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10.30-12.30

I. Oturum: Arap Devrimlerine Giden Sürecin Analizi
Prof. Dr. Mesut Özcan (Oturum Başkanı)

Arap Ayaklanmaları ve Küreselleşme/ler: İnteraktif Bir İlişkinin Analizi
Prof. Dr. Murat Çemrek & Hakan Ünay

Ekonomi, Özgürlük ve Adalet Arayışı: Arap Ayaklanmalarının Ekonomi Politiği
Dr. Taha Eğri

Arap Ayaklanmalarına Giden Süreçte Sosyo-Politik Dönüşüm
Doç. Dr. Gökhan Bozbaş

Arap Ayaklanmalarında İletişim ve Sosyal Medya Kullanımı
Öğr. Gör. Onur Günaydın

13:30-15:00

II.Oturum: Devrim Sürecinde Siyasal ve Toplumsal Hareketler
Dr. Sevinç Alkan Özcan (Oturum Başkanı)

Arap Devrimleri ve İslamcı Elitler: Yeniden Yapılanma Sürecine Dair Karşılaştırmalı Bir Analiz
Dr. Muhammed Hüseyin Mercan

Siyasal ve Toplumsal Bir Hareket Olarak Selefilik
Prof. Dr. Ramazan Yıldırım

Arap Baharı’nda Seküler Hareketler ve Demokratikleşme
Dr. M Tahir Kılavuz

SEMPOZYUM PROGRAMI

23 OCAK 2021, CUMARTESI



15:30- 17:30

III. Oturum: Arap Devrimleri Sonrası Yeniden Yapılanma
Prof. Dr. Kemal İnat (Oturum Başkanı)

Onuncu Yılında Arap Ayaklanmaları ve Demokratik Kurumsallaşma
Doç. Dr. Abdurrahman Babacan

Çatışma Çözümü Perspektifinden Arap Ayaklanmaları Sonrası Ulusal Diyalog ve Siyasal Geçiş 
Süreçlerinin Bir Değerlendirmesi
Dr. Murad Duzcu

Ordu-Siyaset İkileminde Arap Devrimleri ve Hegemonik Etki Tartışmaları
Dr. Murat Yiğit

Arap Ayaklanmaları Sonrası Anayasal Gelişmeler
Doç. Dr. Abdulkadir Yıldız

13.30- 15.30 

IV Oturum: Bölgesel Aktörlerin Devrimlere Yaklaşımı
Prof. Dr. Murat Çemrek (Oturum Başkanı)

Türkiye’nin Arap Ayaklanmasına Yönelik Politikası
Dr. Süleyman Güder

İran’ın Arap Devrimlerine Yönelik Politikaları
Dr. Bayram Sinkaya

Körfez Ülkelerinin Arap Devrimlerine Yönelik Politikası
Dr. Abdulgani Bozkurt

İsrail’in Arap Devrimlerine Yönelik Politikası
Doç. Dr. Süleyman Şanlı

24 OCAK 2021, PAZAR



16:00- 18:00 

V. Oturum: Küresel Aktörlerin Devrimlere Yaklaşımı
Prof. Dr. Muhittin Ataman (Oturum Başkanı)

ABD’nin Arap Baharına Yönelik Politikası: Geçmiş ve Gelecek
Doç. Dr. Mehmet Özkan

Rusya ve “Arap Baharı” Süreci
Doç. Dr. Vügar İmanbeyli

Birleşmiş Milletler’in Arap Devrimlerine Yönelik Politikası
Prof. Dr. Berdal Aral

Avrupa Birliği’nin Arap Devrimlerine Yönelik Politikası
Dr. Muzaffer Şenel



ARAP AYAKLANMALARI VE KÜRESELLEŞME/LER: INTERAKTIF BIR 
ILIŞKININ SISTEMIK ANALIZI

Prof. Dr. Murat Çemrek & Hakan Ünay

Necmettin Erbakan Üniversitesi & Göç Vakfı

Arap Ayaklanmaları -veya artık hayal kırıklığıyla neticelendiğinden unutulmaya yüz tutmuş eski 
ismiyle Arap Baharı- ile küreselleşme arasındaki interaktif ilişki sonuçları itibarıyla ilginç hatta 
paradoksal bir şekilde günümüzde de devam etmektedir. Gerek Arap Ayaklanmaları gerekse de 
küreselleşme birer süreç olarak devam etmektedir. Bu iki süreç arasındaki interaktif ilişkinin an-
laşılması için bir sistem analizine ihtiyaç vardır. Küreselleşme; ulusaşırı, sınır ötesi ve iletişim-u-
laşım devriminin mümkün kıldığı uzay-zaman sıkışması ile ortaya çıkardığı hız, ivme ve karmaşık 
karşılıklı bağımlılık sayesinde dünyanın geri kalanı gibi Arap Ayaklanmaları’nın da temel belirle-
yicilerden olmuştur. Gücün kişiselleştiği ve halkın korku ikliminde yaşamaya mahkûm edildiği 
Arap ülkelerinde sosyal medya, küreselleştirici boyutuyla eylemleri bireyselden kitlesele dönüş-
türürken ayaklanmaların da belirleyici yönünü oluşturmuştur. Küreselleşmenin dünyadan daha 
fazla haberdar olmayı mümkün kılmasıyla kitleler eşitsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk gibi birçok 
sosyal, ekonomik ve politik sorunların senelerce birikmişliğini kitlesel gösterilerine yansıtmış-
lardır. Öte yandan Arap Ayaklanmaları ise Batılılaşma olarak adlandırılan modernleşmenin kar-
şısında alternatif modernleşmelerin billurlaştığının işaret fişeği olmuştur. Bir adım daha ileri 
gidersek her ne kadar küreselleşme tekil bir süreci anlatan galat-ı-meşhur olsa da lügat-ı-fasih 
farklı küreselleşmeler Arap Ayaklanmaları ile ayan beyan ortaya çıkmıştır. Öte yandan otoriter 
ve/ya totaliter Arap yönetimleri yerini korurken küreselleşmenin çözüldüğüne dair anlayışın 
yükselmesi tesadüf değildir.  İşte bu çalışma küreselleşmeler ve Arap Ayaklanmaları arasındaki 
interaktif ilişkinin uluslararası sistem başta olmak üzere sistemik bir analizini yapmayı amaçla-
maktadır. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Arap Baharı, Arap Ayaklanmaları, Uluslararası Sistem



EKONOMI, ÖZGÜRLÜK VE ADALET ARAYIŞI: ARAP 
AYAKLANMALARININ EKONOMI POLITIĞI

Dr. Taha Eğri

Kırklareli Üniversitesi

“Arap Baharı, Arap İsyanları ya da Arap Devrimleri” olarak adlandırılan halk ayaklanmaların-
dan birçok Arap ülkesi etkilenmiş, kısmi reformlarla sistemin devamının sağlanmasından rejim 
değişikliğine, askeri dış müdahaleden iç savaşa kadar farklı tecrübeler ortaya çıkmıştır. “Arap 
Ayaklanmaları” şeklinde genel bir ifade ile Arap coğrafyasında yaşananlar ifade edilse de her 
ülkenin ayaklanmalara yol açan kendine özgü sebepleri bulunmaktadır. “Ekmek, Özgürlük, Sos-
yal Adalet” sloganıyla özdeşleşen bu hareketler, iktisadi ve sosyal meselelerin kitleleri harekete 
geçirmedeki rolünün somut bir örneğidir. Ayaklanmaların ortaya çıkmasında makroekonomik 
problemlerle yapısal şartların neden olduğu yoksulluk ve gelir dağılımı sorunları bulunmakta-
dır. Siyasi özgürlük talebinin yanında ayaklanmaların merkezinde iktisadi problemlere duyulan 
tepkiler yer alsa da dönemin şartları da ayaklanmaların ortaya çıkışında önem arz etmektedir.  
Tunus ve Mısır’da ekonomik sorunlar, yolsuzluk iddiaları ve iktisat politikalarındaki başarısızlık 
öne çıkarken, Libya ve Suriye’de daha çok siyasi saiklerle anılmaktadır. Diğer tarafta, Fas ve 
Ürdün gibi ülkelerde ayaklanma rüzgarları daha zayıf hissedilmiş ya da politikalarla yönlendi-
rilmiştir. Arap devletlerinin bağımsızlıkları sonrasında iktisadi olarak birçok kriz döneminden 
geçmelerine rağmen bu ölçekte bir ayaklanmanın neden bu tarihte ortaya çıktığı sorusu merak 
uyandırmaktadır. Bu çalışmada, Arap Ayaklanmaları’nı ortaya çıkaran ekonomi politik arka plan 
ele alınarak iktisadi ve toplumsal zemin tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Arap Ayaklanmaları, Yoksulluk, Gelir Dağılımı, Politik İktisat 



ARAP AYAKLANMALARINA GIDEN SÜREÇTE SOSYO-POLITIK DÖNÜŞÜM
Doç. Dr. Gökhan Bozbaş

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Orta Doğu Arap toplumları, Mağrip ve Maşrık olarak farklı gelişmelerin tetiklediği büyük sosyal, 
politik, kültürel ve ekonomik dönüşümlerden geçmektedir. Bu toplumlardaki genç nüfuslar, ge-
çen on yıl içerisinde yaşanan bu dönüşümlere ayak uyduramamakta ve toplumların içinde bu-
lunduğu pozitif ekonomik verilere rağmen toplumsal yapı içerisinde eşitsizlik derinleşmektedir. 
Bununla beraber, bu toplumlarda özellikle yeni medya araçları ile siyasal kültürde de birtakım 
dönüşümler meydana gelmektedir. Özellikle geleneksel ataerkil aile ve toplum yapıları daha 
ciddi şekilde sorgulanmaya başlamıştır. Bunların tamamı aslında Arap Ayaklanmaları sonrasın-
da daha da derinleşerek çözümsüzlüğe itilmiştir. 

Bu sebeple Arap Ayaklanmaları sonrasında geçen on yıl içerisinde beklenen değişim ve dönü-
şüm trendi yakalanamamış birçok toplum girdiği çatışmalardan çıkamamıştır. Bununla beraber 
değişim ve dönüşüm içerisinde denilen toplumlar bu zaman zarfında daha da otoriter yapılara 
dönüşmüştür. Bu sebeple mevcut çalışmada yaşadığımız son on yılın tecrübesi ışığında Orta 
Doğu toplumlarının devrim öncesi yapıları tekrar masaya yatırılacaktır. Bu toplumların özellikle 
o dönem yaşadığı otoriter sosyal devletin krizi, toplumların sahip oldukları sınırlı dönüşüm di-
namikleri ve rejimlerin siyasal krizleri yeniden sosyolojik bir gözle analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler:  Rejim Krizi, Arap Ayaklanmaları, Otoriterleşme, Arap Sosyal Devleti, Ortadoğu’da Dönü-
şüm



ARAP AYAKLANMALARINDA ILETIŞIM VE SOSYAL MEDYA KULLANIMI
Öğr. Gör. Onur Günaydın

Kırklareli Üniversitesi

Arap coğrafyasında 2010’da görülen ayaklanmaların bir salgın gibi birçok ülkede patlak ver-
mesinde sosyal medya araçlarının etkin olduğu pek çok çalışmanın temel iddiasıdır. Bu iddiayı 
besleyen esas olgu, Arap Ayaklanmaları’nın gerçekleştiği ülkelerde konvansiyonel (geleneksel) 
medyanın sıkı bir şekilde devlet kontrolü altında bulunmasıydı. Ancak 2010-2011 yılları sosyal 
medya kullanımı yalnızca Arap coğrafyası açısından değil küresel çapta henüz erken sayılabi-
lecek bir dönemdir. Facebook, Twitter ve internetteki birtakım bloglar insanlara, baskıya karşı 
ifade özgürlüklerini kullanabilecekleri mecralar olarak kendilerini sundular. Fakat sosyal medya 
ve internet kullanımının kısıtlı olması ve süreç içinde rejimlerin internet üzerindeki kısıtlamaları, 
(sosyal medya mecralarına erişim engeli, internet yavaşlatma, internetin kesilmesi) bu mec-
raların ayaklanmalar üzerindeki etkinliğini ve etkililiğini sorgulanır hale getirmektedir. Sosyal 
medyada gösteri çağrılarıyla etkileşimde bulunan hesapların ne kadarının yurtiçinde yaşadığı 
ve bunların ne kadarının gösterilere katıldıklarının kesinlik göstermemesi soru işaretlerini art-
tırmaktadır. Sosyal medyanın dışında ayaklanma sürecinde farklı iletişim araçları (camilerde 
dağıtılan el ilanları, sms vb.) kullanılmıştır. Ayrıca toplumsal aktörlerin söylemleri ve uluslararası 
medya yayınları oldukça etkilidir. El Cezire’nin Tunus’taki gösterilerin en başından itibaren yap-
mış olduğu yayınlar ayaklanmaların bölgede yayılması açısından önemlidir. Özellikle normal ya-
yın akışını keserek Tahrir Meydanı’ndan yapmış olduğu canlı yayınlar, uluslararası kamuoyunun 
oluşmasında ve protestoların meşruiyet kazanmasında önemli bir rol oynamıştır. Çalışmamız 
karşılaştırmalı medya analizi yaparak, içerik ve etki yönüyle araçların rollerine odaklanmaktadır. 
Bu kapsamda rejimin kurumsal iletişim stratejileri, yeni medya süreçleri ve ulus ötesi medya 
yayınları kronolojik olarak suskunluk sarmalı kuramı çerçevesinde değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Arap Ayaklanması, el-Cezire, Sosyal Medya, Suskunluk Sarmalı



ONUNCU YILINDA ARAP AYAKLANMALARI VE DEMOKRATIK 
KURUMSALLAŞMA

Doç. Dr. Abdurrahman Babacan

İstanbul Medipol Üniversitesi

Demokratikleşme literatürü, bir yanda akılcı, idealist ve ütopyacı tanımların, diğer yanda ise 
ampirik, yöntemsel ve kurumsal tanımların hâkim olduğu iki farklı hat üzerinden şekillene gel-
miştir. Bu doğrultuda bu çalışma, kavramı yararlı kılanın ikinci türden bir analiz çerçevesi ol-
duğu savından hareketle, demokratik kurumsallaşma olgusuyla ilgili siyasal kültüre ve iktisadi, 
siyasi ve sosyolojik bağlama içkin fiili durumun analizine yoğunlaşmaktadır. Nitekim bu durum, 
bizi ilgili ülkede hem tanımsal olarak demokratik kurumsallaşmanın yerleşmesine hem de si-
yasal kültür ve bağlama dair fiili durumun imkân ve sınırlılıkları hakkında kapsamlı ve derinlikli 
bir tartışmaya taşımaktadır. Burada izlenen metot ise bazı kurumsal-yöntemsel parametreler 
üzerinden, teorik ve istatistiki verilerden de yararlanmak suretiyle Tunus ve Mısır’da gelinen 
duruma, farklı yapısal koşullara ve bunun araştırma sorumuza dair olan anlamına daha çok yo-
ğunlaşarak, Arap Ayaklanmalarının onuncu yılı itibarıyla demokratik kurumsallaşmanın geldiği 
noktanın analizi şeklindedir. Söz konusu bu parametreler; siyasi boyut, ekonomi-politik boyut, 
dini boyut, uluslararası ilişkiler boyutu ve iletişimsel boyut olmak üzere beş ana eksenden mey-
dana gelmektedir. Her birisi diğerleriyle ilintili bu parametreler üzerinden geliştirilen bir analiz 
biçimi, bu yönüyle, demokratik geçişin anlamlandırılması ve demokratik kurumsallaşma olgu-
sunun bugünkü durumu ve gelecek projeksiyonuna ilişkin tartışma imkânı sunmakta ve özelde 
Tunus ve Mısır’daki resmin belirginleşmesine katkıda bulunmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Arap Ayaklanmaları, Demokratikleşme, Demokratik Kurumsallaşma, Tunus, Mısır



ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ PERSPEKTIFINDEN ARAP AYAKLANMALARI 
SONRASI ULUSAL DIYALOG VE SIYASAL GEÇIŞ SÜREÇLERININ BIR 

DEĞERLENDIRMESI
Dr. Murad Duzcu

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

2011 ayaklanmaları birçoğu için sürpriz bir gelişmeydi. Oysa birçok Arap İnsani Gelişme Ra-
porları, bağımsızlıklarını kazanmaları sonrasında Arap rejimlerini etkileyen eşitsizlik, ekonomik 
kalkınmanın sekteye uğraması, düşük düzeyde siyasal katılım ve kadınların ötekileştirilmesi de 
dâhil olmak üzere toplumsal ve siyasal sorunların beşiği haline gelmişti. Arap ayaklanmaları, 
ülkeden ülkeye hızla yayılan ve kısa sürede Kuzey Afrika ve Ortadoğu’nun büyük bir bölümünü 
etkileyen bir süreç olarak ortaya çıktı. Bu ayaklanmaların ekseriyeti, büyük çaplı gösteriler ve 
şiddet içermeyen eylemler, kitleleri yönlendiren liderler yerine toplumsal tabandan güç alan 
ve büyük şehirlerdeki meydanları kullanan birer toplumsal hareket olarak bir dizi ortak özelliği 
paylaşırken, aynı zamanda farklılık da gösterdiler. Meydanların talebi ekonomik durumun iyi-
leşmesinden rejim değişikliğine ya da kullanılan şiddet düzeyine kadar değişmekteydi. Mesela 
Cezayir ve Fas’ta nispeten az sayıda ölüm vakası varken, diğer birçok ülke (Bahreyn, Mısır, Tu-
nus ve Yemen dâhil) ayaklanma süreçlerinden daha ciddi anlamda etkilendi. Şiddet, en yüksek 
düzeyde Libya ve Suriye’de görüldü. Meydanlarda protestocular tarafından dile getirilen ve mu-
halif hareketlerin taleplerini içeren birçok unsur, esasen ayaklanmalar sonrası siyasal geçiş sü-
reci ve ülkelerin yeniden yapılanması adına önemliydi. Doğal olarak çatışma sonrası toplumlar, 
sosyal uyumun kademeli olarak yeniden inşa edilmesini gerektiren kırılgan bir durumdadır. Ça-
tışmadan etkilenen kırılgan bir toplumda sosyal uyumu yeniden tesis edebilmek için kullanılan 
araçlardan biri, toplumun siyasal ve sivil aktörlerinin şikâyet ve beklentilerini dile getirmeleri ve 
ülkenin yeniden yapılanması için uzun vadeli çözüm önerilerinin tartışılabildiği somut önerilerin 
yer aldığı bir ulusal diyalog ve siyasal geçiş sürecinin organize edilmesidir. Ortadoğu’da yaşanan 
Arap Ayaklanmaları’nın ardından hem Tunus hem de Yemen, farklı sonuçların ortaya çıktığı ulu-
sal diyalog süreçlerini başlattı. Bu makale, Tunus’ta ulusal diyaloğun sosyal uyumu sağlamada 
neden Yemen’den daha başarılı bir örnek olduğunu bir sosyal uyum modeli kullanarak açıkla-
maya çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çatışma Çözümü, Arap Ayaklanmaları, Ulusal Diyalog, Sosyal Uyum



ORDU-SIYASET IKILEMINDE ARAP DEVRIMLERI VE HEGEMONIK ETKI 
TARTIŞMALARI

Dr. Murat Yiğit

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Tarihi bir dönüm noktası olan Arap isyanları başlangıçta bazı ülkelerde demokratikleşme için 
bir fırsat olarak görülürken, kimi ülkelerde de askeri-otokratik rejimlerin yeniden kurulmasına 
imkân tanıdı. Geride bıraktığımız on yıla bakılırsa isyan dalgasının başladığı Tunus’ta demokra-
tikleşme açısından müspet gelişmeler olduğu görülmektedir. Fakat Tunus’ta gerçekleşen dev-
rimle etkileşim halindeki kitle mobilizasyonları, Suriye ve Libya’da iç savaş, Mısır’da askeri darbe 
ile karşılaşmıştır. Ortadoğu ve Kuzey Afrika gibi geniş bir coğrafyada, farklı siyasi ve kurumsal 
yapılara sahip olsalar da (2010’daki görünümü itibarıyla) yakın otoriterlik düzeyine sahiplerdir. 
Nordlinder’in kavramlaştırmasıyla ister arabulucu ister muhafız veya ister yönetici olsunlar, bu 
ülkelerdeki ulusal orduların siyaset karşısındaki tavırları halklarının kaderini tayin eden temel 
bileşenlerdendir. Mısır’da ordu, vesayetçi rejimin imkanlarını kaybetmemek için daha katı bir 
askeri diktatörlük kurarken, Tunus’ta ordunun sivil denetimi demokratikleşme lehine sağlan-
mış görünmektedir. Sistemik tartışmalarda ordunun konumunun ön plana çıkması, onun bahsi 
geçen rejimlerdeki merkeziliği ile ilişkilidir. Dolayısıyla ordunun sivil denetimi altına girmesi, de-
mokratikleşme ve kurumsallaşma için de bir ön şart olarak belirmektedir. 

Ordu-siyaset ikileminde gelişen olaylar üzerinde toplum içi aktörlerin etkilerine rastlanabildiği 
gibi toplum dışı aktörlerin de rolü söz konusudur. 2011’de başlayan olaylar bağlamında iç savaş, 
askeri darbe yahut doğrudan doğruya devrim hareketlerinin oluşumuna yönelik bir dış etkiden 
çok, iç koşullara yön veren bir dışa bağımlılıktan söz edilebilir. Bu bağlamda sunumda tartışıla-
cak temel soru şu şekildedir: Tunus’ta başlayan olaylar kısa ve ortada vadede bölgedeki sivil-as-
ker ilişkileri açısından ne gibi neticeler doğurmuştur ve bölgedeki yeniden yapılanma sürecinde 
orduların yerel aktörlerle ve dış güçlerle ilişkileri nasıl şekillenmiştir?

Anahtar Kelimeler: Arap Devrimleri, Sivil-Asker İlişkileri, Dış Nüfuz, Askeri Darbe, İç Savaş



ARAP AYAKLANMALARI SONRASI ANAYASAL GELIŞMELER
Doç. Dr. Abdulkadir Yıldız

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi

Anayasalar devlet iktidarına ve bu iktidarın kullanımına düzen ve istikrar kazandıran belgelerdir. 
Anayasalar, bu istikrar ve düzeni sağlarken aynı zamanda bireyin hak ve özgürlüklerini devlet 
iktidarına karşı koruması gereken belgelerdir. Anayasalcılığın gereği olan temel hak ve özgür-
lüklerin korunması, devlet iktidarının sınırlanmasını gerektirmektedir. Bu yönde, Arap Ayaklan-
maları’ndan sonra devlet iktidarını kullananların ilk vaatleri, otoriter rejimleri demokratik yönde 
dönüştüren, devlet iktidarını sınırlandıran, temel hak ve özgürlükleri gerçek anlamda güvence 
altına alan yeni bir anayasa vaadi olmuştur. Şüphesiz anayasal sistemin dizaynı yalnızca garan-
tist bir anayasanın hazırlanmasından ibaret görülemez. Bununla birlikte anayasa hazırlığı bu 
yönde ciddi bir adımdır. Ne var ki, Arap Ayaklanmaları’nın yaşandığı ülkelerde hem anayasa 
hazırlığı süreci hem de siyasi sistemin işleyişi, bahsedilen otoriter rejimlerin dönüşmesi ve de-
mokratik bir anayasanın ortaya çıkışını genel olarak sağlayamamıştır. Bunda dış müdahalelerin 
payının yanında etnik, siyasi ve dini bölünmüşlüğün de payı olduğu vurgulanmalıdır. Bu nokta-
da hangi demokrasi modelinin tercih edilmesi gerektiği de tartışılmalıdır. Seçim sistemi, devlet 
ve hükümet şekli gibi iktidarın kullanımı ile ilgili konularda oydaşmacı demokrasi ile çoğunlukçu 
demokrasi modellerinin temsil ve istikrar amaçlarında çatışması, burada yapıl(an)acak tercihin 
hassas yönlerini oluşturmakta ve demokrasi modelini doğurmaktadır. Devrimler sonrasında 
ayaklanmaların gerçekleştiği devletlerin neredeyse tamamı kargaşaya, istikrarsızlık ve belirsizli-
ğe sürüklenmiştir. Hem katılımcı bir anayasanın hazırlanması hem de belirli bir istikrar ortamı-
nın doğduğu Tunus ise burada istisna olarak belirtilebilir. Anayasanın katılımcılığı, içeriği itiba-
rıyla da demokratik bir anayasanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu yönüyle anayasa, devrimin 
ve anayasalcılığın amaçlarıyla bağdaşan, demokratik hak ve özgürlükleri önceleyen bir içerikte 
ortaya çıkmıştır. Ayaklanmaların olduğu diğer birçok ülkede ise siyasi krizin derinleşmesi göç, 
temel hak ve özgürlüklerin ihlali, temel insani ihtiyaçlara ulaşılamaması gibi insani krizleri orta-
ya çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Anayasal Gelişmeler, Demokrasi ve İnsan Hakları



ARAP DEVRIMLERI VE ISLAMCI ELITLER: 

YENIDEN YAPILANMA SÜRECINE DAIR KARŞILAŞTIRMALI BIR ANALIZ
Dr. Muhammed Hüseyin Mercan

Marmara Üniversitesi

Arap dünyasında otoriter rejimlere karşı başlatılan kitlesel ayaklanmaların akabinde gerçekle-
şen halk devrimleri modern Orta Doğu tarihinin başlıca kırılmalarından birine yol açtı. Devrim-
lerin gerçekleştiği ülkelerde onlarca yıldır iktidarda bulunan baskı rejimlerine karşı kazanılan 
başarı yeniden yapılanma ve siyasal dönüşüm eksenli birçok tartışmayı beraberinde getirdi. 
Her ne kadar devrimler toplumun geniş ve farklı kesimlerini temsil eden kitlelerin birlikteliği 
sayesinde gerçekleşse de tarihteki benzer örneklerde de görüldüğü üzere siyasal elitler, dev-
rimler sonrası yeniden yapılanma sürecini şekillendiren başlıca aktörlerdi. Mevzubahis gelişme-
ler Arap dünyasında gerçekleştiğinden İslamcı elitlerin süreçte üstleneceği rol şüphesiz herkes 
tarafından yakından takip edilmekteydi. Bu durumun en önemli gerekçesi ise İslamcı hareket-
lerin geniş bir toplumsal tabana sahip bulunmalarının yanı sıra takip ettikleri yöntem, kullan-
dıkları araçlar ve ana gündemleri nedeniyle Arap dünyasının önde gelen siyasal yapılanmaları 
arasında yer almalarıdır. Nitekim devrimler sonrası İslamcılara dair öngörü, beklenti, eğilim ve 
yönelimleri tartışan senaryolardan müteşekkil ciddi bir literatürün varlığı dikkate alındığında, 
Arap dünyasındaki yeniden yapılanmanın büyük oranda İslamcı elitlerin tercih ve stratejileri 
ekseninde şekillendiği ve bunun tüm dünyaca yakında izlendiği görülmektedir. İslamcılığın ve 
İslami hareketlerin bölge genelindeki işaret edilen baskın karakterinden ötürü İslamcı elitlerin 
diğer gruplarla veyahut eski rejimin mensuplarıyla ilişki düzeyi o ülkedeki geçiş ve dönüşüm 
sürecini belirleyen başlıca faktör olmuştur. Bu bağlamda sunumun ana odağı, başta Mısır ve 
Tunus olmak üzere Arap devrimlerinin gerçekleştiği ülkelerde İslamcı elitlerin mezkûr etki ve 
rolü üzerine olacaktır. Ayrıca sunumda İslamcı elitlerin diğer siyasal gruplarla ilişkileri ve mevcut 
siyasal sistemdeki geleneksel konumları da dikkate alınarak bu ülkelerdeki yeniden yapılanma 
sürecine dair yaklaşım ve stratejileri karşılaştırmalı perspektiften analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Arap Devrimleri, İslamcılık, İslamcı Elitler, Mısır ve Tunus, Yeniden Yapılanma 



SIYASAL VE TOPLUMSAL BIR HAREKET OLARAK SELEFÎLIK
Prof. Dr. Ramazan Yıldırım

İstanbul Üniversitesi

İslam dünyasında son yüzyılda daha etkin bir şekilde varlığını hissettiren selefilik cereyanları 
ülkeden ülkeye farklılık göstermiştir. Temel mottosu asr-ı saadet İslamı’na dönüş olan selefi-
liğin bu iddiası, aynı zamanda tüm Müslümanlar için geçerliliğini koruyan bir konudur. Ancak 
bu idealin bugüne taşınmasındaki usul ve esaslar farklıdır. Bu farklılık selefilik olarak isimlendi-
rilen oluşumların içinde de vardır. Kimi ilmi-akademik faaliyetleri, kimi toplumla buluşup teb-
liğ yapmayı, kimi parti kurup legal yollarla siyaset yapmayı bir yöntem ve faaliyet alanı olarak 
belirlemiştir. Selefi zihniyetten beslenen kimi gruplar da şiddet ve terörü bir yöntem olarak 
benimseyerek İslam dünyasının kriz bölgelerinde sürdürülen vekâlet savaşlarının birer parçası 
olmuşlardır. Arap devrimlerinden sonra diğer tüm hareketlerde olduğu gibi selefiler de kendi iç-
lerinde büyük bir dönüşüm yaşadılar. Her türlü siyasal katılımı, partileşmeyi, parlamentoda yer 
almayı küfür sayan ve bu yöntemleri benimseyen diğer İslami hareketlere karşı ağır eleştirilerde 
bulunan selefilerin büyük bir kısmı çok pragmatik davranıp hızla partileşerek seçimlere katıldı-
lar. Mısır’daki selefi gruplar da Suud ve BAE’nin desteğiyle partileşerek seçimlere girip büyük bir 
başarı elde ettiler. Ancak tüm siyasi faaliyetleriyle Mısır’ın kaosa sürüklenmesini teşvik ettiler ve 
parti olarak da Sisi darbesine destek verdiler. 

Birer toplumsal hareket olarak da belirli bir etkinliğe sahip olan Selefî hareketlerin özelde Kör-
fez genelde tüm Arap dünyasındaki sosyal, kültürel ve siyasal bir karşılığı vardır. Bu bildiride, 
Selefi hareketlerin “asr-ı saadete dönüş” mottosuyla kendileri için sağladıkları toplumsal desteği 
kullanarak nasıl örgütlendikleri, partileştikleri ve sonunda siyasi bir aktöre dönüştükleri sürecin 
teolojik –politik dili ve referansları üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Selefilik, Selefi Hareketler, Arap Devrimleri, Mısır 



ARAP BAHARI’NDA SEKÜLER HAREKETLER VE DEMOKRATIKLEŞME
Dr. M. Tahir Kılavuz

Marmara Üniversitesi

Arap Baharı sürecinde İslamcı hareketlerin rolü, literatürde sıklıkla tartışılmıştır. Özellikle rejim 
değişimi ve demokratikleşme hususunda İslamcı hareketlerin farklı eğilimlerinin etkisi önemli 
bir etken olarak görülmüştür. Ancak İslamcı hareketler bu süreçlerde yalnız oldukları bir ekosis-
temde faaliyet göstermemiştir. Bir tarafta muhakkak ki eski rejimlerin aktörleri olsa da öbür ta-
rafta seküler muhalif hareketler bulunmaktadır. Bu seküler muhalif hareketlerin farklı eğilimleri 
de tıpkı İslamcı aktörlerin eğilimleri gibi demokratikleşme süreçlerinde önemli rol oynamıştır. 
Bu çalışma, Arap Baharı sürecinde demokratikleşme çabalarının en ciddi şekilde görüldüğü Mı-
sır ve Tunus vakaları üzerinden demokratikleşmede seküler hareketlerin rolüne odaklanmak-
tadır. Şüphesiz ki, her iki ülkede de İslamcılarla iş birliği yapmaya mutlak olarak karşı olan ve 
iş birliğine açık olan seküler aktörler mevcut olmuştur. Ancak Mısırlı seküler aktörlerin bazıları 
kısa süreliğine İslamcılarla iş birliği yapabilmiş olsa da darbeye giden süreçte hükümete karşı 
bir cephe oluşturmuştur. Öte yandan, Tunuslu muhaliflerin önemli bir kısmı, hükümette ol-
sun olmasınlar, demokratikleşmenin tamamlanması hususunda daha uzlaşmacı olmuştur. Bu 
çalışma, demokratikleşmenin temel kırılma noktaları üzerinden seküler hareketlerin Tunus’ta 
demokratikleşmenin başarıya ulaşması ve Mısır’da da başarıya ulaşamamasına katkısını analiz 
etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Seküler Hareketler, Demokratikleşme, Arap Baharı, Tunus, Mısır



TÜRKIYE’NIN ARAP AYAKLANMASINA YÖNELIK POLITIKASI
Dr. Süleyman Güder

İstanbul Üniversitesi

Arap Ayaklanmaları’nın bölgesel olduğu kadar küresel ölçekte de siyasetin yönelimine etkileri 
olmuştur. Küresel güç olmaya çalışan orta büyüklükteki bölgesel bir aktör olarak Türkiye de, 
bu gelişmelerden fazlasıyla etkilenmiştir. Üstelik Arap Ayaklanmaları’nın yaşandığı yıllar, Türk 
dış politikası açısından Cumhuriyet tarihinin en aktif dönemine denk gelmektedir. 2010 yılında 
gerçekleşen Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Suriye arasında serbest ticaret ve serbest vize bölgesi 
oluşturulmasına ilişkin ortak bildirge ve bu yönde atılan adımlar bunun en önemli göstergele-
rindendir. Küresel anlamdaki iddialarının bir yönüyle Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki etkinliğiyle 
ilişkisi olduğundan, Türkiye bu yıllarda bölgeye dair “proaktif” bir dış politika izlemiştir. Türki-
ye, olayların patlak vermesinden hemen sonra “bekle gör” politikası izlemek yerine gelişmelere 
müdahil olmuş, hatta daha da ileriye gidip arabuluculuk rolüne soyunmuştur. Bununla birlikte 
bölgeye yönelik politikalar Türkiye için tek başına bölgesel üstünlük kazanmakla ilgili olmayıp 
aynı zamanda ve çoğunlukla da ülkenin mülteci sorunuyla doğrudan yüzleşmesiyle ilişkilidir. 
Zira 2010’da başlayan Arap Ayaklanmaları ile devamındaki Suriye krizi ve mülteci sorunu birbi-
riyle yakından ilişkilidir. 

Türkiye’nin benimsediği yaklaşımın ve politikaların kimi başarılı olmuş kimiyse başarısız olmuş-
tur. Bu yönde yapılan değerlendirmeler, çoğunlukla ideolojik ve siyasi saiklerden hareketle ger-
çekleştiğinden Türkiye’nin izlemiş olduğu politikalar, nadiren yansız bir şekilde ele alınmıştır. 
Bu tebliğde, Türkiye’nin 2010 sonrasında izlemiş olduğu dış politika ve tercihleri olabildiğince 
ideolojik ve politik zaviyeden uzak “ne ise o” olarak incelenecektir. Başka bir ifadeyle, Türk dış 
politikasının son on yıldır bölgeye yönelik izlemiş olduğu dış politikanın muhasebesi yapılacak-
tır. Arap Ayaklanmaları sonrasında Türkiye’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya yönelik izlemiş ol-
duğu politikalardan ne kadarı ülkenin tercihlerinin bedeli olup olmadığı (bağımlı değişken) ne 
kadarının bölgesel ve küresel gelişmelerle alakalı olduğunu (bağımsız değişken) masaya yatır-
mak nesnel değerlendirme imkânı sağlayacaktır. Buradan hareketle, sonuçları her nasıl değer-
lendirilirse değerlendirilsin sunumda, Arap Ayaklanmaları akabinde Türkiye’nin bölgeye yönelik 
dış politikasında radikal değişiklikler yaşandığı, bilhassa realist ve güvenlik eksenli bir politika 
izlediği örneklerle tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Arap Devrimi, Türkiye, Dış Politika, Muhasebe, Bölgesel Güç



IRAN’IN ARAP DEVRIMLERINE YÖNELIK POLITIKALARI
Dr. Bayram Sinkaya

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

On yıl önce Arap dünyasında ortaya çıkan bazı hareketlerin ardı ardına yıllardır iktidarda olan 
rejimleri devirmesi, İranlı siyasi seçkinler için son derece heyecan vericiydi. Zira devrilen rejim-
lerin ortak özellikleri – diğer birçok benzerliklerinin yanı sıra- İran’ın bölgesel politikalarından 
rahatsızlık duymaları ve Batı ile görece iyi ilişkiler içinde olmalarıydı. Nitekim devrimci hareket-
lenmede dini söylemlerin ve İslami hareketlerin etkili olması, İranlıların nazarında ‘1979 İslam 
Devrimi’nin ektiği tohumların nihayet Arap dünyasında karşılık bulması olarak görülmüştür. Ni-
tekim, bu süreç İran’da ‘İslami uyanış’ olarak adlandırılmıştır. Ne var ki, İran bu süreçte bölgeye 
yönelik tutarlı bir strateji belirleyip ona uygun politikalar izle(ye)memiştir; İran’ın politikaları tep-
kisel kalmıştır. Bunun sebeplerinden birisi, devrimci süreçlerin yaşandığı ülkelerin kendine has 
özellikleridir. Zira, söz konusu devrimci süreçler ‘Arap Baharı’ jeneriği altında değerlendirilse de 
yerel, ulusal ve alt-bölgesel farklılıklar nedeniyle her birisi farklı mecralarda seyretmiştir. Yine, 
söz konusu farklılıklar nedeniyle her bir ülkenin İran ile ilişkileri farklılıklar göstermiştir. İran’ın 
tutarlı bir politika izleyememesinin ikinci nedeni, yıllardır kimi devrimci hareketlere aktif destek 
veriyor olsa da İran’ın söz konusu devrim süreçlerinde hareketlendirici veya destekleyici bir rol 
oynayamamış olmasıdır. Dolayısıyla İran’ın devrimlere yönelik söylem ve politikaları anlık ve 
tepkisel olmuştur. Üstelik, İranlı seçkinler Arap hareketlerinin otuz yıl önceki devrimlerinden 
ilham aldığını iddia etse de ‘İslam Cumhuriyeti’ rejiminin karşılaştığı meşruiyet sorunları, ekono-
mik problemler ve dış politika performansı nedeniyle siyasi bir model olarak veya maddi açıdan 
devrimci hareketlere sunacak pek bir şeyi yoktu. Nitekim, Arap devrimleri İranlılara hayal ettiği 
fırsatları sunmadığı gibi bölgede ortaya çıkan yeni gelişmeler, özellikle Suriye’de Esad rejimi-
ne karşı devrimci bir hareketin meydana gelmesi, İran’ın çıkarlarını doğrudan tehdit etmeye 
başlamıştır. Bunun üzerine İranlı seçkinler arasında başlangıçta görülen öfori hali yerini bütün 
Ortadoğu bölgesini kendisi ile amansız düşmanları ABD ve İsrail arasında bir çekişme sahası ve 
bölgedeki her gelişmeyi kendi ‘İslami rejimine’ karşı bir tehdit olarak gören obsesyona bırakmış-
tır. Böylece İran’ın bölgesel gelişmelere verdiği tepkiler daha saldırgan ve askeri bir hal almıştır.

Anahtar Kelimeler: İran, Arap Devrimleri, Ortadoğu, Mısır, Suriye



KÖRFEZ ÜLKELERININ ARAP DEVRIMLERINE YÖNELIK POLITIKASI
Dr. Abdulgani Bozkurt

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

2011 senesinde bölgede başlayan protesto gösterilerinin bölgedeki bütün ülkelerde ciddi so-
nuçlara yol açacağı olayları takip eden hemen herkesin ortak öngörüsüydü. Ancak protesto gös-
terileri zaman ilerledikçe bölgedeki cumhuriyetlerde ciddi değişimlerin vesilesi olurken monarşi 
ile yönetilen ülkelerde mevcut rejimlerin tahkim edilmesinin bir aracı haline gelmiştir. Olaylar 
ilk başladığında monarşiler gerçekleştirdiği refleks gereği kendi rejimlerini muhafaza eğilimin-
deyken zaman ilerledikçe özellikle bölgedeki diğer ülkelerde vuku bulan gelişmeler üzerinden 
kendi aralarında bir çekişmenin içerisine girmişlerdir. Bir taraftan birbirleriyle çekişen ancak 
diğer taraftan muhtelif ülkelerde meydana gelen gelişmelere kayıtsız kalmama ve özellikle dahil 
olma temayülü, Körfez monarşilerinin bölgede daha aktif bir siyaset izlemesine imkân tanı-
mıştır. Bu bağlamda, monarşilerin bölgedeki değişimi izleyen değil aksine dizayn eden ülkeler 
olma hevesi, bölgeye ciddi bir dirilik kazandırmıştır. Başlangıçtaki ittifak durumunun bozulma-
sını müteakip Körfez’de başlayan kutuplaşma, önceleri Körfez içi bir savaş hali oluştursa da 
Batılı devletler ve Türkiye’nin çabalarıyla savaş hali bertaraf edilmiş ancak Körfez’deki devlet-
ler, bölgede süregiden olaylar üzerinden hesaplaşmaya devam etmişlerdir. Bu çerçevede, Arap 
Devrimlerine yönelik farklı yaklaşımlara sahip Körfez ülkelerini üç grupta değerlendirmek müm-
kün görünmektedir. Buna göre Katar ve açıktan müttefiki Türkiye ve örtülü müttefiki İran ile 
bölgede değişimden yana bir tavır izlemektedir. Diğer tarafta Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) 
liderlik ettiği blokta Suudi Arabistan ile Bahreyn’in ve bölgede müttefikleri görünümünde olan 
İsrail’in bulunduğu ve bloğun, değişim yerine devamlılık üzerine bir siyaset izledikleri söylenebi-
lir. Son olarak Kuveyt’in öncülük ettiği ve son zamanlarda BAE’nin ülke üzerindeki etkilerinden 
kurtulma stratejisi izlemeye çalışan Umman’ın bulunduğu arabulucu ya da tarafsızlar bloğunun 
varlığından bahsedilebilir. Bu çalışma, yukarıda yapılan tasniften hareketle Körfez ülkelerinin 
özellikle bölge politikalarındaki farklılıkları üzerinden kendi aralarında neden çekişme içerisine 
girdiklerini hatta nasıl savaşın eşiğine geldiklerini izah etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda 
Müslüman Kardeşler hareketine yaklaşımları başta olmak üzere bölgede vuku bulan hadiselere 
yönelik yaklaşımları mercek altına alınacak ve Körfez ülkelerinin devrimlere yönelik tavır alma 
biçimleri irdelenecektir. Böylece çalışmada mevcut durumun tahlili üzerinden geleceğe yönelik 
bir projeksiyon sunulması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Arap Devrimleri, Körfez Ülkeleri, Müslüman Kardeşler, Terörizm



ISRAIL’IN ARAP DEVRIMLERINE YÖNELIK POLITIKASI
Doç. Dr. Süleyman Şanlı

Mardin Artuklu Üniversitesi

“Arap Devrimleri” ya da “Arap Baharı” genel anlamda dünyayı, özel olarak da en çok Ortado-
ğu’yu etkisi altına aldı. Devrimler, bölge tarihinde yeni bir sayfa açmaya çalışırken aynı zamanda 
Ortadoğu’daki siyasi statükoya da meydan okuyordu. Bununla birlikte Arap Devrimleri süreci, 
bazı Ortadoğu ülkelerinde halen iç kargaşa ve çatışmaların sürmesine yol açarken bazı ülkeler-
de ise iktidar değişiklikleri gibi birtakım değişimleri beraberinde getirdi.

İsrail’in coğrafi konumu ve komşularıyla olan zor ilişkilerinden de kaynaklı olarak Arap devrimle-
rinin başlangıcında protestolar baş gösterdiğinde verdiği ilk tepki, yüksek kaygıya dayalı büyük 
bir endişe olarak tanımlandı. Bu endişeyle bir yandan uzun vadede, bölgenin potansiyel demok-
ratikleşme sürecinin, ülkenin yakın komşularının bazılarıyla ilişkilerini geliştirme fırsatı sunabi-
leceği düşüncesi de söz konusuydu. Ancak İsrailliler daha az iyimser sonuçlar için kendilerini 
hazırlıyorlardı. İsrail’in Arap Baharı’na yönelik -kısa vade de diyebileceğimiz- baskın yaklaşımı, 
sonuçları ne olursa olsun İsrail’in bizatihi kendisiyle ilgili en alakalı boyutlarda bile bir müdaha-
lede bulunmaksızın süreçle başa çıkmaya hazırlanması yönündeki stratejisidir. Bu doğrultuda 
İsrail hükümeti, Arap devrimlerini bir fırsat olarak değil, güvenliği için bir tehdit olarak karşıladı. 
Bu çalışmanın amacı, Ortadoğu’daki bölgesel güç dengesinde meydana gelen değişikliklere yö-
nelik İsrail’in Arap dünyasındaki ayaklanmalara yönelik yaklaşımını İsrail medyasındaki ve ka-
muoyundaki genel söylem ve tartışmaları da dikkate alarak analiz etmektir. 
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ABD’NIN ARAP BAHARINA YÖNELIK POLITIKASI: GEÇMIŞ VE GELECEK
Doç. Dr. Mehmet Özkan

Center for Global Policy, Washington DC, ABD

ABD’nin Arap Baharı’na yönelik yaklaşımının ana damarını ilk başta beklenmedik bir şok, son-
rasında süreci yönlendirme çabası ve en sonunda da kendini geriye çekme politikası oluştur-
muştur. Obama’nın ilk döneminde yaşanan Arap Baharı’na yönelik ABD yönetiminin tavrı bölge 
ülkeleri için tam bir hayal kırıklığı olurken; Trump döneminde bölgeye yönelik politikada asker 
ve vesayet yapıları gibi geleneksel güçler sonuna kadar desteklenmiş ve İsrail’in tanınırlığını 
genişletmeyi önceleyen bir politika ana öge olmuştur. Ayrıca Trump dönemi, ABD’nin Ortado-
ğu’dan söylemsel olarak olmasa bile eylemsel olarak çekilmeye başladığı süreci derinleştirmiş-
tir. Suriye, Libya, Yemen ve diğer ülkelerdeki sorunlara yönelik politika, sistemik ve bölgesel 
düzen kurucu olmak yerine krizlere tepki veren, ad hoc ve seçici olmuştur. Özü itibarıyla Obama 
dönemiyle başlayan ABD’nin bölgeden geri çekilme süreci (disengagement) Trump döneminde 
farklı ögelerle çeşitlense de özünde aynı kalmıştır. Çalışma, Arap halkları ile devletleri arasında 
sosyal anlaşmanın anlamını yitirdiği ve eski yöntemlerin de işlemediği bir dönemde çıkan is-
yanlara yönelik ABD yönetiminin Obama ve Trump dönemindeki stratejisine odaklanmaktadır. 
Ayrıca çalışmanın bir diğer odağı da ABD’deki başkanlık seçimleri sonrası oluşması muhtemel 
yeni duruma dair Ortadoğu eksenli bir projeksiyon sunmaya çalışacaktır.
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RUSYA VE “ARAP BAHARI” SÜRECI
Doç. Dr. Vügar İmanbeyli

Marmara Üniversitesi

Ortadoğu’da 2011 yılında başlayan ve “Arap Baharı” olarak isimlendirilen değişim süreci, baş-
langıçta Rusya için bir belirsizlik, tedirginlik ve çeşitli meydan okumalar seti sunsa da, gelinen 
noktada, Moskova’nın bölgede etkinliğini ve nüfuzunu ciddi bir ölçüde artırdığı gözlemlenebilir. 
İlk başlarda sürece temkinli yaklaşan Moskova, ilerleyen aşamalarda sahip olduğu siyasi, dip-
lomatik ve askeri gücünü de kullanarak bölge ülkeleriyle daha yakın bir angajmana girmiştir. 
Neticede, Rusya, Soğuk Savaş’ın akabindeki ilk on yılda Ortadoğu’da kaybettiği etki ve nüfuzu-
nu, 2000’li yılların başlarından itibaren yeniden tesis etmeye çalışırken “Arap Baharı” sürecinin 
sunduğu “fırsatlar” sayesinde bölgede aktif bir oyuncuya dönüşmüştür. Bu bildiride, söz konusu 
sürece yönelik Rusya politikasının şekillenmesinde hangi faktörlerin etkili olduğu üzerinde du-
rulacaktır. Burada esasen ülke-içi faktörlerin (yönetici elitin yakın tarihi tecrübesi, cari yönetim 
anlayışı, tehdit algılamaları, ülkenin bir konsolidasyon içinde bulunması vs.) belirleyici olduğu 
fakat söz konusu şekillenmenin dinamik bir süreç olduğu, hem ülkenin dış politikadaki hareket-
liliğinden (Ukrayna/Kırım meselesi gibi), hem de bölgesel ve küresel aktörlerin zaman ilerledikçe 
değişen tutumlarından da etkilendiği söylenebilir.
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BIRLEŞMIŞ MILLETLER’IN ARAP DEVRIMLERINE YÖNELIK POLITIKASI
Prof. Dr. Berdal Aral
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Birleşmiş Milletler’in (BM) mevcut yapısı içinde bu küresel örgütün ‘yüksek politik’ önceliklerini 
belirleyen Güvenlik Konseyi, 2010’da başlayan Arap devrimleri sürecinde de Arap dünyası için-
deki reel güç dengelerinin akıbetine ilişkin belirleyici bir konumda olmuştur. O nedenle, Arap 
dünyasındaki devrimlerinin işaret ettiği, Arap halklarının kapsamlı siyasî ve sosyal değişim ta-
leplerine yönelik olarak, genelde destekleyici tutum alan (BM) İnsan Hakları Konseyi ile Genel 
Kurul’un bu duruşlarının BM’nin tutumu olarak tavsif edilmesi isabetli olmayacaktır. Başka bir 
deyişle, Arap devrimlerinin akıbeti üzerinde asıl müessir olan BM kaynaklı kararlar ve tutum-
lar, BM Kurucu Andlaşması’nın kendisine kapsamlı yetkiler verdiği Güvenlik Konseyi’nin duruşu 
ve tutumu olmuştur. Arap devrimleri sürecinde Güvenlik Konseyi’nin almış olduğu tutum üçlü 
bir tasnif içinde değerlendirilecek olursa, karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır: birinci grupta, 
Konsey’in Libya olaylarına yönelik tepkisi yer almaktadır. Nitekim Libya bağlamında, Güvenlik 
Konseyi, özellikle Batılı devletler grubuna mensup daimî üyelerin itelemesiyle, uluslararası barış 
ve güvenliğin ihlâli durumunda kendisine tevdi edilmiş olan hemen hemen bütün yetkileri tepe 
tepe kullanmıştır. Libya krizinde, Konsey, kendi halkını katleden Libya yönetimine karşı tabiri 
caizse ‘kükremiştir’. İkinci grupta, Suriye ve Yemen’deki halk ayaklanmaları ve rejim güçlerinin 
protestocuları hedef alan kitlesel katliamları karşısında, Konsey’in, bu iki ülkede, muhalif güçleri 
iktidara taşımayacak palyatif bir değişimi hedefleyen kararları yer almaktadır. Üçüncü grupta 
ise Konsey’in Arap devrimleri sürecinde rejim güçlerince işlenen insanlık suçlarına tamamıyla 
bigâne kaldığı, dolayısıyla kendilerine karşı karar almaktan imtina ettiği Arap devletleri vardır ki, 
bunlar Tunus, Bahreyn ve Mısır’dır (2013’te Mursi yönetimini hedef alan askeri darbe ve son-
rasında işlenen insanlık suçları dâhil olmak üzere). BM’nin kurumsal yapısı içinde yer alan ve 
temsiliyet düzeyi ve şeffaflığı Konsey’den çok daha yüksek olan Genel Kurul, Ekonomik ve Sosyal 
Konsey ve İnsan Hakları Konseyi gibi organların ya da yapıların, genelde halklardan yana aldığı 
tutum, ne yazık ki, Güvenlik Konseyi’nin, Libya’daki –bazı açılardan sorunlu görünen- tutumu bir 
yana, genelde bölge ülkelerindeki müesses nizam yanlısı tutumu karşısında marjinal kalmıştır.
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2011 Arap devrimleri, Avrupa Birliği’nin (AB’nin) güney komşularıyla ilişkileri hakkında daha 
önce var olan anlayışları derinden etkilemiş olsa da AB, bölgeye yönelik yeni ve daha uygun 
yaklaşımlar geliştirmedi. Bu çalışma, AB’nin bölgeye bakışında yeni yaklaşımlar getirmemesinin 
nedenlerini sorgulamayı amaçlamaktadır. Geleneksel çıkarlar- petrol, terörle mücadele, İran’ı 
kontrol altına alma ve İsrail’in güvenliği- sadece sınırlı bir açıklama sunmaktadır. Bu çalışma, AB 
demokratik değişim taleplerini açığa çıkaran devrimlere yönelik politikasını açıklamaya çalış-
maktadır. Çalışma, AB’nin Arap devrimlerine yönelik politikasında meydana gelen değişimleri ve 
dönüşümleri, demokratikleşme ve güvenlikleştirme sarkacında mülteciler meselesini merkeze 
alarak açıklamayı hedeflemektedir. Tunus’ta demokratikleşmeye verilen desteğin diğer devrim-
lerde niçin ve nasıl güvenlikleştirildiği ortaya konmaya çalışılacaktır. Bu kapsamda, AB resmi 
dokümanları, AB Konseyi kararları ve AB Komisyon raporları eleştirel söylem analizi yöntemi ile 
mercek altına alınacaktır.
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