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 Arap Birliği, Suriye ve FOS 

Prof.Dr. Sema Kalaycıoğlu 

Kahire’de geçen hafta toplanan Arap Birliği, Arap ülkeleri tarafından oluşturulacak ve Batı tarafından 

desteklenecek bir “Suriye’nin Dostları”(Friends of Syria- FOS) temas grubu etrafında, Suriye’deki 

muhaliflere destek vermeye karar verdi. Kahire toplantısının devamı sanırım 24 Şubat’ta Tunus 

şehrinde olacak ve bu ikinci toplantı, belki de bir Arap-Birleşmiş Milletler karma ekibinin kurularak, 

Suriye’ye gönderilmesi konusunda bir girişimin de başlatılmasına vesile yaratacak. 

Orta Doğu’da Arap Sorunlarına Arap Çözümü 

Orta Doğu’nun bitmez tükenmez sorunlarına, çözümün aslında münhasıran Arap ülkelerinden 

sağlanması düşüncesi son 5-6 yıldır uluslararası çevrelerde ağırlık kazanmaktaydı. Bunda elbette 

kendini Orta Doğu kaynaklı terör’ün hedefinde gören Batı’nın artık bölge sorunlarından sıyrılma 

arzusu temel rol oynamaktaydı. Ayrıca, yine Batı’nın 1970 li yıllardan beri petrol zengini haline gelen 

Arap ülkelerinin çil çil Dolar’larla oynarken artık arka, ön veya yan bahçelerindeki sorunlara karşı 

duyarsız kalmaması gerektiği yönünde yoğunlaşan görüşleri de etkili oluyordu.  Batı’da giderek daha 

fazla kabul gören görüş, “madem biz ne yaparsak yaranamıyoruz. Zaten çoğu kez kaş yapayım 

derken göz de çıkarıyoruz. Ayrıca Orta Doğu güvenliği diye çuvallarla para döküyoruz. O 

zaman bölgenin güvenlik sorunlarına yine bölge ülkeleri çözüm arasın” haline dönüşmeye 

başlamıştı. Bir de tabii Arap ülkeleri gerçekten de birbirleri ile çatışmaktan, ortak payda aramak için 

hiç fırsat kollamamış, Arap örgütlerinin en kurumsallaşmışı olan Arap Birliği bile yıllardır, zirveden 

zirveye boy gösterisi yapan lider ve dışişleri bakanlarının, birbirlerine hava bastığı bir ortamdan öteye 

pek gidememişti. Şimdi eğer 22 üyesi ve 4 gözlemcisi ile Arap Birliği Suriye konusunda ciddi bir 

adım atabilirse artık bölgenin hesabı belki yine bölgeden sorulabilir. Barış öncelikli bir tercih, işbirliği 

arzulanan bir hedef haline gelebilir. Ama bu mümkün mü?  

Söküğünü Dikemeyen Terzi   

Şimdi doğum tarihi 1945 olan Arap Birliğinin bileşimine bakıyorum. Mısır, Yemen, Irak ve Suriye ilk 

kurucu üyeler arasında yer almış. Bu ülkeler Birliğin kuruluşundan sonra kendi içlerinde ve birbirleri 

ile ihtilafa ve hatta çatışmaya düşmekten hiç geri durmamışlar. Suriye ve Mısır’ın arasındaki ezeli 

rekabeti bir kenara bırakıyorum. Ama 1979 yılında bu ülkenin İsrail ile barış anlaşması yapması 

dolayısı ile üyeliğinin askıya alınması, ama sonra 1989 yılında tekrar dönüşüne izin verilmesi, 

uzlaşmadan çok çatışmaya odaklı bir bölgede güven sorununun varlığını gösteren önemli bir 

örneklerden biri. Arap Birliği herhangi bir girişimden önce bir özeleştiri yapmalı ki, olumlu girişimler 

reel politik’e kurban gitmesin.  

Bilindiği gibi 2011 yılının Şubat ayında, Libya’nın da üyeliği askıya alınmış, ancak Ulusal Geçiş 

Konseyi temsilcilerinin akredite edilmesi ile Ağustos 2011 de kısmi üyeliği(?) yeniden kabul 

edilmiştir. Libya Temas Grubu çerçevesi içinde kurumsal olarak etkin rol oynayan Arap Birliği, hem 

artık kazandığı iktidar devirme deneyimi, hem de geliştirdiği özgüven ile Kasım 2011 de Suriye’ye bir 

kırmızı kart göstermiş ve bu ülkenin üyeliğini de askıya almıştır.  

 

 

Arap Birliğinin Çapı 

Şimdi aslında bugünlerde geçmişine göre, özellikle Batı’nın telkinleri ile çok daha aktif bir hale gelen 

Arap Birliği, her şeye rağmen üyeleri arasındaki bağ dokusu sorunları nedeni ile kırılgan bir 

birlikteliktir. Üstelik haklı olarak İran gibi bölgeye çok yakından bakan bir ülkeyi Arap’tan saymayıp 
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dışladıkları içindir ki bu ülkeden gelebilecek her türlü etkiye, “Keder Boğazında”
*
 fırtınaya 

yakalanabilecek bir tekne kadar korumasızdırlar. Tabii onları kimse, İran’a karşı, kendi başına ve 

yalnız bırakmaz. Ama Basra veya Arap Körfezine hiç tartışmasız İran Körfezi diyen İran bile bu yıla 

kadar Arap Birliğini gerçek bir Birlik haline getirmede etkili olamamış, Arap Birliğinin birlik bağları, 

hep gevşek kalmışsa aşılması gereken yapısal bir sorun olduğuna hiç kuşku bulunmamaktadır. 

Bu meyanda, yine haklı olarak nüfusunun %20 si Arap bile olsa İsrail’i Birliğin dışında tutmuş 

olmaları, maalesef çok uzun yıllar Arap Birliğini Filistin meselelerine de uzak tutmuştur. Açıkçası 

Arap Birliğinin sicilinde bir sap ve samanı karıştırma zafiyeti de vardır. Sonuçta Arap Birliği bir sert 

güç değildir. Yumuşak güç olma konusunda bile henüz rüştünü ispat etmemiştir.  

Şimdi hal böyleyken “kendi söküğünü dikemeyen terzi”, Suriye gibi bir parçalı bohçayı nasıl 

yamayacaktır?   

Ummadık Taş Baş Yarar mı?       

Hatırlayalım 19 Aralık 2011 tarihinde yani Arap Birliği’nin Suriye konusunu Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konsey’ine(BMGK) götürmekle tehdit ettiği günün hemen ertesinde, Suriye Arap 

gözlemcilerini kabul edeceğini açıklamıştı. Oysa gözlemcilerin 27 Aralık 2011 tarihinde Şam’a 

ulaşması, ne şiddeti durdurdu, ne uzlaşmaya ışık tuttu. Bence bunda iddia edildiği gibi, misyon’u 

Şam’a taşıyan temsilcilerin deneyim eksikliği rol oynamadı. Esas rolü oynayan iktidarı ile muhalefeti 

ile Suriye halkının Arap Birliğine duyduğu güven eksikliğiydi. Nitekim 22 Şubatta Arap Birliği Beşar 

Esat’ı görevi bırakmaya davet ettiğinde, hemen ret cevabı alınca konuyu BMGK götürmekle, 

kurumsal yenilgiyi peşinen kabul etti. Hem de dünyanın kendisinden beklentisine rağmen. Bir üyesi 

üzerinde bile hiç mi hiç gücü veya hatırı olmadığını aleme gösterdi. Üstüne üstlük, 4 Şubat’ta Rusya 

ve Çin’in Suriye ile ilgili yaptırım kararını bloke etmesini ABD bile engelleyemedi, Arap Birliği nasıl 

yapardı ki?      

Şimdi içinde bulunduğumuz ayın ortası itibarı ile Arap Birliğinin BMGK ini Suriye’ye bir barış gücü 

göndermeye ikna etmeye çalıştığını, Konsey üyelerini de Suriye ile ilişkileri ciddi bir şekilde gözden 

geçirmeye davet ettiğini gözlüyoruz. Yani yine tamamen BM e döndüler. Bugünden sonra farklı bir 

şey yapsalardı daha iyi olurdu. Bunca yılın olması gereken birikimlerinden dünya ve alem yaratıcı bir 

şey bekliyordu. Olmadı. Yine de  

“Arap Barış Gücü”(ABG)  Yeni bir Ses Getirir mi? 

Aslında bir ABG ses getirebilir. Ama nasıl bir ses olur bu? Evet, yabancı güçler yerine bölgeyi bilen 

bölge insanının barış misyon’u ile bir ülkeye girmesi, bir tampon bölgede çatışan taraflar arasında 

etten bir duvar oluşturması, kulağa sanki daha yumuşak bir müdahale gibi geliyor. En azından 

düşüncesi olmasa bile uygulaması yeni bir şey olacak. Ama derde deva, sorunlara şifa olabilir mi? 

Belki. Ama birkaç çekincem var: 

1. Barış Gücü, tampon amacı ile girdikleri ülkenin  halkı ile aynı dili konuşsa bile yabancı 

olmaya devam edecektir. Kaldı ki aynı dili kullanmanın, halk ile birbirini anlamanın ilave 

sorunlar yaratabileceği de unutulmamalı. 

2. Ben Lübnan’ı Suriye’nin ve Suriye ordusunun bilfiil işgali altındayken hatırlıyorum. Bu iki 

ülkenin özel yakınlığına rağmen Lübnanlılar Suriyelilere hiç iyi bir gözle bakmıyorlardı. 

Genellikle münasebetten kaçınıyor ve korku ile haklarında pek bir şey söylemiyorlardı. Ama 

zorlarsanız “işgal işgaldir, işgalci de işgalci” diyorlardı. Şimdi Suriyeli bir de ABG nü işgalci 

olarak mütalaa edebilir. Bu da bir risk olacak. 

                                                 
*
 Bab-ül Mendep Boğazı. Bazen Mendep veya Mandap, “Elem” sözcüğü  yerine de kullanılıyor. Ama Boğaz 

sanki   iki denizin kavuşmasını değil bir üzüntüyü çağrıştırıyor.   
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3. ABG elemanlarının sütten çıkmış ak kaşık olacağını kim garanti ediyor? Bunların yapacağı 

en küçük hatalar, gelecekte Suriye’de iktidarı ele geçireceklerin, anılara hiddet, şiddet ve kin 

ile bakmalarına neden olacaktır. Bu da ABG nü oluşturan ülkelere karşı olan güven eksikliğini 

daha da derinleşecektir. 

4. Arap Birliğine örneğin Sudan ve Somali de üye. Bu ülkelerin de taraf olacağı bir ABG nün 

Suriye tampon bölgesinde, Esat için bir karşı koz olarak kullanılması hoş olmaz. Haydi 

diyelim, Bazı ülkeler katılmayacak. O zaman o güç ABG olur mu? Diyelim sadece Suudi 

Arabistan, Körfez ülkeleri, Mısır ve Mağrip ülkeleri katılsın. Suriye bunlardan çoğunu 

kendisine ezeli ve ebedi rakip ve zaten üzerinde emelleri olan ülkeler olarak ilan edecektir. 

Böyle bir şey, İktidar veya Muhalif güç taraftarı farkı olmaksızın Suriye halkının tepkisini 

mutlaka çekecektir  

FOS Fos Çıkmasın ve Fiyasko Olmasın 

Açıkçası bu ABG veya ABG+BMGG(Birleşmiş Milletler Güvenlik Gücü) formülü, şimdilik  yaş bir 

formül gibi gözüküyor. Evet, ABG +BMGK ülkelerinin hemen hepsi “Suriye’nin Dostları”(FOS) 

hatta gerçek dostları olabilir. Ama FOS’un işlevde fos çıkması hiç iyi olmaz.  Özellikle iş sadece 

Körfez Ülkelerine kalırsa, işte o zaman bu sadece Suriye’nin tepkisi ile sınırlı kalmayacak, işin içine 

İran fiilen girecektir.  

Rusya’nın zaten nasıl oluşturulacağı belirsiz bir barış gücüne sert tepki göstermesi beklenmelidir. Hele 

eğer Barış Gücünün ne yapacağı konusunda, BMGK den çıkan karara rağmen bir belirsizlik var ise, 

FOS’un fos çıkma ihtimali yükselir ki bu da ne Suriye, ne muhalif güçlerin temsilci Suriye Ulusal 

Konseyi, ne de bölge ülkelerinin büyük bir kısmının şeklen oluşturduğu Arap Birliği için iyi olmaz.  

İşin en açıklı tarafı, eğer, Arap Birliği bu işi kendi başına yapamayacağı için bir Batı desteğinde ısrara 

devam ederse, bir yılda iki kez bölge sorunu için bölge dışından güçleri çağırmanın adı, Arap 

Birliği için, fos’tan öte tam bir fiyasko olacaktır. Bundan sonra artık kapısına kilit vurup kendini lav 

etse yeridir. 


