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Abstract 
This study examines the policies of Germany and France, the two founding 
countries of the European Union (EU) during the Arab Spring. With the idea of 
cooperation among nations and a united Europe, the EU has been formed on an 
idealist basis. In this context, the Union, which started as an economic initiative, 
continued with various common policy areas such as the European Neighborhood 
Policy. However, these integration efforts of the EU have been affected by the 
complex political environment of the Middle East and success of common policy has 
become controversial. From this point of view, the study examines whether 
Germany and France's Tunisia and Libya policies during the Arab Spring have a 
partnership under the European Neighborhood Policy. As a result, it is seen that the 
interests and economic priorities of Germany and France cause them to follow a 
different path from the EU’s common policy. 
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Özet 
Bu çalışma, Avrupa Birliği’nin (AB) iki kurucu ülkesi olan Almanya ve Fransa’nın 
Arap Baharı dönemi politikalarını incelemektedir. Birleşik bir Avrupa fikriyle 
bütünleşmiş ulusların işbirliğine dayanan AB, idealist bir temel ile oluşturulmuştur. 
Bu kapsamda, bir ekonomik girişim olarak başlayan Birlik, Avrupa Komşuluk 
Politikası gibi çeşitli ortak politika alanları ile sürdürülmüştür. Fakat AB’nin bu 
bütünleşme çabaları, Ortadoğu’nun karmaşık siyasi ortamından etkilenmiş ve ortak 
politika girişimlerinin ne kadar başarılı olacağı tartışmalı hale gelmiştir. Bu 
noktadan hareketle çalışma, Almanya ve Fransa’nın Arap Baharı sürecindeki Tunus 
ve Libya politikalarının Avrupa Komşuluk Politikası çatısı altında bir ortaklığa sahip 
olup olmadığını incelemektedir. Sonuç olarak, Almanya ve Fransa’nın sahip olduğu 
çıkarlar ve ekonomik öncelikler, dış politikada AB’nin ortak politikasından farklı bir 
yol izlemelerine neden olduğu görülmektedir. 
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1. Giriş 

Robert Schuman’ın birleşik ve ilkeli bir Avrupa yaratma amacı ile kurulan AB, 
yalnızca ortak pazar ile ekonomik bütünleşmeye yönelmemiş, aksine idealist bir 
yaklaşım çerçevesinde birçok alanda üye ülkeler arasında işbirliğini sağlamayı 
hedeflemiştir (Berber, 2009: 84). Bu kapsamda Birlik, Ortak Göç Politikası, Ortak 
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Tarım Politikası veya Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası gibi çok farklı 
alanlarda işbirliğine yönelmiştir. Avrupa Komşuluk Politikası da bu alanlardan 
birini oluşturmaktadır. 

Avrupa Komşuluk Politikası kapsamında oluşturulan Avrupa Akdeniz Ortaklığı, 
1995 yılında Barselona Bildirgesi ile temellenmesinin ardından, 2005 yılında 
hükümet başkanları seviyesinde yapılan görüşmeler neticesinde şekillenmeye 
başlamıştır. 1995-2005 yılları arasında on yıllık geçen süreçte AB, bu konuda bir 
ilerleme sağlanamadığını kabul edip yeni iyileştirmelere yönelmiştir. Özellikle 
Avrupa Komşuluk Politikası ile amaçlanan Akdeniz bölgesinde demokratik ve 
şiddetten arınmış bir bölgenin oluşturulmasındaki başarısızlık, bu iyileştirilmeye 
yönelmenin esas nedenini oluşturmuştur. Ayrıca, 2000’li yıllarda Doğu Avrupa 
ülkelerinin AB’ye dahil olması ile yaşanan genişleme süreci, bir taraftan AB’nin 
komşularının değişmesini beraberinde getirirken diğer taraftan AB’nin yeni 
sorunlarla sınırdaş olmasına neden olmuştur (Arman, 2011: 46). Dolayısıyla AB, 
değişen şartlar ve durumlar karşısında, Avrupa Komşuluk Politikasına yönelik 
zaman zaman düzenlemeler yapmıştır. 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi, AB’nin genişleme sürecinin ardından sınırlarının 
yakınlaştığı bir bölge olmuştur. AB, bu süreçte Akdeniz Ortaklığı çerçevesinde 
Libya, Mısır, Tunus, Suriye gibi bölgelerle ekonomik ve demokratik işbirliğine 
yönelmiştir. Ancak, gerek bölgenin siyasi sorunları gerekse üye ülkeler arasındaki 
uyuşmazlıklar nedeniyle Avrupa Komşuluk Politikasının Akdeniz bölgesinde 
uygulanmasında zorluklar yaşamıştır. Bu noktadan hareketle çalışma, bölgenin 
Arap Baharı olarak adlandırılan siyasi çalkantı döneminde, üye ülkeler arasından 
Fransa ve Almanya’nın bölgeye yönelik yaklaşımlarını Avrupa Komşuluk Politikası 
kapsamında değerlendirmektedir. Fransa ve Almanya’nın AB’nin temellerini 
oluşturan Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun kurucu üyeleri oldukları, AB 
kurumlarında temsil durumları ve karar alma mekanizmalarındaki etkileri dikkate 
alındığında, bu ülkelerin ortak bir politika uyumunun olması, AB’nin girişimlerini 
güçlendirecek bir faktör olması açısından önemlidir. Ayrıca, bölgenin yapısal 
sorunları göz önüne alındığında, AB’nin bölgeye yönelik Avrupa Komşuluk 
Politikası altında iyimser çabaları üye ülkelerin işbirliğini daha da önemli 
kılmaktadır. 

2011 yılında Tunus’ta Arap Baharı adıyla başlayan halk hareketleri sürecinin Mısır, 
Libya, Suriye, Bahreyn, Ürdün ve Yemen gibi bölgedeki diğer ülkelere yayılması, bu 
ülkelerde sosyal, siyasi ve ekonomik sorunların yaşanmasına neden olmuştur. Bu 
halk isyanlarında bazı ülkeler, iktidarlarını korumak adına muhalif birliklere karşı 
harekete geçmiştir. Bölgede yaşanan otorite boşluğu, iç savaş olarak başlayan 
sürece, bölge dışından farklı ülkelerin bu sorunlara dahil olmasına ve terör 
faaliyetlerinin yaşanmasına neden olmuştur. Yaşanan bu gelişmelere hazırlıksız 
olan AB ise Avrupa Komşuluk Politikasının sınandığı bir süreci yaşamıştır. Bu 
durumda ise üye ülkelerin kendi politikaları doğrultusunda mı yoksa AB ortak 
politikası kapsamında mı hareket ettiğinin önemi ortaya çıkmıştır. 

Arap Baharı’nın ortaya çıkmasıyla birlikte, AB’nin güvenlik ve demokratikleşme 
ikilemi kapsamında bölgeye yönelik yürüttüğü Avrupa Komşuluk Politikasının 
eksik kaldığı görülmüştür. Avrupa Komşuluk Politikası ile komşu ülkelerde üyelik 
vaat etmeksizin refah ve istikrarın sağlanması hedeflenmesine karşın, bu ülkelerde 
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başlayan isyanlar sorunları gün yüzüne yeniden çıkarmıştır. Bu değişim dönemi AB 
için yeni fırsat ve tehditleri içermeye başlamıştır. Bu kapsamda Arap Baharı, yeni 
oluşan rejimlerle işbirliğine yönelme ve demokratikleşmeye bir fırsat sunarken, 
göç ve terör gibi güvenlik sorunlarına neden olması yönüyle AB’ye yeni bir sorun 
alanı oluşturmuştur (Orhan, 2018: 45). 

Arap Baharı dönemi AB’nin siyasi bir aktör olarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
bölgesinde önemli bir rol üstlenmesini gerektiren bir fırsat dönemidir. Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika bölgesi yeni bir liderliğe ihtiyaç duyarken, burada istikrar ve 
refahın yeniden sağlanması AB’nin hem yararına olacak, hem de bu istikrarın 
sağlanmasında rol alması uluslararası sistemdeki etkisini ve rolünü 
güçlendirebilecektir. Ancak özellikle Libya ve Suriye gibi ülkelere bakıldığında, 
AB’nin komşu ülkelerinin istikrarını sağlamadaki başarısı tartışmalı kaldığı 
görülmektedir. AB’nin istikrar sağlayamama tartışmasının yanı sıra, yaşanan halk 
hareketleri karşısında Almanya ve Fransa fikir birliğinde olmak yerine farklı 
politikalarla hareket etmiştir. 

Çalışma, Arap Baharı’nın yayıldığı geniş coğrafya arasından Tunus ve Libya’yı 
incelemektedir. Tunus’ta ülkenin 23 yıllık lideri Zeynel Abidin Bin Ali’ye karşı 
işsizlik, siyasi yozlaşma, demokratik eksiklikler ve düşük yaşam koşulları 
nedeniyle başlayan halk hareketleri, Arap Baharı adını alarak diğer ülkelere 
yayılmıştır. Olaylar karşısında Bin Ali öncelikle olağanüstü hal ilan etmiş ve 
ardından olayları yatıştırmak adına iş imkânları sunacağını açıklamıştır. Ancak 
hareketlerde durma söz konusu olmayınca polis karşı saldırılara başlamıştır. 
Çözüm olmayan bu karşı saldırılar ise sonunda Bin Ali’nin ülkeden kaçmasıyla 
sonuçlanmıştır. Libya’da ise yükselen özgürlük sesleri, 42 yıllık Kaddafi rejiminin 
protestoculara karşı saldırıları sebebiyle daha ağır bir duruma neden olmuş ve 
yoğun insan hakları ihlalleri yaşanmıştır. Libya’da koruma sorumluluğu normu 
çerçevesinde muhalif güçlere yapılan saldırı durdurulurken, bu uluslararası 
müdahale Kaddafi’nin öldürülmesiyle sonuçlanmıştır. Dolayısıyla Tunus ve 
Libya’da, muhaliflere karşı duran rejimlerin başarısız karşı saldırıları ile 
ilerlemiştir. 

Bu kapsamdaki çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, AB’nin Arap 
Baharı döneminde ortaklığa sahip olup olmadığını incelemek amacıyla 
değerlendirilecek ortak politika alanı olan Avrupa Komşuluk Politikası ele 
alınmaktadır. AB’nin bu alanda Akdeniz bölgesi ile oluşturmak istediği işbirliği 
olanaklarının değerlendirilmesinin ardından, ikinci bölümde Fransa’nın Arap 
Baharı dönemindeki Tunus ve Libya politikası ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde 
ise Almanya’nın 2011 sonrası Tunus ve Libya politikası Fransa ile karşılaştırmalı 
bir analiz ile değerlendirilmektedir. 

2. Avrupa Komşuluk Politikası 

AB’nin eski Dış İşlerinden sorumlu Komisyon üyesi Chris Patten’in belirttiği üzere, 
AB’nin dış politika aracı olarak yürüttüğü üyelik vaadinin sürdürülebilirliği 
muğlaklaşmıştır. Bu noktada Avrupa Komşuluk Politikası, AB’nin kendisi ve 
diğerleri arasındaki farklılıkları gidermek amacıyla üstlendiği bir uluslararası 
misyon görevi görmektedir. Bu politika alanı ile AB, genişleyen sınırlarının 
çevresindeki komşularına, İngiltere’nin ayrılması ile kalan 27 üye ülke içinde 
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oluşturulan istikrar, refah ve güvenliği ihraç etmeye odaklanmıştır. Bu kapsamda, 
Avrupa Komşuluk Politikası ülkeler arası işbirliğinden daha fazlasını ve bir AB 
üyeliğinden daha azını içeren politika alanıdır (Berber, 2009: 60). AB’nin 
Genişlemeden Sorumlu Komiseri Verheugen’in “üyelik imkanı olmayan ülkelere 
yönelik” şeklinde ifade ettiği Avrupa Komşuluk Politikası, AB’ye giremeyecek 
ülkeleri güçlendirmeyi amaçlamaktadır. AB’nin temel değerlerinin diğer bölgelere 
yayılması ile AB hem bir cazibe merkezi olmaktan çıkarılmakta hem de sorunların 
AB’ye ulaşmadan çözülmesi istenmektedir (DW, 2004). Dolayısıyla bu yaklaşım, 
Arap Baharı ve özellikle Suriye’deki çatışma ortamının ardından AB üye ülkelerine 
doğru yaşanan göç akışını azaltmaya da katkı sağlayacak bir girişim olabilecektir. 

AB’nin Akdeniz bölgesiyle ilişkileri aslında 1972 yılında oluşturulan Küresel 
Akdeniz Politikasıyla başlamıştır. Fakat bu dönemde yaşanan 1973 yılında yaşanan 
Arap-İsrail Savaşı ve petrol krizi gibi gerginlikler, bu politikanın işleyişini 
engellemiştir. Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle, komşularda yaşanacak bir olayın 
etkileme kapasitesinin önemini gören Birlik, 1990’ların başında Yenileştirilmiş 
Akdeniz Politikası ile insan haklarının iyileştirilmesi konusunda politik ilişki 
sürecini başlatmıştır. Bu çerçevede, örneğin hak ihlallerinin olması durumunda 
finansal anlaşmalara ayrılan bütçenin engellenmesi gibi çeşitli önlem amaçlı 
kararlar kabul edilmiştir. Başlayan bu girişim, 1992-1995 yılları arasında yapılan 
çeşitli görüşmelerin ardından Kasım 1995’de düzenlenen Barselona Konferansı ile 
kurumsallaşmıştır. Barselona Konferansı, AB üye devletleri ve Akdeniz’e kıyısı olan 
devletler arasında (Libya hariç) ikili veya ortak düzenlemelerle ilişkilerin ve 
işbirliğinin güçlendirilmesini hedeflemiştir (Samur, 2009: 20). Böylece, Komşuluk 
Politikası çerçevesinde Avrupa-Akdeniz Politikasının şekillendirildiği dönem, 
Barselona Süreci ile başlamıştır. ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesiyle Araplar lehine 
politikasının aksine, AB’nin Ortadoğu bölgesine yaklaşımı, coğrafi yakınlık ve 
bölgenin içerdiği farklı tehditler nedenleriyle, çatışma odaklılığı kapsamında değil, 
diyalog içerisinde barış sürecine katkı sağlama şeklinde olmuştur (Berber, 2009: 
61). 

Başlatılan Barselona Süreci ile birlikte AB, Ortadoğu bölgesinde ilk kez daha büyük 
bir rol oynamaya yaklaştığını düşünmüştür. Fakat 2000’li yılların başında yaşanan 
sorunlar bu durumun düşünüldüğü kadar kolay olmadığını göstermiştir. 2000 
yılında başlayan İkinci İntifada, 2001 yılında yapılan 11 Eylül saldırıları, 2003 Irak 
Savaşı benzeri durumlar, sürekli bir değişim ve dönüşüm geçiren istikrarsız 
bölgede beklenilen politikanın uygulanmasını zorlaştırmıştır (Aras, 2017: 139-
140). Bu sorunların ardından AB, 2000’li yıllarda Avrupa Komşuluk Politikası ile 
bölgeye yönelik yaklaşımlarını daha canlı ve sıkı tutmaya çalışmıştır. 

Barselona Bildirgesi ile temellenen Akdeniz Ortaklığı, AB ile Cezayir, İsrail, Mısır, 
Güney Kıbrıs, Ürdün, Filistin, Malta, Türkiye, Fas, Tunus ve Suriye arasında 
oluşturulmuştur. Ancak 1995 Barselona Konferansı’ndan 2004 Komşuluk 
Politikasına doğru geçen süreçte bu ülkelerin AB ile ilişkilerinde değişen statüler 
söz konusu olmuştur. Örneğin, Güney Kıbrıs AB üyesi olmuş ve Türkiye aday ülke 
ilan edilip müzakerelerin başlaması kararlaştırılmıştır (Arman, 2011: 52-53). Bu 
statü değişimleriyle AB’nin yeni sınırlara ulaşmasının ardından, demokrasi, 
hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi ortak sorumluluk temelinde imtiyazlı bir 
ilişkiyi içerecek şekilde başlatılan Avrupa Komşuluk Politikası, 2004 yılında 
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Azerbaycan, Ermenistan, Cezayir, Mısır, Belarus, Ukrayna, Moldova, Gürcistan, 
Ürdün, Filistin, Fas, İsrail, Mısır, Libya, Tunus ve Suriye’yi kapsar duruma gelmiştir. 
Ancak, henüz bu politikanın oluşum sürecinde dahi Almanya ve Fransa arasında 
farklılıklar görülmüştür. Fransa, Akdeniz bölgesine ılımlı bir tutumda yaklaşırken, 
Almanya asıl olarak Kuzey komşularla ilişkilerin kurulmasını desteklemiştir 
(Berber, 2009: 57). 

Avrupa Komşuluk Politikasının uygulanma araçları 2003 yılında yayınlanan “Daha 
Geniş Avrupa Komşuluğu: Doğu ve Güney Komşularımızla İlişkilerimiz İçin Yeni Bir 
Çerçeve” başlıklı belgeyle Komisyon tarafından ele alınmıştır. Avrupa Komşuluk 
Politikasının bölgeye yönelik ilk aracı olan Ekonomik ve Mali Konular, Avrupa 
pazarının Akdeniz’e açılmasını, ortak ülkelerle tercihli ticari faaliyetlerin 
gerçekleşmesini, bölgeye yatırımları teşvik edecek bütünleşmenin desteklenmesini 
amaçlamıştır. İkinci araç olan Siyasi Diyalog ve Güvenlik, güvenlik alanında ve kriz 
yönetiminde işbirliği, barış ve istikrar ortamının yaratılması ve göçmenlerin 
Avrupa’da çalışmalarının sağlanmasıdır (Berber, 2009: 61-64). Son araç olarak 
Kültürel ve İnsani Konularda Ortaklık ise insan haklarının ve kültürel işbirliğinin 
güçlendirilmesi, sivil toplumun ve yerel yönetimlerin desteklenmesi benzeri 
konuları kapsamaktadır (Arman, 2011: 54-55). Tüm bu süreçte AB, demokrasi, 
insan haklarını koruma, sivil toplumun güçlendirilmesi ve hukukun üstünlüğü gibi 
politik ve kalkınma, refah, işgücü standartlarının iyileştirilmesi ve pazar ekonomisi 
benzeri ekonomik alandaki ortak değerlerini yaymaya ve bu konuda teşvikler ve 
destekler sağlamaya çalışmaktadır (Samur, 2009: 22). Böylece AB, normatif güç 
yollarını kullanarak Akdeniz bölgesi ile yakınlaşmayı hedeflemiştir. Ortak değerleri 
benimseterek ve diyalog kanallarını güçlendirerek AB, bu ülkeleri dışa açık hale 
getirebilecek ve böylece bir taraftan da sorunu yerinde çözerek Birliğe yönelecek 
göç veya güvenlik sorunu akışını azaltabilecektir (Dinç, 2018: 5-7). Tüm bu 
çerçevede, Akdeniz bölgesine yönelik diyalog, değişim ve işbirliği ile bölge 
genelinde barış, istikrar ve refahın sağlanması amaçlanmıştır (Arman, 2011: 52). 

Avrupa Komşuluk Politikası ile AB, işbirliğine geçtiği ülkeleri ortak kurumlar ve 
maddi katkılar araçlarıyla desteklemektedir. Örneğin, 2007 yılında oluşturulan 
Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Enstrümanı ile AB, Akdeniz bölgesi için MEDA 
programını başlatmıştır. Ayrıca AB, 2007-2023 yılları arasında komşu ülkelerde 
reform programlarında kullanılmak üzere 12 milyar Avro maddi destek sağlamayı 
planlamıştır (Arman, 2011: 56-57). 

Avrupa Komşuluk Politikası, siyasi ve ekonomik araçlarla işbirliğine dayanmakta, 
üç yıllık süreyle oluşturulmakta ve istenilmesi durumunda süre uzatılabilmektedir. 
İnsan hakları ile demokratik ilkelerin önemi ve kitle imha silahları ile teröre karşı 
işbirliğinin oluşturulması amaçlanan bu politika alanıyla AB, Arap Baharı’ndan 
etkilenen aktörlerden biri olmuştur. Bir taraftan AB üye ülkeleri kriz yönetiminde 
bölünürken, diğer taraftan AB, bölgede sürdürülebilir istikrar gibi Avrupa 
Komşuluk Politikası alanlarını sağlamada başarısız olmuştur (Ünal, 2017: 158-
163). Dolayısıyla, Avrupa Komşuluk Politikasının başarısı veya etkisi Arap Baharı 
ile test edilme süreci yaşamıştır. Ancak, bu süreç çeşitli olumsuzluklar içermiştir. 
Bölgede refah ve istikrarın sağlanması hedefleri, bölgenin şiddetten 
arındırılamaması ve demokratik eksiklikler nedeniyle başarılı olamamıştır. Ayrıca, 
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Almanya ve Fransa, ortak bir politika çatısı altında olmaktan ziyade bölgeye 
yönelik farklı yaklaşımlara sahip olmuştur. 

Avrupa-Akdeniz Ortaklığının, Barselona Bildirgesi ile başlamasının ardından, 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi üzerinde AB, öne çıkan bir aktör olarak yer 
almaya başlamış ve buralarda sağlanamayan istikrar ve güvenlik sorunlarına 
çözüm geliştirmeye çalışmıştır. Nitekim Avrupa Komşuluk Politikası ile başlayan 
bu Akdeniz ortaklığı sürecinde, bölgeye yönelik barış, istikrar ve refahın 
yaratılması hedeflenmekle birlikte AB, Ortadoğu bölgesinde önemli bir siyasi rol 
elde etmiştir. Bu rolü kapsamında üye ülkeleri bir arada hareket ettirmeye 
çalışılırken, bölge üzerinde üç durum hedeflenmiştir: bölgesel güvenliğin 
sağlanması, sivil toplumun geliştirilmesi ve serbest ticaret bölgesinin oluşturulması. 
Bunların uygulanması ile daha sorunsuz bir Akdeniz bölgesinin oluşturulması 
amaçlanmıştır. Ancak normatif hedeflerle yola çıkılan bu Avrupa Komşuluk 
Politikasında AB’nin, özellikle Libya ve Suriye gibi ülkelerin günümüzde hala 
süregelen istikrar sağlayamama sorunları dikkate alındığında, bölgede hedeflerine 
ulaşamadığı görülmektedir (Behr, 2008: 81). 

3. Fransa’nın Arap Baharı Döneminde Tunus ve Libya Politikası 

AB bütünleşme sürecinin kurucu ülkelerinden biri olan Fransa, sömürge 
geçmişinin de etkisiyle Arap Baharı’nın gerçekleştiği Ortadoğu ve özellikle 
Frankofon olarak tanımlanan Kuzey Afrika bölgesi üzerinde önem arz eden 
ülkelerden biridir. Aynı zamanda, 2007-2012 dönemi Cumhurbaşkanı Nicolas 
Sarkozy de Avrupa’nın geleceğinin güneyde olduğunu düşünmektedir (Delgado, 
2011: 48). Sarkozy tarafından belirtilen bu yaklaşım, Almanya’nın Doğu Avrupa 
ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesi ve doğu genişlemesine odaklanarak Birlik 
içerisindeki gücünü arttırmasına karşılık olarak, Akdeniz yönelimiyle Birlik 
içerisinde Almanya’yı dengelemeye çalışmasıyla da ilişkilidir. Dolayısıyla, 
Fransa’nın bölgeye yönelik politikasında Almanya’yı dengeleme yarışının etkisi de 
bulunmaktadır. 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin köklü bir siyasi değişim geçirdiği bir 
dönemde Fransa’nın Arap Baharı politikasını anlaşılır kılınması önem arz 
etmektedir. Sömürgecilik döneminden kaynaklı tarihsel ilişkilerin derinliği ve 
mevcut jeopolitik bağlam, Fransız dış politikasının bölgedeki ana yönelimlerini 
büyük ölçüde koşullandırmaktadır. Bu politika, Akdeniz'in güney kıyısındaki 
geçişin zorluklarıyla uyumlu olacak şekilde stratejilerini gözden geçirmelerine 
çağrıda bulmaktadır (Smail, 2011). Fransa’nın Arap coğrafyasına ilişkin 
politikasının yeni temel belirleyicileri bölgesel ve uluslararası durumlardan 
bağımsız değerlendirilemez. Bu coğrafyaya ilişkin temel belirleyici faktörleri iyi 
analiz etmek için öncelikle sömürgeci bir geçmişe sahip Fransa ile Arap dünyası 
arasındaki çalkantılı ve zorlu ilişkilerin tarihine eğilmek gerekecektir.   Daha sonra, 
Fransa ile Arap dünyası arasında var olan ilişkilerin jeopolitik, ekonomik ve 
kültürel belirleyicileri ile Fransa'nın Arap politikası yönelimlerini karşılıklı olarak 
incelenmesi gerekecektir. 

Sırasıyla 1798-1801 yılları arasında Fransa'nın Mısır ve doğu ticaret yolları 
üzerinde üstünlük elde etme amacıyla sürdürdüğü askeri seferlerden 1962 Evian 
Anlaşmalarına, Lübnan’daki mandater konumundan, Suriye’deki San Remo 
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Anlaşması’na (25 Nisan 1920-1941), Fas’tan (1912-1956) Tunus’a, Süveyş 
Krizinden (Ekim-Kasım 1956) Cezayir Savaşına (1954-1962) kadar, Fransa Kuzey 
Afrika bölgesinde, sömürgeci bir geçmişiyle egemen bir güç imajıyla temsil 
edilmekteydi. Fransa’nın bölgeye yönelik özellikle 19. yüzyılda yoğunlaşan ilgisinin 
bir parçasını 1881 yılında Tunus’u kontrolü altına alması oluşturmaktadır. 
Devamında, 1830’da Cezayir’in hâkimiyetine yönelen Fransa, 1912 Fez Antlaşması 
(veya Fas Antlaşması) ile Fas’ın kontrolünü ele geçirmiştir. Kuzey Afrika’da 
Trablus’un İtalya tarafından işgali gibi değişimlerin ardından, Birinci Dünya Savaşı 
ile Fransa Ortadoğu’da diplomatik müzakerelerle hâkimiyet alanını genişletmiştir. 
1920 San Remo Konferansı bu noktada Ortadoğu’nun mandacı güçler olan Büyük 
Britanya ve Fransa arasında paylaşım konusu olmuş ve Fransa, Lübnan ve Suriye 
mandaterliğini almıştır. Ayrıca Konferans, İngiltere’nin manda bölgesine bırakılan 
Musul’un petrollerinden Fransa’ya yüzde 25 hisse verilmesini de sağlamıştır. 
Ülkenin bölge üzerindeki kontrolü bununla da sınırlı kalmamıştır. Fransa, 132 yıl 
boyunca Cezayir üzerinde sürdürdüğü kontrolünü, 1954-1962 yılları arasında 
gerçekleştirilen savaş ve ardından imzalanan Evian Anlaşması ile kaybetmiştir. 
Benzer şekilde, 1956 Süveyş Krizi, Fransa’nın da dahil olduğu ittifakın Mısır’a karşı 
gerçekleştirdiği savaş ile bir kez daha hakimiyet elde etme çabasını göstermiştir. 
Tüm bu çerçevede, Avrupa Birliği’nden kaynaklı imajından bağımsız, tarihten gelen 
bu olumsuz imajın günümüzde şekillenen bölge devletleriyle ilişkileri 
etkilememesini beklemek gerçekçi olmayacaktır. 

Fransa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde pragmatik bir oyuncu olarak istikrar, 
silah ticareti ve enerji güvenliği kapsamında politikalar yürütmüştür (Hüdaverdi, 
2020: 7-10). 2003-2012 döneminde Ortadoğu’nun üçüncü büyük yatırımcısı olan 
Fransa, kaynaklar, petrol üretimi, petrol dışı üretim, ticari hizmetler gibi farklı 
alanları içerecek şekilde toplam 58 milyar dolarlık yatırım sağlamıştır. Benzer 
şekilde silah ticareti konusunda ise bölgenin temel ithalatçısı olmuştur. Bu durum, 
Fransa’nın savunma ihracatının neredeyse yarısının Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
bölgesine olmasını sağlamıştır (Mikail, 2014: 1-2). 

Fransa’nın bölgeye yönelik atfettiği özel önem, yürüttüğü politikalarda da 
görülmektedir. Avrupa Komşuluk Politikası ile başlatılan sürecin yanı sıra Fransa, 
2008 yılında Akdeniz için Birlik projesini başlatmıştır. Fransa’nın bu girişimlerine, 
bölgedeki emperyal geçmişi de göz önüne alınarak kuşkuyla bakılmıştır, ancak 
Fransa bu girişimiyle bölge üzerindeki ekonomik çıkarlarını korumaya yönelmiştir. 
Sarkozy, bu bölgeyle yapılan ticaretin Fransa’ya iş imkanı ve pazar alanı olarak 
olumlu yansıdığını belirtmiştir. Fransa’nın bu girişimleri Almanya tarafından 
“çıkarlarına hizmet etmek” şeklinde değerlendirilmiş ve hoş karşılanmamıştır 
(Aras, 2017: 145). 

Bölge üzerindeki çıkarlarını korumak amacıyla Fransa, “Arap yanlısı” bir tutuma 
sahip olmuştur. İyi ilişkiler kurmak adına desteklediği Muammer Kaddafi, Hafız 
Esad, Saddam Hüseyin benzeri liderler nedeniyle Fransa diplomasisi diktatör 
yanlısı şeklinde tanımlanmıştır (Echagüe, Michou ve Mikail, 2011: 331). 
Dolayısıyla, Arap Baharı başlangıcında bölgedeki İslami hareketlerin önlenmesi 
şeklinde bir tutuma sahip olmuştur. Bu çerçevede Fransa, bir taraftan Avrupa 
Komşuluk Politikası ile istikrar, refah ve demokrasinin komşu ülkelere yayılmasını 
hedeflerken, diğer taraftan çıkarlarını korumak amacıyla baskıcı rejimleri ve yoğun 
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insan hakları ihlallerini göz ardı etmiştir (Cicioğlu ve Bayram, 2019: 336). Aynı 
zamanda Fransa, Tunus, Libya, Mısır ve Suriye bölgelerine ortak bir tutum yerine 
farklı yaklaşımlara sahip olmuştur (Aras, 2017: 146). 

Fransa’nın Tunus politikasına bakıldığında, Arap Baharı öncesinde Fransız liderler 
Bin Ali tarafından sağlanan özgürlüklerin genişletmesini takdir etmiş ve bölgenin 
diğer gelişmekte olan ülkelere bir örnek model olduğu belirtmiştir. Arap Baharı’nın 
ilk olarak bu ülkede başlamasının ardından Fransa, isyanın kısa sürede 
bastırılacağını düşünmesi nedeniyle, Bin Ali’nin kendi vatandaşlarına gösterdiği 
şiddet karşısında bir karşı tepkide bulunmamış ve bu nedenle Fransa dış politikası, 
bölgedeki etkisi açısından kötü yönetilmiştir (Ulutaş ve Torlak, 2011: 15-18). 
İsyanlar karşısında AB henüz bir açıklama yapmamışken Fransa, net bir biçimde 
Bin Ali rejimini desteklemiş ve isyanın bastırılmasını teşvik etmiştir. Nitekim 
Fransa’nın sahip olduğu bağımsız tutum, AB’nin tek seslilikteki eksikliğini 
göstermiştir (Orhan, 2018: 51). 

Tunus’ta protestoları durduramayan Bin Ali’nin ülkeyi terk etmesinin ardından dış 
politikasını değiştiren Fransa, bölge halkını desteklemeye başlamıştır. Ancak 
başlangıçta Tunus hükümetine yönlendirdiği destek, halkın Fransa’ya karşı 
tepkisine neden olmuştur. Dolayısıyla bu süreç, Fransa’nın iki tarafa da destekler 
sunduğu ve bu nedenle kararsız politikalar takip ettiği bir dönem olmuştur. Arap 
Baharı öncesinde, Tunus’taki ilk hareketlenmeler sırasında ve hatta Bin Ali’nin 
insan hakları ihlalleri karşısında Arap liderlerini destekleyen Fransa, devrilen 
rejimin ardından demokratik dönüşüm destekçisi olmaya başlamıştır. Olayların ilk 
zamanlarında, Fransız Dışişleri Bakanı Michèle Alliot-Marie, Ben Ali güçlerinin 
düzeni sağlamasına yardımcı olmak için Fransa'nın polis gücünü destek için 
gönderebileceğini söylemiştir. Benzer şekilde Fransız Kültür Bakanı Frédéric 
Mitterrand, Tunus'un "açık (tam) bir diktatörlük" olmadığını ve bu diktatör 
söylemlerinin tamamen abartılı olduğunu ifade ederken, Tarım Bakanı Bruno Le 
Maire, Ben Ali'nin ülkesi için çok şey yaptığına dikkat çekmiştir. Bin Ali’nin 
ülkedeki kontrolü kaybetmesinin ardından ise Fransız liderler söylem değişikliğine 
yönelmiştir. Sarkozy, Fransa'nın Tunus'a o kadar yakın olması nedeniyle geri 
çekilip durumu net bir şekilde göremediğini ve eski bir sömürge gücünün, 
ülkelerin iç işleyişi hakkında asla "hüküm vermemesi" gerektiğini söylemiştir 
(Chrisafis, 2011). Benzer şekilde, Bin Ali rejimine verdiği destek ve Bin Ali ile sahip 
olduğu bağ iddiaları nedenleriyle yoğun eleştirilere maruz kalan Fransız Dışişleri 
Bakanı Michèle Alliot-Marie istifa etmiştir (Willsher, 2011). Fransa'nın ekonomik 
çıkarlarını takip edip insan hakları ihlallerini görmezden gelen bu tutumu, 
bölgedeki diplomatik duruşunu zayıflatmıştır (Peters, 2011). Nitekim 
protestocuların Fransız karşıtı duyguları pankartlara yansımış ve Bin Ali'nin 
diktatörlüğünün suç ortağı olarak Nicolas Sarkozy'yi gösteren pankartlar öne 
çıkarılmıştır (Randall, 2011). 

2012 yılından itibaren ise Fransa ve Tunus arasındaki karşılıklı ziyaretler ve 
Fransa’nın demokratik dönüşümün destekçisi olunduğuna yönelik söylemler 
artmaya başlamıştır. Bu kapsamda Fransa, 2014 yılında yeni anayasa sürecini 
desteklemiş ve ülkeler arasında işbirliklerinin sürdürüleceğine dikkat çekmiştir. 
Cumhurbaşkanı François Hollande, yapılan dönüşümün önemli bir başarı 
olduğunu ancak yapılması gereken diğer konular için mali yardımda bulunacağını 
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2016 yılında duyurmuştur. Fransa’nın bu kötü yönetimine neden olan faktör ise 
bölgedeki gelişmelerin sonucundaki belirsizlik nedeniyle bölgeye müdahale etmek 
için beklemek olmuştur. Ayrıca, bu süreçte Fransa’nın bir endişesi de yaşanılan 
isyanların kitlesel göç ile sonuçlanabilecek olmasıdır. Tüm bu durumlar nedeniyle 
Fransa müdahale etmede hızlı davranmaktan kaçınmıştır (Aras, 2017: 144-147). 

Arap Baharı’nın Libya’ya yayılmasının ardından ise Kaddafi protestoculara karşı 
saldırılara başlamıştır. Bu durum yoğun şiddet olaylarına neden olurken, 
uluslararası bir müdahale tartışmaları gündeme geldiğinde AB üye ülkeleri, kendi 
içlerinde destekçiler, çekimserler ve karşıtlar olarak üçe bölünmüştür. Bu durum 
ise AB’nin ortak bir yaklaşımdan uzak olduğunu göstermiştir (Orhan, 2018: 52-53). 
Fransa ise 2011 yılında Kaddafi’ye karşı birleşen uluslararası koalisyonun önemli 
bir destekçisi olmuştur. 

Kaddafi, Fransa benzeri batılı ülkelerin bu ayaklanmanın arkasında olduğunu 
savunmuştur. Nitekim Mart 2011’de yapılan görüşme ile Sarkozy, Kaddafi karşıtı 
Libya Ulusal Konseyi temsilcileri ile görüşen ilk lider olmuştur. Ülkenin yasal 
temsilci olarak görülmesi ile sonuçlanan bu görüşmenin ardından Libya, Fransa ile 
diplomatik ilişkilerini kesmeyi kararlaştırmıştır. Bu kapsamda Fransa, BM 
nezdinde sivillerin korunmasına yönelik yaptırımları ve uçuş yasağını içeren 1973 
sayılı kararın alınmasını sağlamıştır. Fransa, Libya’ya yapılan askeri müdahaleyi 
yürüten öncü ülke olmuştur. BM nezdinde ise Rusya’nın Kaddafi’ye müdahale 
kararını onaylamasa da veto etmemesini güzel karşılamıştır. Dolayısıyla Tunus’taki 
Bin Ali destekçiliğinin yanı sıra, Libya, Afrika’ya açılan kapı olarak görülmesi 
nedeniyle Fransa dahil çeşitli ülkelerin etkinliğini arttırma konusunda yarış alanı 
olmuştur (Aras, 2017: 149-155). 

Kaddafi’nin devrilmesi, ülkede istikrarın sağlanmasına katkı sağlamak yerine daha 
çok belirsizliğe neden olmuştur. Bir taraftan Ulusal Mutabakat Hükümeti 
Başbakanı Fayez al Sarraj tek meşru temsilci olarak tanınırken diğer taraftan, 
Halife Hafter ve milis güçler ülkenin kontrolünü ele geçirmeye çalışmaktadır. 
Dolayısıyla ülkede uluslararası tanınırlığa sahip bir hükümet ve silah zoruyla 
yönetime geçmek isteyen milisler arasındaki çatışmalar süregelmektedir (Kökçam, 
2020). Bu durum karşısında Fransa’nın Libya politikası, Sarraj hükümetine ve 
Hafter milislerine çeşitli destekler sağlamayı içermesi yönüyle karmaşık bir 
duruma sahiptir. Libya’nın bölünmüş siyasi yapısında çatışan gruplara sağlanan 
destek, çok boyutlu çıkarlardan kaynaklanmaktadır. Fransa, Libya siyasi istikrara 
kavuştuğunda çıkarlarını koruyabilmek için güçlü aktörlerle iyi ilişki sürdürme 
sürecine odaklanmıştır. Dolayısıyla Kaddafi sonrası dönemde Fransa, Libya’da ara 
bulucu bir rol üstlenmiştir. Bu kapsamda Fransa, 2015 Skhirat Anlaşması ile 
Trablus hükümetini desteklemiş, 2016 yıllında Sarraj ile karşılıklı ziyaretlerde 
bulunmuş, 2016 Batı Akdeniz’de Diyalog Konferansı’nda Hafter ile diyalog kurma 
çağrısı yapmış, 2017’de Sarraj ve Hafter arasında bir toplantı sağlamış, 2018 
yılında ise Paris Uluslararası Konferansı’nı taraflar arasında barış sağlamak için 
düzenlemiş ve Sarraj 2019 yılında Macron’u ziyaret etmiştir. Ayrıca Hollande 
döneminde Hafter’e sağlanan gizli bir destek söz konusuyken, Macron daha açık 
bir destek göstermiştir. Bu kapsamda Macron, 2019 yılında AB’nin Hafter’i 
durdurma çağrısını engellemeye çalışmış ve bu dönemde Libya’da Fransız füzeleri 
bulunmuştur. 
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Fransa’nın yaklaşımındaki bu değişim, çıkarları ile ilişkilidir. Libya, Fransa’nın 
üçüncü büyük tedarikçisi durumundayken, çatışma ortamının ardından on üçüncü 
sıraya düşmüştür. 2016 yılında petrol zengini bazı bölgelerin Hafter’in kontrolüne 
geçmesiyle Fransa, Hafter ve Sarraj’ın karşılıklı ilişkilerini güçlendirmeye 
yönelmiştir. Siyasi bir çıkar olarak Fransa’nın Libya’da proaktif rol alması AB 
içerisinde Almanya ile rekabetinde avantaj sağlamıştır (Faytre, 2020). 

4. Almanya’nın Arap Baharı Döneminde Tunus ve Libya Politikası 

Almanya, Fransa’nın aksine, 19. yüzyılda bölge üzerinde sömürgeci hedeflere sahip 
olmamıştır. 2000’lere kadar kendi gelişimine odaklanan Almanya için bu bölge, 
Fransa’ya göre daha az derecede önemli olmuştur (Behr, 2008: 85-90). Arap 
Baharı ise Alman siyasi elitine bölgeyi yeniden ele alma fırsatı vermiştir. Bu 
kapsamda Almanya, 2000’lerden sonra bölgeye yöneliminde farklı bir süreç 
izlemeye başlamıştır. 

Öncelikle 2007 yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından 
başlatılan Akdeniz için Birlik girişimine Almanya, Fransa’nın kendi çıkarları 
doğrultusunda hazırlanması algısıyla hoşnutsuz yaklaşmıştır. Fransa’nın Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika bölgesine daha yakın olması ve daha güçlü bir ekonomik ilişkiye 
sahip olması, Almanya’nın bu düşüncesinde etkili olmuştur. Fransa ve Almanya’nın 
farklılaşan tutumları, ortak politikanın uygulanmasından önce, ortak politikanın 
oluşturulması sürecinde çıkmaya başlamıştır. Özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
bölgesinde ayaklanmanın patlak vermesinin ardından Almanya, AB politikalarının 
başarısızlığını kabul edip üye devletlerin rolünü sorgulamaya başlamıştır. 
Hristiyan Demokrat Birliği partisinden Philipp Missfelder bu durumu, “Kuzey 
Afrika'ya karşı tutarlı bir AB politikası olmadığından, şu ana kadar Fransa ve 
İtalya'nın eski sömürgeci güçlerine her şeyi aktardık” şeklinde ifade etmiştir (Behr, 
2012: 1-4). Ayrıca Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Peschke de, insan haklarının 
önemine dikkat çekerek, bölgede başa gelecek hükümetlerin farklı toplumsal 
gruplara saygılı olması gerektiğini savunmuştur (Aras ve Günar, 2015: 64). 

Fransız liderliğini kabul etmek yerine daha proaktif bir Alman pozisyonunu tercih 
eden Almanya, Euro-Med politikalarında reform için çalışmaya başlamıştır. 2011 
yılında Fransa’da yapılan G8 Zirvesi’nde bunun sinyallerini veren Merkel, bölgede 
daha istikrarlı bir yapının geliştirilmesinin önemini vurgulamıştır. Bu kapsamda, 
Arap Baharı’nı yaşayan ülkelere maddi yardım sağlamanın çözüm olmayacağını ve 
bölgenin kalkınması konusunda önemli olanın insan haklarının sağlamlaştırılması 
olduğunu belirtmiştir. Bu konuda Merkel, Almanya’nın desteklerinin süreceğini ve 
ticari ilişkilerinin geliştirileceğini ifade etmiştir. Bu durum, 2012 yılında Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika ülkelerinden gerçekleşen ithalatın yüzde 22 oranında 
arttırılmasıyla somutlaştırılmıştır (Aras ve Günar, 2015: 64). 

Fransız liderliğindeki Akdeniz Birliği planının ardından, Almanya Dışişleri Bakanı 
Guido Westerwelle, kaynakların coğrafi olarak dağıtılmasına karşı çıkmış ve bunun 
yerine, demokrasi ve insan hakları konularında ilerleme sağlamalarına yönelik bir 
dağıtıma odaklamayı önermiştir. Öneri ayrıca, özellikle tarımda olmak üzere AB 
pazarlarının daha da açılması ve daha fazla hareketlilik ve sivil toplum katılımını 
içermiştir. Son olarak, Alman diplomasisi, İslamcı partilerle açık bir diyalog ve 
daha yakın bağları savunmuştur. Bu kapsamda Westerwelle, Mısır ve Tunus'ta 
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ılımlı İslamcı partilerle yakın bir diyalog yoluna yönelmiş ve Mısır Cumhurbaşkanı 
Mursi'yi ziyaret eden ve liderliğine olan güvenini ifade eden ilk batılı Dışişleri 
Bakanı olmuştur. Benzer şekilde, Arap ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek amacıyla, 
Arap dünyası için özel bir temsilci atamıştır (Behr, 2012: 2-3). 

Batılı ülkelerin Akdeniz’e yönelik politikalarını eleştiren Almanya, değişen bir 
retorik kullanarak, demokrasinin yayılması ve insan haklarının ilerletilmesinin 
“yeni” bir Akdeniz politikasının temel bir özelliği haline geldiğini belirtmeye 
başlamıştır. Almanya’nın bu demokratik geçiş destekçiliği çeşitli sebeplere 
dayanmaktadır. Normatif açıdan, AB’nin Akdeniz politikasının zarar görmesi, 
barışçıl bir devrim olabilecek Tunus ile düzeltilebilirdi. Ekonomik olarak, Almanya 
Mağrip'in ekonomik potansiyelini yavaş yavaş keşfetmiştir. Tunus Devrimi ise bu 
önemi gören Almanya’ya bölgedeki konumunu geliştirme fırsatı vermiştir. 
Jeopolitik açıdan, bölgedeki istikrarsızlıkların göç ve terör potansiyelini arttırma 
ihtimalinin bulunması, yeni kurulacak hükümetlerle işbirliğinde zorluklara neden 
olacaktır. Dolayısıyla Almanya, istikrarlı ve gelişmiş bir Kuzey Afrika’nın 
sürdürülebilir bir ortak olup, aynı zamanda çalkantılı Ortadoğu için de istikrarlı bir 
“tampon bölge” olarak hizmet edebileceğini düşünmektedir. Bir diğer açıdan ise 
Avrupa entegrasyonun merkezinde Fransa ile rekabet yer almaktadır. Nitekim 
Alman siyasi liderler, AB kapsamında tutarlı bir Kuzey Afrika politikasının 
olmamasının nedenini her şeyin eski sömürge güçleri olan Fransa ve İtalya’ya 
bırakılmasına bağlamıştır (Ratka, 2013: 3-4). 

Tunus’ta başlayan toplumsal hareketler karşısında, bölgedeki başarının diğer 
ülkelere de olumlu yansıyacağına inanan Almanya, Fransa gibi Bin Ali hükümetini 
destekler bir yaklaşıma sahip olmamıştır. Almanya’nın halk hareketlerini destekler 
tutumu, Bin Ali rejimi sonrasında ortaya çıkabilecek yeni dengeler bağlamında 
bölgede avantaj kazanmasını sağlamıştır. Tunus’ta olayların başlamasının 
ardından Almanya, sorunların bölge içerisinde çözülmesi gerektiğini ve bu nedenle 
göç akışını kabul etmeyeceğini belirtmiştir. Dolayısıyla bölgede demokratik 
dönüşümün destekçisi olmaya çalışmıştır. Devrim sonrası geçiş sürecini 
desteklemek amacıyla Tunus'a 12 Şubat 2011'de yaptığı ilk ziyaret vesilesiyle 
bölgede dönüştürücü bir güç olmak isteyen Westerwelle, Tunus'un siyasi ve 
ekonomik geçişini desteklemeye odaklanarak, Tunus geçiş hükümetini önermiştir. 
Bu kapsamda, 13 Eylül 2011'de bir Dönüşümler Diyaloğu'nun resmi olarak 
başlatılması ve her yıl üst düzey resmi düzeyde yapılacak ikili bir stratejik diyalog 
kararlaştırılmıştır (Ratka, 2013: 64). 

Almanya, askeri müdahale veya yaptırımlar yoluyla demokrasinin dışarıdan bir 
müdahale ile Tunus’a getirilemeyeceği yaklaşımıyla daha çok işbirliği sürecine 
yönelmiştir (Ratka, 2013: 5-6). Bölgede demokratikleşme girişimlerini destekleyen 
Almanya, bu kapsamda çeşitli sivil toplum kuruluşlarının açılmasını da 
desteklemiştir (Dinç, 2018: 23). 2014 yılında Tunus tarafından kabul edilen yeni 
anayasa sürecini ise Almanya bir başarı süreci olarak görüp ülkeye desteklerinin 
sürdürüleceğini teyit etmiştir (Federal Foreign Office, 2014). 2014 yılında karşılıklı 
görüşmenin ardından Almanya'nın dönemin Dışişleri Bakanı Frank-Walter 
Steinmeier, Tunus’un gelişme konusunda bölgenin öncü ülkesi olduğunu 
vurgulamıştır. 
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Almanya’nın Libya politikası ise müdahaleci olmama yönünde olmuştur. Fransız-
İngiliz pozisyonunun müdahaleci tutumunun aksine Almanya, Sarkozy’nin 
girişimlerini takip etmemiştir. Ayrıca Almanya, BM Güvenlik Konseyi'nde bir 
oylamayı önlemeye çalışmıştır. Bu noktada Almanya, ülkeyi askeri bir çatışmanın 
dışında tutmak olarak tanımlanmış ulusal çıkarlarını gözetmiştir (Erdurmaz, 2012: 
52). Yine de Alman hükümeti bazı uluslararası sorumluluklardan kaçınmamış ve 
sivillerin korunması amacıyla başlatılan müdahalede Fransa’yı destekler 
pozisyonunun aksine reddetmeyerek çekimser oy kullanmıştır. Ancak Fransa ve 
Almanya’nın sahip olduğu bu görüş farklılıkları, askeri müdahale kararına 
varılmasını zorlaştırmıştır (The Guardian, 2011). 

Almanya’nın Libya politikası ekonomik destek kapsamında kalmış ve Alman 
hükümeti Libya’ya karşı askeri müdahaleye temkinli yaklaşmıştır. Askeri 
müdahalenin aksine bu ülkelere maddi yardımları desteklemiştir. Özellikle Libya 
konusunda Fransa müdahaleci bir tutum takınırken, Almanya askeri personel 
desteğini geri çekmiştir. BM kapsamında yapılan müdahale kararına yönelik 
oylamalarda üye ülkeler arasında çıkan bu yaklaşım farklılığı, AB’nin ortak politika 
yaklaşımlarına zarar veren noktalar olmuştur. Libya yaklaşımlarında ve bölgede 
farklılaşan politikalarıyla Fransa ve Almanya, bağımsız aktörler şeklinde 
davranmıştır (Aras ve Günar, 2015: 66-76). 

Libya’daki gelişmeler karşısında Almanya ve Fransa farklı süreçleri takip etmiştir. 
2011 yılında Fransa’nın AB tarafından yaptırım uygulanması talebi karşısında 
Merkel, Kaddafi şiddetinin devam etmesi durumunda destek vereceğini 
belirtmiştir. Nitekim şiddetin devam etmesi üzerine, Libya’ya enerji sektöründe 
yaptırım uygulanmaya başlanmıştır. Ardından Fransa, ülkede kurulan Ulusal Geçiş 
Konseyi’nin Libya’nın temsilcisi olarak tanınmış, bu durum ise ortak bir yaklaşıma 
sahip olunmadığını göstermesi nedeniyle Almanya ve diğer AB üye ülkelerini 
rahatsız etmiştir. Almanya ve Ulusal Geçiş Konseyi arasındaki ilk toplantı ise 29 
Mart 2011 tarihinde yapılmış ve 13 Haziran 2011tarihinde tanınma 
gerçekleştirilmiştir. BM Güvenlik Konseyi tarafından “acil ateşkes” çağrısında 
bulunan ve uçuşa yasak bölge oluşturulmasını onaylayan 1973 sayılı karar ise 
Fransa tarafından onaylanırken Almanya tarafından çekimser yaklaşılmıştır. 
Almanya’nın bu müdahale etmeme durumu, askeri kısıtlama kültürü (cultural of 
restraint) ve olası bir müdahalenin sonuçlarının öngörülmezliğinden 
kaynaklanmıştır. Kısıtlama kültürü, Alman ordusunun ülke dışındaki sorunlara 
gönderilmesine şüpheci yaklaşımı ifade etmektedir. Dolayısıyla Almanya’nın bu 
tutumu müdahale edilmemesinden ziyade yapılacak müdahaleye Alman güçlerinin 
katılımını reddetmek yönünde olmuştur. Dolayısıyla çekimserlik ve müdahale 
karşıtlığı aslında Alman güçlerinin dahil olmasıyla ilişkilidir. Tartışmalı karar 
sürecinin ardından Almanya’nın yapıcı çekimserlik (constructive abstention) 
adındaki mekanizmayla müdahale karşıtı tutumu ise AB üye ülkeleri arasında 
eleştirilere neden olmuştur (Aras ve Günar, 2015: 74-78). 

Bölgede etkinliğini arttırma girişimiyle Almanya, 2016’dan itibaren Libya ile 
görüşmelerini sıklaştırmıştır. 2016'da, Almanya'nın dönemin Dışişleri Bakanı 
Frank-Walter Steinmeier ve dönemin Fransız mevkidaşı Jean‑Marc Ayrault, Libya 
Başbakanı Fayez al‑ Sarraj da dahil olmak üzere bir dizi yetkili ortak bir 
görüşmede bulunmuşlardır. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, 8 Haziran 
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2017'de Trablus'a gitmiştir. Ayrıca 7 Aralık 2017'de Sarraj, Angela Merkel ve 
Sigmar Gabriel ile ikili görüşmeler için Berlin'i ziyaret etmiştir. 7 Mayıs 2019'da 
Libya siyasi liderleri bir kez daha Berlin'e gitmiş ve burada Başbakan Angela 
Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya gelmiştir (German Federal 
Foreign Office, 20202). 

Sonuç olarak, 2000’li yıllar sonrasında ve özellikle Arap Baharı süreciyle 
Almanya’nın problemlere yaklaşımında değişimler yaşanmıştır. Almanya, sivil bir 
güç olarak ekonomik yaptırımlar, insani yardım ve kalkınma destekleri konusunda 
liderlik ederken, muhalif ülke temsilcilerin tanınması gibi diplomatik konularda 
daha dikkatli davranmaya yönelmiştir. Fransa ise bölge ile yakın ilişkisinin de 
etkisiyle daha proaktif bir role sahip olmuştur. Bu durum ise bölgedeki 
gelişmelerin Almanya ve Fransa arasında bir rekabet alanı olmasına neden 
olmuştur. 

Almanya’nın değişen bu bakışı, bölge hakkında daha stratejik düşünmeye 
başladığını ve artık hayati çıkarlarını tehlikede gördüğü bölgesel meselelerden 
dışlanmak istemediğini göstermektedir. Almanya’nın Arap Baharı döneminde daha 
proaktif rol alma şeklinde değişen tutumunda etkili olan faktörlerden biri de 
ekonomi olmuştur. Bir ticaret devleti olarak Almanya, bölge ile ticari ilişkisini 
arttırmak amacıyla, bölgenin sorunlarının barışçıl şekilde çözülmesini ve bölgede 
istikrarın sağlanmasını kendi stratejik çıkarları bakımından gerekli ve önemli 
görmüştür. Almanya’nın dış ticaretinde Ortadoğu’nun payı Avrupa ülkelerine 
kıyasla sınırlı kalmasına karşın bir ticaret devleti olan Almanya için her bölge ile 
ticaretin geliştirilmesi önemlidir. Bu bölge ülkeleri, sanayi ürünleri ve özellikle 
silah sanayisi için büyük bir pazar olma fırsatı taşımaktadır (İnat, 2015). 

Arap Baharı karşısında Almanya ve Fransa’nın tutumlarında görülen farklılıklar, 
AB’nin ortak bir güvenlik ve dış politika uygulamasındaki problemi 
göstermektedir. Aynı zamanda Avrupa Komşuluk Politikasıyla sivil toplum desteği, 
sivil özgürlükler, insan hakları, demokratik reformlar gibi konulara odaklanılırken, 
Arap Baharı dönemi bu değerlerin uygulanmasının zorluğunu göstermiş ve AB’nin 
güvenlik kaygılarını öne çıkarmıştır. Avrupa Komşuluk Politikası ile Güney 
ülkelerinin üyelik vaadi olmaksızın istikrarlı bir siyasi düzen, ekonomik refah gibi 
değerlerine sahip olması hedeflenirken, bu ülkelerde ifade özgürlüğünün 
olmaması, işsizlik gibi eksikler nedeniyle protestolar başlamıştır. Üstelik bu 
protestolar, rejimlerin karşı saldırılarına rağmen devam etmiştir. Avrupa 
Komşuluk Politikasının eksikliği yalnızca protestoların başlangıcında 
görülmemekte, protestolar sürecinde ve devrilen rejimler sonrası ülkelerde 
istikrarın sağlanmasındaki problemlerde de görülmektedir. Özellikle Libya’da 
demokrasi ve ifade özgürlüğü arayan protestocular yoğun insan hakları ihlallerine 
maruz kalmıştır. Yine, devrilen rejimin ardından Libya’da siyasi bir istikrar 
sağlanamamıştır. Nitekim AB, “otoriter rejimlerin bölgede istikrarın garantisi 
olduğuna dair inanışın kurbanı olduk” açıklamasıyla politik girişimlerin 
başarısızlığını ifade etmiştir. Bu durum ise politik süreçte reform girişimlerini 
başlatmıştır. 2011 yılında yayınlanan Güney Akdeniz ile Demokrasi ve Ortak Refah 
için İşbirliği isimli belgede AB, daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini kabul 
etmiştir. Avrupa Komşuluk Politikası kapsamında ekonomik kalkınma, demokratik 
gelişim, istikrar ve sivil toplum işbirliğini destekleyen bu belge, siyasi reformlar 
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yapan ülkelere yönelik teşvik edici vaatler içermiştir. Yine 2011 yılında yayınlanan 
Değişen Bölgeye Yeni Yanıt belgesi ise mali yardımları içermiştir. Başlatılan bu 
girişim ile birlikte, SPRING programı kapsamında 2011-2012 yılları içerisinde 350 
milyon Euro’luk mali destek sağlanmıştır. Sağlanacak ekonomik yardımlar ise 
siyasi reformlar koşullarına bağlanmıştır. Dolayısıyla AB, Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
bölgesini tek bir siyasi bütün olarak ele almak yerine ayrı ayrı değerlendirip ayrı 
ayrı mali yardımların sağlanmasını ele almaya başlamıştır. Ancak bu yardımlar 
oldukça sınırlı seviyede kalmıştır. Dolayısıyla Avrupa Komşuluk Politikası 
kapsamında herhangi bir üyelik vaadi görülmeyen Akdeniz ülkeleri ile işbirliği, 
sınırlı ve talep odaklı olmuştur (Orhan, 2018: 53-54). AB’nin Arap Baharı 
döneminde yaşamış olduğu bu politik başarısızlık, önceliklerini demokrasinin 
yaygınlaştırılması yerine güvenliğin sağlanması şeklinde olduğunu göstermiştir 
(Dandashly, 2015: 40). 

5. Sonuç 

Bu çalışma, AB’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesine yönelik yaklaşımını Avrupa 
Komşuluk Politikası kapsamında ele almaktadır. AB’nin dost olabilecek ve istikrarlı 
ülkelerden oluşacak bir kuşak kurmak amacıyla oluşturduğu Avrupa Komşuluk 
Politikası, aynı zamanda AB içerisinde de tek sesliliğin sağlanmasını hedeflemiştir. 
İncelenecek dönem olarak Arap Baharı’nın seçilmesi ile kriz döneminde AB’nin 
politika yürütme süreci değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, Fransa ve Almanya 
gibi AB’nin öncü iki ülkesinin ortak politika yaklaşımına sahip olup olmadığı Tunus 
ve Libya politikaları kapsamında karşılaştırmalı şekilde incelenmiştir. 

Çalışma dört önemli bulguya sahiptir. Birincisi, Avrupa Komşuluk Politikası’nın 
ötesinde AB, demokrasi ve insan hakları gibi temel değerlere dayalı kurulmuş bir 
birliktir. Üye olmak isteyen ülkelerde bu değerlerin bulunmasına da önem 
göstermektedir. Oluşturduğu ortak politika alanlarından Avrupa Komşuluk 
Politikası ise temel olarak AB’nin bu değerlerinin komşu ülkelere, üyelik 
perspektifi içermeksizin yayılmasını amaçlamaktadır. Avrupa Komşuluk 
Politikası’nın demokrasi ve refahın yayılmasını içerdiği dikkate alındığında, AB’nin 
etkin bir siyasi aktör rolü özellikle Arap Baharı döneminde tartışmalı bir hal 
almaktadır. Çalışmada incelenen ülkeler olan Tunus ve Libya’da görüldüğü üzere, 
demokrasi ve refahın sağlanması bir yana, ülkede çatışmalar, insan hakları ihlalleri 
ve muhaliflerin öldürülmesi durumları yaşanmıştır. Nitekim Arap Baharı sürecinde 
muhaliflerin ileri sürdükleri demokrasi eksikliği, düşük refah seviyesi, işsizlik, 
ifade özgürlüğüne sahip olmama gerekçeleri ile protestolara başlamaları dahi 
Avrupa Komşuluk Politikası’nın Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgesinde etkili 
olmadığını göstermektedir. 

İkincisi, Avrupa Komşuluk Politikası çok hassas dinamiklere sahip olan Akdeniz 
bölgesinde aynı reçeteyi farklı özelliklere sahip ülkelere uygulayıp aynı sonucun 
yaşanmasını beklemeye benzemektedir. Nitekim tek tip bir model uygulama çabası 
Avrupa Komşuluk Politikasının uygulanmasındaki başarısızlığı etkilemektedir. 
Dolayısıyla ülkelerin sahip oldukları kimlikler, politik davranışlarını 
şekillendirmede önemlidir ve farklı özelliklere sahip ülkelerde demokrasi kazanımı 
için çok yönlü bir yaklaşım geliştirilebilir. 
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Üçüncüsü, Almanya ve Fransa’nın yaklaşımları Avrupa Komşuluk politikası 
kapsamında bir ortaklık yerine farklı tutumlar içermektedir. Almanya, benzeri 
görülmemiş ve yayılmakta olan bir kriz karşısında kendi rolünü ve yerini yeniden 
tanımlayarak daha aktif bir siyasete yönelmiştir. Dolayısıyla Almanya, tutum 
değişikliğine gitmiş ve bölgede AB çatısı altında olmaktan ziyade Almanya olarak 
daha etkin bir siyasi role yönelmiştir. Ancak özellikle Libya’da görüldüğü üzere 
Almanya askeri müdahaleye çekimser yaklaşan bir tutuma sahip olmuştur. Fransa 
ise sömürge geçmişinin de etkisiyle bölgeyle daha yakından ilişkiye sahip 
olmuştur. Ancak Arap Baharı döneminde değişken politikalar takip etmiştir. 
Özellikle Tunus’ta Bin Ali’yi desteklerken, Bin Ali’nin kaçmasının ardından 
muhalifleri destekler bir tutuma sahip olmuştur. Bölge üzerindeki etkinlik zamanla 
AB içinde öncülük rekabetine dönmüştür. 

Almanya ve Fransa’yı, AB içerisinde oluşturulan ortak politika dışında ülkesel 
olarak farklılaşan yaklaşıma sahip olmaya iten bir faktör de çıkar kavramıdır. 
Fransa, eski sömürge ilişkisinden kaynaklanan bölge ile iletişimini bölgenin 
kaynakları ve Fransa’nın çıkarı kapsamında devam ettirmeye çalışmıştır. Almanya 
ise Fransa’nın liderliğinden rahatsız olup kendi çıkarına olacak yeni bir girişimde 
bulunarak, bölgede önemli role sahip olmak istemiştir. Fransa ve Almanya ayrı ayrı 
Akdeniz için farklı öneriler sunarak bölgede etkin rol oynamaya çalışmıştır. 

Dördüncü ve son olarak, Arap Baharı karşısında Almanya ve Fransa’nın ortak bir 
tutumda birleşememesi ve Avrupa Komşuluk Politikası çatısı altında bir ortaklık 
sağlanamaması, AB’nin sorunlara sahip olduğunu göstermiştir. Arap Baharı 
krizinde ortak politikalara sahip öncü AB ülkelerinden Almanya ve Fransa hem 
birbirlerinden hem de her bir Akdeniz ülkesine karşı farklı yaklaşım geliştirmiştir. 

AB’nin Avrupa Komşuluk Politikasındaki ortak yaklaşımı değerlendiren bu 
çalışmanın yanı sıra siyasi bütünlüğe sahip olup olmadığı farklı politika alanlarıyla 
veya Arap Baharı sürecinin yayıldığı diğer ülkeler kapsamında da 
değerlendirilebilir. Ayrıca, Avrupa Komşuluk Politikasında farklı üye ülkelerin 
analiz edilmesi de AB’nin siyasi bütünlüğü ve üye ülkeler arasındaki ortaklığının 
analiz edilmesinde faydalı olacaktır. 
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