlevini yerine getirebilmiştir. 

Yeniliğe heveslenen Tatar edebiyatı her şeye rağmen tarihî gelenekleri 
ile bağlarını koparmamıştır. Günün talepleri doğrultusunda K. Tinçurin, 
G. İbragimov, H. Taktaş, M. Gafuri, Ş. Usmanov gibi yazarlar eserlerinde 
dönemi yansıtmışlardır. Burjuva dünyası ve manevi mirası eleştirilmiş, din 
ve dinî örf ve âdetler kabul edilmemiş, yöneticiler övülmüş, yeni edebî 
kahramanlar icat edilmiş, sınıflar arası mücadele artmıştır. XX. yüzyılın 
başı Tatar toplumu için hızlı bir gelişme ve millî diriliş zamanıdır.14 Kendi 
geleneklerine dayanan XX. yüzyıl Tatar edebiyatı realizm ve romantizmin 
yanısıra modernizmi de benimsemiştir. 

XX. yüzyılın başında yazılan Sönmüş Yıldızlar da o dönem 
edebiyatının başlıca özelliklerini taşımaktadır ve millî Tatar edebiyatında 
önemli bir yer tutar.

2.2. Kerim Tinçurin’in (1887-1938) Hayatı ve Eserleri15

Tatar tiyatrosunun yazarı, oyuncusu ve yönetmeni Kerim Galiyeviç 
Tinçurin, 15 Eylül 1887 tarihinde Penza Bölgesinin Tarakanovo köyünde 
(günümüzdeki adı Beloozerka) doğmuştur. Komşu köyün medresesinde 
ilköğrenimini aldıktan sonra 13 yaşında (1900 yılında) Kazan şehrine 
gelir ve ‘Muhammediye’ medresesine girer. Burada 6 yıl eğitim görür. 
Medresedeki bilgilerle yetinmeyen genç Tinçurin kendini geliştirmeye 
çalışır. 1906 yılında eğitimini bitirmeden, medresedeki iç düzen ve 
kuralları protesto eden birkaç öğrenci ile birlikte Muhammediye’yi bırakır. 
O günlerde hikâye ve şiir yazmaya başlar. Tiyatro yazarlığına soyunur.

Tinçurin 1910 yılında Gabdulla Kariyev başkanlığındaki ‘Seyyer’ 
grubuna oyuncu olarak alınır. O tarihten itibaren Tinçurin kendini 
tamamıyla sahneye verir ve Tatar tiyatrosunun kurucularından biri olur. 
Bu büyük ve zor işte onun çok yönlü istidatları açığa çıkar. Tiyatro 
çalışmalarında kendini oyuncu, yönetmen, tiyatro yazarı, kuramcı ve grup 
başkanı olarak gösterir. 

14 Zakirzyanov, age, s. 150.
15 Kerim Tinçurin’in özgeçmişi ile ilgili bilgiler kaynakçada kayıtlı çeşitli Rusça ve Tatarca yazılan 

kaynaklardan alınarak Türkçeye tarafımızdan aktarılmıştır. 
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Ekim inkılâbına kadar Tinçurin daha çok Seyyer grubunun oyuncusu 
olarak tanınır. Farklı kişiliğe sahip genç oyuncu yaklaşık 30 oyunda rol alır. 
Fatih Amirhan, Sagit Ramiyev, Fatih Seyfi-Kazanlı, Aleksandr Ostrovski, 
Friedrich Schiller, Nikolay Gogol gibi yazarların eserlerinde, çok yönlü 
karakterleri oynar. İnkılâptan önce Seyyer grubunda Gabdulla Kariyev’in 
yanında yer alacak kadar büyük bir oyuncu ve grubun en mühim üyelerinin 
biri hâline gelir.

1918 yılında Seyyer grubunun başkanlığını, 1918-1920 savaş 
yıllarında Kızıl Ordu’nun Siyaset Dairesi’nin 13. Grup yönetmenliğini, 
1920 yılında Samara şehrinde tiyatro stüdyosunda öğretmenlik ve genel 
yönetmenlik, 1921 yılında Orenburg şehrinde Kariyev Tiyatro Grubu’nun 
başkanlığını yapan Tinçurin, 1922 yılında Taşkent’te Bilim Konseyi 
Tiyatro Dairesinde çalışır. Tinçurin daha sonra Kazan şehrine döner. 
Hâlen Tataristan Cumhuriyeti’nin Başkenti Kazan’da faaliyet gösteren 
ve günümüzde Galiaskar Kamal Tatar Devlet Akademi Tiyatrosu olarak 
anılmakta olan mekân, 8 Kasım 1922 tarihinde Tinçurin başkanlığında 
Tatar Devlet Tiyatrosu ismiyle açılır. O yıllarda Tinçurin etkin olarak 
gazetecilik, oyunculuk ve sanat faaliyetlerini birlikte yürütmektedir.

1922 yılında besteci Salih Saydaşev’i Orenburg şehrinden Kazan 
şehrine davet eden Kerim Tinçurin müzikaller yazmaya başlar. O tarihten 
itibaren yazar ve besteci arasındaki sanatsal dostluk pekişerek devam eder. 

Tinçurin, yazarlığı dışında Tatarların millî kültür tarihinde yenilikçi 
bir yönetmen olarak da bilinir. Yazar, kendi oyunlarını sahneye koymuş 
ve oynamıştır. Sahnelediği oyunlarda her zaman yarattığı karakterler 
sayesinde kendini ifade etmeye çalışan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Tinçurin eserlerinde kendi asrının ruhunu yansıtmaya çalışmıştır. 

Tinçurin’in eserleri ve yönetmenliği sayesinde birçok Tatar oyuncu 
yetişmiştir.

1926 yılında Tinçurin’e başarıyla oynadığı rollerinden dolayı kendisine 
‘Tataristan’ın Fahri Oyuncusu’ unvanı verilmiştir. 

1934 yılında Tataristan Özerk Cumhuriyeti Yazarlar Birliğinin üyesi olur. 

Tinçurin 17 Eylül 1937 tarihinde tutuklanır, 15 Kasım 1938 tarihinde 
kurşuna dizilir. 1956 yılında adı temize çıkarılır. Bu tarihten itibaren 
kitapları basılmaya, oyunları yeniden sahnelenmeye başlar. 1988 yılında 
Tatar Dram ve Komedi Tiyatrosuna Kerim Tinçurin Tatar Dram ve Komedi 
Tiyatrosu adı verilir.16 

16 F. Ganiyeva, vd., Tatar Dramaturgları: Bibliografik Beleşmelek, Tatar Kitabevi Yayınları, Kazan, 2007, 
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Ünlü Tatar dramaturg Kerim Tinçurin komedi, trajikomedi, dram 
ve melodram türlerinde 30’dan fazla eser yazmıştır. Bunların başlıcaları 
şunlardır: Münazara (1906), Helal Kesep (1910), Şomlı Adım (1910-12), 
Berençe Çeçekler (1913), Nazlı Kiyeü (1915), Aç Gaşıyk (1915), Songı 
Selam (1916), Jilkuarlar (1916), Yosıf-Zöleyha (1917), Sakla, Şartlamasın 
(1918), Zar (1922), Kazan Sölgese (1923), Süngen Yoldızlar (1923), Tutıy 
Koş (1923), Amerikan (1924), Neni Abıy (1925), Zenger Şel (1926), İl 
(1927), Kandır Buye (1930), Korıç Orçık (1930), Udarniklar Beyreme 
(1933), Alar Öçeü İde (1935) v.s. 

1906 yılında ilk eseri olan Münazara komedisini yazar. Seyyer tiyatro 
grubundayken Tinçurin, tiyatro programını düşünerek Dürüst Emek 
(1910), Kader Belirleyici Adım (1910-1912), İlk Çiçekler (1913) oyunları 
başta olmak üzere birçok eser yazar. Bu piyeslerin kahramanları, halka 
hizmet etmekte hayatın anlamını bulurlar. 8 Kasım 1922 tarihinde Tinçurin 
başkanlığında açılan Tatar Devlet Tiyatrosunda çalıştığı yıllarda Tinçurin 
etkin olarak gazetecilik, oyunculuk ve sanat faaliyetlerini birlikte yürütür. 
Onun eserlerinin önemli bir kısmını satirik oyunlar oluşturmaktadır. 
Satirik eserleri arasında Yusuf ve Züleyha, Aman Patlamasın, Amerikalı 
ve Yelkensiz oyunları önemli bir yer tutar. Bu eserlerde fırsatçı tipler 
eleştirilmekte ve eski dünyanın sona erdiği vurgulanmaktadır.

E. Zakircanov’a göre Tinçurin 1920-30 yıllarındaki eserlerini genelde 
iki yönde yazmıştır: Yazar bir taraftan, geçmişe bağlı olayları, halkımızın 
örf ve âdetlerini, geleneklerini günümüzde de değerini yitirmeyen olgular 
olarak yansıtmak istemiş, diğer taraftan da kendi yaşadığı tarihî dönemin 
siyasi-içtimai, ahlaki-felsefi meselelerini okuyucuya ve seyirciye sunmaya 
çalışmıştır.17 

1920’li yılların ortasından itibaren Tinçurin’in büyük başarılara 
ulaştığı müzikal dramları bulunmaktadır. Yazarın birçok eserinde halk 
şarkıları ve halk kız erkek oyunları dikkat çekmektedir. Tinçurin’in dostu 
besteci Salih Saydaşev yazarın eserlerine kor ve aryalar besteleyerek ona 
bu yolda yardım etmiştir. Salih Salih Saydaşev’in Mavi Şal, Vatan, Kandır 
Boyunda, Kazan Havlusu adlı dramlarına yazdığı şarkılar Tatar müziğinin 
parlak örnekleri arasında yer alır. Kerim Tinçurin’in 30 öyküsü, Mercenler 
adlı eserde bir araya getirilmiştir. 

Kerim Tinçurin’in Sönmüş Yıldızlar adlı eseri Tatar klasik edebiyatının 
önemli bir örneği olarak günümüzde de sahnelerden inmemektedir.

s. 217-220.
17 Zakircanov, “Vakıtsız Süngen Yoldız (Ugasşaya Zvezda)”, Kazan Utları Dergisi, Kazan, 2012, s. 140.
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3. Sönmüş Yıldızlar’ın Edebî Tahlili
3.1. Sönmüş Yıldızlar’daki Semboller
Bir Tatar efsanesine dayanan Sönmüş Yıldızlar adlı eserde trajediye 

has özellikler vardır. Tıpkı Ferhat ile Şirin, Romeo ve Juliet, Yusuf ile 
Zuleyha adlı eserlerde olduğu gibi birbirini seven Server ile İsmail adlı 
Tatar gençlerin birbirlerine kavuşmaları yolundaki engeller anlatılmaktadır. 
Bunun yanı sıra Tatar halkının geçmişine dair birçok bilgi ve unsur da 
içermektedir.

XX. yüzyılın başında yazılmış olan Sönmüş Yıldızlar o döneme has 
edebî eğilimlere tâbi kalmakla birlikte kendine özgü millî unsurları da 
içine almıştır.

Tatar edebiyatında eski zamanlardan beri mitolojik, folklorik imgeler, 
motifler ve sembollere başvurma geleneği vardır. Eski çağlar edebiyatlarında 
‘iyilik’ ve ‘kötülük’, ‘hayat’ ve ‘ölüm’ kavramlarının anlatıldığı ve insan 
hayatının doğa olayları gözlüğünden semboller vasıtasıyla betimlendiği 
örnekler bulunmaktadır. Yüzyıllarca geçmişi olan Tatar edebiyatında 
sürekli arketip sayılan ve halk mitolojisi menşeli motifleri ve imgeleri 
kullanılmıştır. O dönemde yaşayan yazarların eserlerinde iyilik ve kötülük, 
yeni ve eski hayat, inanç ve ateizm motiflerinin yanısıra rüzgâr, fırtına, 
deniz araçları, şafak gibi motiflere de sık rastlanmaktadır. Kerim Tinçurin 
de eserlerinde arkaik ve mitolojik motifler kullanmakta, tiyatrolarında söz 
konusu sembollere ve imgelere yer vermektedir. 

XX. yüzyıl Tatar edebiyatında realizm ile romantizmin yanısıra 
modernizm akımındaki unsurlar da kullanılmıştır. Sembolizm, 
varoluşçuluk, empresyonizm, ekspresyonizm gibi modernist akımların 
kaynakları ve onların Tatar edebiyatına geçme nedenleri genelde XX. 
yüzyıl başındaki yazar ve şairlerin eserlerine dayanılarak incelenmektedir. 
Tinçurin’in Sönmüş Yıldızlar adlı eserinde sembolizmin izleri açık ve net 
olarak görülmektedir.

A. M. Zakirzyanov,‘Yeni Realizm’ akımını, şartlı-metaforik akımı 
dâhil olmak üzere 10 alt bölümde ele almaktadır. Tatar edebiyatında şartlılık 
yöntemine atıfta bulunma geleneği ve metaforlar olan olaylar vasıtasıyla 
yazarın düşüncelerinin yansıtılması geleneği vardır. (G.Kulahmetov, 
K. Tinçurin, H. Tufan, A. Bayan, R. Fayzullin, Zulfat, T. Minnullin 
v.d). Günümüzdeki edebiyatta metafor rolünü üstlenen şartlı-sembolik 
olayların, yöntemlerin ve ayrıntıların etkin kullanılması söz konusudur. Bu 
yöntem ve usullerin edebî işlevi; toplumu değerlendirmek, ‘kahraman’ın 



221

karakterini açmak ve genel olarak eserin ana fikri ile yazarın görüşünü 
ortaya çıkarmaktır.18 

D. Zahidullina sembolizmi üç katmanda ele alır. Birincisi, tarihçilik 
ilkesini ortaya çıkaran genel kültürel semboller; ikincisi, Tatar halkının 
geçmişini ve günümüzdeki tarihini anlamamızı sağlayan ulusal-millî 
semboller, tarihsel veya mitolojik semboller; üçüncüsü de ahlaki, 
felsefi veya millî-ulusal anlamı vermeye yarayan alegorik imgelerdir.19 

Kerim Tinçurin, Sönmüş Yıldızlar’da çeşitli imge ve sembolleri yoğun 
olarak kullanmıştır. Semboller eserin ana fikrini açıklamakta büyük rol 
oynamaktadır.

Bir eserin herhangi bir bileşeni sembol olarak hizmet edebilir. Çeşitli 
mecazlar, nesneler, olaylar, mitler, mitolojik karakterler, efsaneler, 
rivayetler ve hatta kahraman bile sembol olarak karşımıza çıkabilir. 
Sembolik imge bir eserin içeriğinde önemli rol oynayan bir kavramdır.

Sönmüş Yıldızlar’da sembolik imgeler iki amaç için kullanılmıştır. Bir 
taraftan, eserin ana fikri sembolik olaylar gözlüğünden verilmekte, diğer 
taraftan belli bir sembol, eserde gündeme alınan sorunları yansıtmakta 
ve bazı karakterlerin davranışları ile huy özelliklerini daha iyi bir şekilde 
ifade etmeye yardım etmektedir. 

Eserdeki sembolleri incelerken, öncelikle eserin adı üzerinde durmak 
gerekir. Dram, İsmail’in kâbus türü bir rüya görmesiyle başlıyor. Rüya, 
eserde mecaz anlama sahip ve özel bir hikâye çizgisini teşkil etmektedir. 
Rüyada bir ejderhanın yıldızları söndürmesi, İsmail’in, Server’in, Nadir’in 
ve diğer birçok yiğidin yıldızlarının sönmesi, gökyüzüne karanlığın 
çökmesi gibi semboller feci olaylara bir işarettir. Aynı şekilde yazar, halk 
sanatındaki inançları eserin odağına yerleştirmektedir. 

Eserdeki ‘sönmüş yıldızlar’, sadece askere gidecek yiğitler değildir. 
İsmail rüyasını anlatırken yıldızların isimlerini söyleyiverir. Kendisini, 
Server’i, Nadir’i ve birkaç arkadaşının ismini daha sıralar. İsmail, Server, 
Nadir niçin yıldız olarak sıralanır? Yıldızların sönmesi onların ölümü 
müdür?

İsmail öldükten sonra Server’in bahtı söner. Server de ölünce Nadir’in 
bahtı söner. İsmail, Ferhi adlı ihtiyar kadının Server’e verdiği ilaçtan 

18 A. M. Zakirzyanov, Osnovniye Napravleniya Razvitiya Sovremennogo Tatarskogo Literaturovedeniya 
(kon. XX – naç. XXI v.), İhlas Yayınları, Kazan, 2011, s. 96.

19 D. F. Zahidullina, Modernizm Hem XX. Yüzbaşı Tatar Prozası, Tatar Kitabevi Yayınları, Kazan, 2002.
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ölür. İlacı talihsizliği yüzünden büyücü kadından tedarik etmeyi kabul 
eden İsmail, savaşa giderse dönemeyeceğini bilir; Server’i hiçbir zaman 
göremeyeceği için kaygılanır. 

Esere ad olan ‘sönmüş yıldızlar’ ile anlatılmak istenen, kişilerin 
sönmüş bahtlarıdır. Yazarın betimlemesine göre, kişilerin bahtsızlığı, 
onların suçları değil, hayatlarında karşılaştıkları adaletsizliklerdir. 
Yazar, 1914 yılındaki savaşı, Nadir’in çirkinliği, sakatlığını da hayatın 
adaletsizliği olarak betimlemekte ve kişilerin bu adaletsizliği sadece 
kendi güçleri ile yenemediklerini anlatmaktadır. İsmail ile Server ona 
karşı kendilerince mücadele verir, kaderi hile ile yenmeye çalışırlar, fakat 
başaramadan kaybederler. Nadir bu adaletsizliği kendince yeniyor. Bu 
eserde tek mücadele eden Nadir’dir. Çaresizken Allah’a dil uzatan, güya 
onu çirkin yaratan Allah’tan hesap soran, aşkı için sonsuza kadar mücadele 
veren, kaderi karşısında baş eğmeyen de Nadir’dir. Çeşitli kişiliklere ve iç 
dünyalarına sahip ana karakterlerin hayatı tıpkı yıldızlar gibi eserde ard 
arda sönmektedir. 

3.2. Sönmüş Yıldızlar’ın Teması, Sorunları ve Yapısı
Eser bir dramdır. Zorlu hayat hikâyelerinde kişi ve toplum arasındaki 

karşıtlıklar ortaya çıkmaktadır. Çatışma çözülmeyecek kadar keskin 
değildir. Kahramanların ölümü baş çatışmayı çözmenin tek çaresi değildir. 
Tarafların ciddi mücadelesine dayanan dramatizm, eserin merkezindeki 
olaydır. 

Eserin konusu, bir Tatar efsanesine dayanmaktadır. Ferhat ile 
Şirin, Romeo ve Juliet, Yusuf ile Züleyha gibi eserlere benzer şekilde 
birbirini seven Server ile İsmail adlı iki Tatar gencinin büyük aşkları 
anlatılmaktadır. Klasik aşk hikâyelerinin geleneğine bağlı kalınarak, 
kavuşma yolundaki engeller işlenmiştir. Oyun bir takım dinî alt-metinler 
de içermektedir. Eserde Tatar halkının İslam diniyle ilişkisi, hayatlarında 
dinin tuttuğu yer anlatılmaktadır. Eserde bazı dinî konuların bir karakter 
tarafından eleştirilmesi söz konusudur. Bu eleştirilerin yanlış yorumlara 
yol açabileceği gözükse de o karakterin sözlerinin altında derin psikolojik 
unsurların yattığını düşünmek gerekir. 

Eserin ana konusu, insanın mutluluğudur. Konu, piyesin en 
başında ortaya çıkmaktadır. İsmail kendini bekleyen bahta kararsızlıkla 
bakmaktadır. Server mutlu hayatını açıkça göz önüne getirmekte, Nadir ise 
kendi bahtını aşkta aramaktadır. Hatta eserde Ferhi ninenin bile bir bahtı 
vardır. O sadece zenginleşme yollarının peşinde koşmaktadır. Eserdeki her 
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çatışmalı olayda mutluluk konusu çeşitli engellerle sınanmaktadır. Eserin 
sonunda “Mutlu olmak için ne yapmak gerek?” sorusuna dönülmektedir. 
Bu yönden eser, hikâye ve romanlara benzemektedir.

Eserin ana kahramanı Nadir’dir. Eserin büyük bir kısmı onun 
yaşadıklarını ve duygularını açıklamaya ayrılmıştır. Nadir’in yaşadıklarını, 
lirik eserlerdeki gibi üçe ayırmak mümkündür: Duygularının derecesi, 
sebepleri ve kederlerin tesellisi. Eser bu üç durumun tahlili yapılarak da 
incelenebilir. Tiyatronun içindeki bütün çatışmalar Nadir’in duygularının 
güçlenmesine yardım ederken ana tema bir noktada toplanmaktadır. 

Eserde ele alınan sorunlar şunlardır: Mutluluk duygusunun büyüklüğü; 
kişinin hakkı ve onun kaderi; kişinin mutluluğuna engel olan savaş âfeti; 
yaşama ve ölüm felsefesi (Nadir ile ilgili); hayatın adaletsizliği; eski âdet 
ve görenekleri geri çevirmenin zorluğu.

Eserin ana fikri, güzel hayaller ile yaşayan ve mutlu olmaya hakkı 
olan kahramanların ölümüne sebep olan savaşa ve onu başlatanlara karşı 
duyulan nefret, lanet ve hayatın adaletsizliğinden yakınmaktır. 

Eserin kompozisyonuna gelince, eserin içinde yer alan olaylar ‘aşk 
üçgeni’ne dayanılarak gelişmektedir. Köyün imamına hizmet eden yetim 
yiğit İsmail, Server’i sever. Ninesi ile birlikte yaşayan kız, onun sevgisini 
kabul eder. İmamın oğlu Mahdum Nadir, mektup yazarak Server’i sevdiğini 
bildirir. Savaşın başlaması, olayların düğüm noktasıdır. Köyün genç 
yiğitlerinin bir kısmının çeşitli bahanelerle askere gitmemesi, bir kısmının 
da savaşa alınması olayın gelişmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Eserin 
doruk noktasında da Server kendi elleriyle İsmail’in kulağına ‘ilaç’ döker. 
Delikanlı ölür. Server’in aklını kaybedip, sevgilisinin mezarı başında 
canını vermesiyle olayın sırrı çözümlenir. Son ‘umud’u, son ‘yıldız’ı olan 
Server’in ölümünden sonra Nadir intihar eder. Kerim Tinçurin’in orijinal 
eserinde Mahdum Nadir, Server’in mezarı yanındaki kayın ağacına kendini 
asarak ölür. Mahdum rolünü oynayan Tinçurin’in, ilk temsil sırasında 
gerçekten asıldığına ve akabinde zor kurtarıldığına dair rivayetler dolaşır. 

Eserin ana kahramanları şunlardır: 

Server, ninesinin terbiyesinde büyüyen mağrur tabiatlı, yardımsever, 
insaflı, ahlaklı bir kızdır. Hayatta mutlu olacağına inanan ve bunun için her 
şey yapmaya hazır olan Server cesur, iradeli ve sağlam bir iradeye sahiptir. 

İsmail terbiyeli, insaflı, sağlam yapılı, yakışıklı bir gençtir. Yetim 
büyümüş, kendisini başkalarından aşağıda görerek yaşamıştır. Kendisinin 
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Server’e denk olmadığını düşünüyorsa da sevmeyi bilen bir gençtir. 
Nadir’e kin tutmayan, iradesi zayıf, gevşek; kimi zaman miskin olarak 
görünen, “yazmıştan uzmış yuk” (kaderden kaçış yok) diye düşünen ve 
mutluluğu için mücadele vermekten vazgeçen karakterdir. 

Nadir, Allah tarafından aşağılandığına inanan, kambur, çirkin 
görünümlü; çok gururlu, kendisine acıyanları düşman belleyen; diğer 
gençlerle sağlık açısından eşit olmak isteyen bir gençtir. Server’i sevmesi 
ona yaşama gücünü verir ve bu sevgisi hayatının anlamına dönüşür. Nadir, 
İsmail’in Server’e olan duygularına saygı duyar; düşündüklerini, hayalinde 
ortaya çıkan bahtını ve aklını kaybetmiş olan Server ile paylaşır; ölümü ile 
de aşkın büyüklüğünü teyit eder. 

Eser sanat açısından şu özellikleri taşımaktadır: 

- Kahraman ve karakterlerin ayrıntılı işlenmiştir.

- Olaylar arasındaki sıkı ilişki, ana fikrin açılmasını sağlar.

- Eser müzikaldir.

- Halk sanatları, ibretli düşünceler, deyim ve atasözleri ustaca 
kullanılmıştır.

- Lirizm ve trajiklik iç içedir.

- Kahramanların manevi dünyasını açıklamak için psikolojik unsurlara 
ağırlık verilmiştir.

Görüldüğü gibi, evrensel bir tema etrafında örülen, melodram 
türlerinden yararlanan bu oyun, batı çizgisindeki tiyatro anlayışı ile Tatar 
folklorik ögelerini harmanlayan klasik bir metindir. Metnin folklorik tabanı 
ve halk türkülerinden beslenen yapısının ve özellikle de şarkı sözlerinin 
içerdiği mesajlar ilgi çekicidir. Tatar dili ve kültürüne özgü unsurların 
korunması geçmişte olduğu gibi günümüzde de son derece önemlidir. 
Bu eserin 1923 yılında yazılmasına rağmen güncelliğini yitirmeyen bir 
yapısının bulunduğunu ve Tatar sahnelerinden inmeyen bir oyun olduğunu 
vurgulamak gerekir.

3.3. Eserin İsmi ve İçindeki Özel İsimler
Eserdeki karakterlerin taşıdıkları isimler ve yazarın bilhassa bu isimleri 

seçmiş olmasının sebepleri de dikkat çekmektedir. Eskiden Tatarlarda yeni 
doğan bebeğe isim vermek çok önemlidir; zira bu isim hayatı boyunca 
onu etkileyecek, belli vasıflara sahip kılacak ve kaderini belirleyecektir. 
Türk soylu halkların çoğunda isimler İslam dini ile birlikte Arapça ve 
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Farsça’dan alınmıştır. Zamanla bu isimler benimsenerek kimi yerde 
bazı fonetik değişikliklere uğramış ve millî isim sayılmaya başlanmıştır. 
Sönmüş Yıldızlar’da yer alan ana karakter İsmail, Arapçada Tanrı’yı 
işiten demektir. Eserde de gördüğümüz gibi İsmail ahlaklı ve insaflı bir 
gençtir. Server adına gelince Farsçada bir topluluğun en ileri geleni, baş, 
şef, reis demektir. Evlatlarının kaderini hafifletmek, onu yaman güçlerden 
veya kötü gözden korumak isteyen anne-babalar çocuklarına onları 
koruyabilecek isimler ve çocuğunda görmek istedikleri vasıfları taşıyan 
isimler verirlermiş. Sonuçta her ebeveyn çocuğuna mutluluk, sağlık ve 
uzun bir ömür diler. Yetim kalan ve ninesi tarafından büyütülen Server 
de kaderinden farklı olarak öz bahtını kendi bulacaktı. Nadir adı, Arapça 
kökenlidir; ‘az bulunan’ anlamının yanında ‘güvenilirlik’ sembolü olarak 
bilinmektedir. Bu adı taşıyan kişi ne yapması gerektiğini her zaman çok 
iyi bilirmiş. Bu isim sahipleri küçük yaşta bile hak ettikleri saygıya sahip 
olurlar. Zamanla bu karakter özelliği hayat koşulları etkisiyle belli bir yön 
almış olmaktadır.

Seçilen meslek, her zaman güvenilebilir bir kişi olarak kendini 
gösterdiği bir alana dönüşmektedir. Bu statüyü korumak için bazen maddi 
ve manevi güce ihtiyaç duyulur. Nadir, eserde bir imamın oğlu, dolayısıyla 
Mahdum Nadir adını taşımaktadır. Gerçekten de kendisi söz sahibi, okumuş, 
akıllı bir gençtir. Tek eksiği, doğuştan sakat olmasıdır. İç dünyası oldukça 
zengindir. Yani aslında ‘nadir’ bulunanlardandır. Gülnur adı, gül ve nur 
kelimelerinden ibarettir. Gülnur, Server’i büyüten ninesidir. Tartışmalarda 
Gülnur uzlaşma yolunu bulmayı tercih eder ve uzlaşmaya varmak için 
yumuşak bir yaklaşım sergiler. Tartışmanın büyüdüğünü fark eden Gülnur 
yerinde durmasını bilir. Bu ismi taşıyanların genelde çok arkadaşı ve 
tanıdığı olur; bu nedenle yalnızlık çekmezler. ‘Gülnur’, kaynaklarda, 
gül gibi parlak ve aydınlık olan anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, 
inatçı bir kişiliğe sahip, sürekli engellenmesine rağmen işlerini başarmaya 
çalışan, sanatsal yetenekleri olan, sağduyulu, yaratıcı, işlerini ağır yapan, 
neşeli, bolluk içinde yaşama enerjisi olan, zor karar veren bir kişiliktir. 
Eserdeki Gülnur da aynı bu özelliklere sahip bir karakterdir. Ferhi, eserde 
kurşun döken ihtiyar bir kadındır, Hacı Nine olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Arapçada bu isim neşeli, sevinçli demektir. Bu karakter aslında para 
karşılığında insanlara çeşitli ilaçlar yapan, ahlak anlayışı bozuk, ama 
hayatından memnun olan bir kadındır. Ferhi’nin, köyde büyüyle ve çeşitli 
ilaçlarla genç Tatar yiğitleri sakat bırakarak “Rus Çarı için uzun yıllar 
süren askerlikten kurtaran” kişi olarak adı çıkmıştır. Ferhi ninenin adının 
tahliline bakılırsa; bu isim aşağıdaki fonosemantik özelliklere sahiptir: 
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“korkak, aşağılık, kötü, korkunç, üzgün, kötü niyetli, sakin, itici, pürüzlü, 
sönük, karanlık, kederli, güçsüz, pasif, ağırdan alan, kısa, çelimsiz”.20 Yani 
bu isim kişinin bilinçaltında böyle bir etki bırakmaktadır. Fatma, Server’in 
en yakın kız arkadaşıdır. Fatma adı Arapça kökenli ve “yetişkin”, “sütten 
kesilmiş” demektir. Kolay iletişim kurabilen, erdemli, geçinilmesi kolay, 
gezmeyi seven bir yapıdadır. Bu isme sahip olan kişiler; güvenilir, sadık, 
atılgan, algılaması yüksek, ticarete yatkındır; ticarete düşkün, mantıklı bir 
enerjiye sahiptirler. Gerçekten de Fatma; sayılan özelliklere sahip, Server’in 
gerçek dostu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sattar adına gelince, eserde köy 
muhtarıdır. Arapçada “affeden, kapatan, günahı gizleyen, savunan, himaye 
eden” demektir. Bu karakter eserde 1. Perdenin en sonunda görülmektedir. 
Gençlerin toplandığı yere girip isimleri okuduğu Tatar gençlerinin askere 
gideceklerini, savaşın başladığını haber verir. Yani burada muhtar, devlet 
adına hizmet ettiği için vazifesini yapmak zorundadır. Hizmet ettiği 
devleti mi koruyor burada acaba? Dolayısıyla, gördüğümüz gibi eserdeki 
ana kahraman isimleri yazar tarafından rastgele seçilmemiş olup tersine 
karakterlerin kişiliklerini pekiştirmek için ustaca kullanılmıştır.

Günümüz Tatar edebiyatında Tinçurin gelenekleri başarılı olarak 
devam ettirilmektedir. Eserlerinde yansıtılmış olan kişi ile toplum çelişki 
meselesi, özgün mizah unsurları, deyim ve atasözlerini kullanması, 
etnografik unsurlar A. Gıylyacev, R. Hamid, Y. Safiullin, M. Gıylyacev, 
G. Kayumov ve diğer yazarların eserlerinde geliştirilmiş olup yeni 
kazanımlar elde edilmiştir. Tinçurin eserlerindeki tarz ve üslup çeşitliliği, 
karakter bütünlüğü, olayların destansı nitelikte olması dönemimizin ünlü 
edipleri T. Minnullin, Z. Hakim gibi yazarlar tarafından başarılı şekilde 
kullanılmaktadır. 

4. Sonuç
XX. yüzyılın başı Tatar edebiyatı dönemi, millî rönesans dönemidir. 

XX. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış, çok yönlü eserleri ile Tatar halkının 
manevi hayatında derin izler bırakmış Kerim Tinçurin’in zengin mirası 
günümüzde de ilgi çektiği gözlemlenmektedir. Karşılıklı devrin karşılıklı 
kahramanları ve onların kurduğu diyaloglar, kişi, hayatın anlamı, manevi 
ve maddi değerler hakkında düşünmeye sevk etmektedir. Yetenekli, 
humanist, düşünür bir edip olan yazar, eserlerinde geçmişe ve geleceğe 
ışık tutmaktadır.

20 Bkz: <https://www.analizfamilii.ru/Farkhi/kharakteristika-imeni.html>, Erişim: 06.02.2018.
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İlk bakışta geleneksel trajik aşk hikâyesi olarak görünen bu 
eserden, aşk konusunun yanı sıra o dönemde Tatar halkının karşılaştığı 
sorunları, verdiği yaşama mücadelesini, insan ilişkilerini ve kendilerinin 
dillerini, kültürünü, geleneklerini yaşatmaya çalıştıklarını, dolayısıyla 
bütün zorluklara rağmen sevmeye devam ettiklerini ve sevgi sayesinde 
birçok zorluğu aştıklarını, sevgi ile birlikte hayatta kötülüklerin yanında 
güzellikleri de görebildiklerini öğreniyoruz. Yani bu eser bir nevi ‘varolma’ 
mücadelesini yansıtan bir eserdir. Yazar bu eserde çok sayıda sembol 
kullanmış, anlamları satır arasına gizleyerek metne gerçek anlamını, aynı 
zamanda duygusallık, lirizm özelliklerini de kazandırmıştır. Tinçurin 
yaşadığı tarihî dönemin siyasi, içtimai, ahlaki ve felsefi meselelerini hem 
okuyucu hem de izleyicilerin önüne koymuştur.

Bu eser Tatar klasik tiyatrosunun örneği olarak Tatar kültürünü ve 
geleneklerini canlı örneklerle açıklayan bir oyundur. Zira Tatar halkı-
nın, Tatar aydınlarının, Tatar yazarlarının işlek hâle getirdikleri Kerim 
Tinçurin ve arkadaşlarının eserleri Tatar edebiyatının klasiklerini oluş-
turmaktadır. Bu eserlerin sürekli okunup oynanıyor oluşu Tatarcanın 
hayatiyetini sürdürmesinde etkili olmuştur.

Bu eser örneğinde Tatar halkının tarihi, kültürü, çevresi ve edebiyatı, 
eski ve yeni kavramlar arasında diyalektik bir bağın olduğunu görmekteyiz. 
Bu çalışmada, Sönmüş Yıdızlar örneğinde yazar tarafından gündeme 
getirilen sorunların etik, etnik, kültürel, dinsel, manevi, millî, felsefi 
yönleri ortaya çıkarılmış; eserin, önemli ulusal ve toplumsal bir değere 
sahip olduğu belirlenmiştir.
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Yayın İlkeleri

1. Avrasya Etüdleri dergisi öncelikle TİKA’nın çalışmalarını yürüttüğü coğ-
rafya ile ilgili siyaset, dış politika, toplumsal sorunlar, ekonomi, kültür, dil, din, 
milliyetler, çevre, medya ve askeri konularda makale, inceleme ve kitap tahlil-
lerini yayımlar. Dergi, güncel uluslararası normlar ve bölgesel konular üzerine 
vurgu yapan, tanımlayıcı olmaktan ziyade analitik ve özgün çalışmaları tercih 
eder. Dergide Türkçe ve İngilizce makalelere yer verilir.

2. Makaleler 12 punto, Arial / Times New Roman yazım karakterinde, tek 
aralıkla yazılmalıdır. 

3. Makaleler için standart bir uzunluk olmamakla birlikte son notlarla beraber 
kelime sayısı 6.000 -9.000 arası tercih edilmektedir.

4. Makalelerde yer alacak bütün diyagramlar, tablolar ve grafikler düzenli ola-
rak numaralandırılmalıdır.

5. Makalenin başında makalenin adı, yazar(lar)ının ad(lar)ı, çalıştıkları yeri 
gösteren bilgi, elektronik ve posta adresleri, telefonları, TC kimlik ve banka hesap 
numaraları bulunan bir kapak sayfası olmalıdır. 

6. Metnin başında, makalenin, Türkçe ve İngilizce olarak, adı, özü ve anahtar 
kelimeleri yer almalıdır.

7. Dipnot standardı:
Dipnotlar, sayfa altında numara sıralı dipnotlama sistemiyle yapılmalıdır. Dip-

notlar, bilgisayarda “ekle” komutuyla verilmeli ve 8 punto büyüklüğünde olmalı-
dır. Dipnotta verilen makaleler tırnak içinde, kitaplar italik yazılmalıdır. Kitapların, 
makalelerin ve dokümanların başlıkları orijinal metne uygun olmalıdır. Yabancı 
dilde yayımlanmış çalışmalarda bağlaçlar ve kısaltmalar metin dili ile uyumlu ol-
malıdır. Kaynaklar, ilk kullanımda tam künye halinde (yayınevi, basım yeri, basım 
tarihi dahil), izleyen dipnotlarda ‘Age, s…’ şeklinde verilmelidir. Sonraki kulla-
nımlarında tam künye verilebileceği gibi sadece yazar ve kaynak adı ile sayfa nu-
marası da kullanılabilir. İnternetten ulaşılan kaynaklarda erişim tarihi bulunmalıdır. 

Kitaplar için örnek:
1 Ergün Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 1990, s. 20.
Makaleler için örnek:
1 Güngör Turan, “10 Yıllık Süreç İçinde Türkmenistan’ın İnsan Kaynakları 

Gelişiminde Yaşanan Sorunlar ve 2002 Yılı İçin Olasılıklar”, Avrasya Etüdleri, No. 
18 (Yaz 2001, Özel Sayı), s. 141.

İnternetten indirilen kaynaklar için örnek:
1 Enver Bozkurt, “Uluslararası Hukuk Bakımından Yeni Devletlerin Ortaya 

Çıkışı”, 21.2.2008, http://www.turkishweekly.net/turkce/yorum.php?id=600; eri-
şim: 26.3.2008.
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8. Kaynakça standardı: 
Yararlanılan kaynakların listesi “Kaynakça” başlığı altında makalenin sonu-

na eklenmelidir. Kaynakça, yazar soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenme-
lidir. Birden çok yazar bulunması halinde birinci yazarın soyadı esas alınmalı, 
diğer yazarlar ise (adı soyadı) biçiminde yazılmalıdır. Yazar adları açık olmalıdır.

Kitaplar için örnek:
Özbudun, Ergün. Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 1990.
Çalış, Şaban, Birol Akgün ve Önder Kutlu. Uluslararası Örgütler ve 

Türkiye, Çizgi Kitabevi, Konya, 2006.  
Holbrooke, Richard. Bir Savaşı Bitirmek, (çev: Belkıs Çorakçı Dişbudak), 

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1999.
Makaleler için örnek:
Turan, Güngör. “10 Yıllık Süreç İçinde Türkmenistan’ın İnsan Kaynakları 

Gelişiminde Yaşanan Sorunlar ve 2002 Yılı İçin Olasılıklar”, Avrasya Etüdleri, 
19, (Yaz 2001, Özel Sayı), s. 141 -162. 

Aydın, Mustafa. “Kafkasya ve Orta Asya’yla İlişkiler”, (Ed. Baskın Oran), 
Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, 
Cilt II, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001, s. 366-439.

Kaiser, Robert and Elena Nikiforova. “Borderland Spaces of Identification 
and Dis/location: Multiscalar Narratives and Enactments of Seto Identity and 
Place in the Estonian-Russian Borderlands,” Ethnic and Racial Studies, Vol. 29, 
No. 5, September 2006, pp. 928-958.

İnternetten indirilen kaynaklar için örnek:
Bozkurt, Enver. “Uluslararası Hukuk Bakımından Yeni Devletlerin Ortaya 

Çıkışı”, 21.2.2008, http://www.turkishweekly.net/turkce/yorum.php?id=600; 
erişim: 26.3.2008.

9. Gönderilecek makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlan-
mak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

10. Belirtilen formatta gönderilmeyen makaleler değerlendirmeye alın-
maz; gönderilen makaleler yayımlansın veya yayımlanmasın geri iade edilmez.

11. Makaleler iki basılı nüsha halinde ve bir CD ile birlikte  
TİKA (Avrasya Etüdleri Editörlüğü) GMK Bulvarı No:140    
Çankaya-Ankara posta adresine veya avrasyaetudleri@tika.gov.tr elektro-
nik adresine gönderilmelidir.

12. Avrasya Etüdleri Dergisi hakemli bir dergidir. Yayın Kurulu hakemle-
rin görüşlerini dikkate alarak yazıları yayımlama ya da yayımlamama hakkına 
sahiptir. Yayın Kurulu, dergide yayımlanacak makalelerin TİKA yayın politi-
kası ile çelişmesi durumunda, yazılarda yazarın görüşleri de dikkate alınarak 
düzeltme ya da çıkarma yapmaya yetkilidir.

13. Yazı sahiplerine TİKA Yayın Yönetmeliği’nin 9. maddesine uygun ola-
rak belirlenecek telif ücreti, derginin yayınından sonra ödenir.

14. Bu dergide yayımlanan makale ve yazılar kaynak gösterilmek şartıyla 
iktibas ve atıf şeklinde kullanılabilir.
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Editorial Principles
1. Eurasian Studies journal primarily composed of articles, reviews and 

analysis on politics, foreign policies, social problems, economy, culture, lan-
guage, religion, nationality, environment and military topics covering the 
TİKA’s landscape of interests. While focusing on recent international norms 
and regional subjects, Journal prefers analytical and authentic works rather 
than being descriptive. 

2. Articles must be written in 12 points, with Arial / Times New Roman 
fonts, single line spacing. 

3. Though there is not an exact standard for the length, articles around 
6000 to 9000 words (including postscripts) are preferred. 

4. All diagrams, tables and graphics in an article must be organized and 
numbered in a proper manner. 

5. Sender must provide a cover page in the beginning of the article, in-
cluding details like; the title of the text, name(s) of the authors, information 
about the places they are working for, mail and e-mail addresses, phone num-
ber, ID number and bank accounts. 

6. There must be an abstract, the title of the text and keywords in English 
and Turkish in the beginning of the text. 

7. Post scripting: 
Post scripting should be created electronically in numbered form with 

direct references at the end of the page through the use of “Add” function in 
Microsoft Word and must be in size of 10pts. The articles provided in this 
section must be written in quoted form in italics. Names of the books, articles 
and documents must be relevant to the original text. In texts written in foreign 
languages, connectors and abbreviations must be consistent. References must 
be written in full form when they are mentioned for the first time (including 
Publication, Place of Publication, and Publication Date), then following post-
scripts it can be referred as “ibid, p…” As it can be referenced in full form 
each time, further use of same material can also just include author, title, and 
page number. Internet-based references must be provided with the dates of 
retrieval.

Example Reference of a Book: 
David M. Kotz and Fred Weir, Revolution From Above: the Demise of the 

Soviet System, London, Rout ledge, 1997. 
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Example Reference of an Article: 
Thomas G. Weiss, “The Illusion of UN Security Council Reform”, The Wash-

ington Quarterly, Vol. 26, No. 4, Autumn 2003, p.150. 
Example Reference of an Internet Resource: 

Akira Uegaki, “Russian Federation’s Foreign Economic Relations”, March 
2001, http://www.esri.go.jp/en/tie/russia/russia5-e.pdf; accessed: 
14.8.2009. 

8. Referencing standards: 
An alphabetical surname ordered “References” section must be included 

in the end of the text. If there are multiple authors, first of the authors surname 
must be considered, the rest of the authors must be written in (Name Surname) 
form. Author names must be clear. 

9. Sent articles can’t be published before, or sent to be published to other 
publications. 

10. Articles in other forms than clearly stated here will not be evaluated 
and published, and no matter it is published or not, articles cannot be returned. 

11. Articles must be sent to e-mail addresses: avrasyaetudleri@tika.gov.tr 
12. Eurasian Studies is a refereed journal. Publication committee has 

rights to publish or unpublished a text, considering the ideas of referees. Pub-
lication committee is authorised to revise the texts, in the light of author’s 
information if the articles is not compatible with the TİKA’s publication poli-
cies. 

13. Authors of the texts are paid accordingly to the TİKA’s Publication 
Regulations Article 9, after the publication of the journal. 

14. The articles and texts in this journal can be cited and/or quoted, as 
long as they are correctly referenced.


