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TÜRK DIŞ POLİTİKASI  
 

‘‘Türkiye’nin yardımı Somali’yi ikiye böldü”  

Milliyet Gazetesi’nde bugün yer alan habere göre, Kuraklıkla mücadele eden Somali’de 

Türkiye’nin yardımları laiklik tartışması başlattı. El Kaide bağlantılı El Şebab örgütü “Türkler 

bizi laik yapmak istiyor” diyerek saldırı tehdidinde bulundu. Ilımlılar ise “Bize din değil yol, 

doktor lazım” dedi. 

Türkiye, Somali’de geçen yaz son 60 yılın en büyük kuraklığına bağlı olarak yaşanan kıtlık 

nedeniyle ülkeye yaptığı milyonlarca dolarlık yardıma karşın yaranamadı. Ülkenin önde gelen 

İngilizce haber sitesi Somalia Report, Türkiye’den giden yardımların Somali’de tartışmalara 

neden olduğunu yazdı. Habere göre, geçtiğimiz haftalarda El-Kaide örgütüne katılan Somali 

merkezli İslamcı terör örgütü El Şebab, Türkiye’nin “din merkezli” yardımlarının ülkeyi 

laikleştirme amacı taşıdığını savunurken ülkenin laik kesmi ise Türkiye’nin yol, hastane gibi 

temel ihtiyaçlarını göz ardı ederek ülkeye sadece dini yardımlarda bulunmasını eleştiriyor. 

Milliyet, 20.02.2012 

 

‘‘Sınırlara mayın” 

Hürriyet Gazetesi’nde bugün yayınlanan haberde, Dışişleri Bakanı Davutoğlu’na, Cuma günü 

yapılacak ‘Suriye’nin Dostları Konferansı’na hazırlık amacıyla sunulan dosyada, Esad rejiminin 

sivil kaçışlarını önlemek için Ürdün ve Lübnan sınırını mayınlattığı, benzer bir önlemi Türkiye 

sınırında da aldırmış olabileceği belirtiliyor. 

Tunus’ta 24 Şubat’ta planlanan ‘Suriye’nin Dostları Konferansı’na hazırlık amacıyla, Dışişleri 

Bakanı Ahmet Davutoğlu’na sunulan Suriye dosyasında ilginç bilgi ve öngörüler yer aldı. En 

önemlisi, “Beşar Esad yönetiminin sivil kaçışları önlemek amacıyla Ürdün ve Lübnan sınırını 

yoğun şekilde mayınladığı” oldu. Benzer şekilde Türkiye sınırında da halkın olası kaçış 

noktalarının mayınlanmış olabileceği ihtimali vurgulandı. Suriye ile ilgili hem ülke içinde hem 

de uluslararası alanda gelişmelerin fotoğrafının çekildiği dosyadaki değerlendirmeler şöyle: 

Tunus toplantısının formatının ne olacağına dair son dakikaya kadar çalışmalar devam 

edecektir. Arap ülkelerinin bazıları geniş tabanlı, bazıları ise dar kapsamlı olmasını istiyor. 
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Rusya’nın toplantıya gelmesini isteyen de var, istemeyen de. Rusya’yı istemeyen grup 

toplantının Arap Birliği’nin kararlarını destekleyen ülkelerle sınırlandırılmasından yana.  

Rusya giderek izole oluyor. Çin’de de Esad yönetimine karşı güvensizlik başladı. Bir yandan 

mevcut yönetimle görüşürken, muhaliflerle de görüşmeye başladılar. Çin, Arap dünyasındaki 

nüfuzunu kaybetmek istemiyor. Son nabız yoklamalarımız, şu an itibariyle her iki ülkenin de 

BM Güvenlik Konseyi’nde farklı tutum takınacaklarını ortaya koymuyor. 

Hürriyet, 20.02.2012 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


