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Türkiye’nin Ortadoğu’ya yönelik siyasetinde ve 
ilişkilerinde etkili olan pek çok etken vardır. 
Coğrafya, tarih, kültürel ve sosyal etkenlerle 
beraber, bölgenin jeopolitik yapısı ve siyasilerin dış 
politika yönelimleri, Türkiye’nin bölge siyasetinde 
etkisi olan başlıca unsurlardır.
 
2002 yılında Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki 
Ak Parti Hükûmetinin Türkiye’de tek başına 
iktidara gelmesi, iç siyasetimiz kadar diplomatik 
ilişkilerimizde, bölgemizde ve dünyada birçok 
değişimin ve yeniliklerin başlangıcı olmuştur. Bu 
değişimin getirdiği en önemli yeniklerden biri hiç 
kuşkusuz, yıllarca çeşitli nedenlerle uzak 
kaldığımız Ortadoğu ve Arap ülkeleriyle 
ilişkilerimizin yoğunlaştığı ve farklı bir boyut 
kazandığı yepyeni bir döneme girilmiş olmasıdır. 
Her dönem Dünya siyasetinde önemli bir aktör olan 
Türkiye’de Ak Parti Hükûmetinin iktidara gelmesi, 
bölge ülkeleriyle olan diplomatik ilişkilerin yanı 
sıra, bu ülkelerin iç siyasetini etkileyen ve örnek 
alacakları yeni bir siyasi zafer olmuştur. İslami 
değerlerle laik demokrasiyi muntazam bir şekilde 
harmanlayan bu yeni oluşum, Kuzey Afrika ve Arap 
dünyası için oldukça başarılı ve cazip bir “model” 
konumunda olmuştur.
 
Bu çalışmada, Ak Parti Hükûmetinin iktidara 
gelmesi sonrası yoğunlaşan ve yepyeni bir sürece 
dönüşen Türkiye’nin Ortadoğu, Kuzey Afrika ve 
Arap Devletleriyle olan ilişkileri ve bu ülkelere 
ilham ve model olan Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğindeki Ak Parti Hükûmeti incelenmiştir. 
Analiz sonucunda Başkan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın bölgede en yüksek olumlu algıya sahip 
lider olduğu tespit edilmiştir.
 
Arap Baharı 
 Orta Doğu ve Kuzey Afrika, zengin doğal 
kaynakları, bereketli toprakları ve stratejik konumu 
nedeniyle her dönem pek çok ülkenin ekonomik ve 
siyasi çıkarlarının bulunduğu önemli bir bölge 
olmuştur. Lakin, bölgenin sahip olduğu yüksek 
miktardaki doğal kaynaklardan elde edilen 
ekonomik kazançtan halkın yeterince 
faydalanamaması, beraberinde, fakirlik ve işsizliği 
getirmiş, yıllardır süregelen istikrarsızlıklar ve 
despot yönetimler halklardaki gerilimi arttırmış, 
insanlar özgürlük, demokrasi ve iyi yaşam koşulları 
talebiyle sokaklara dökülmüştür.
 
Türkiye’nin, bir zamanlar Osmanlı Devleti sınırları 
içerisinde olan Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
ülkeleriyle tarihî ve kültürel bağları bulunmaktadır. 
Dolayısıyla, bu bölgelerde yaşanan gelişmelerin 
Türkiye’yi de doğrudan ya da dolaylı bir şekilde 
etkilemesinin kaçınılmaz olduğu şüphesizdir. 

Özellikle 2002 iktidarı sonrası ortaya atılan 
“komşularla sıfır sorun, limitsiz ticaret” söylemi, 
Türkiye’nin bu bölgelerde yürüteceği politikayı 
yeterince gözler önüne sermektedir. Bu nedenle, 
Ortadoğu politikasında en önemli unsur olarak 
bölgedeki barışı, istikrarı ve halkların refahını 
merkeze alan Türkiye, bu politikayı sorunsuz bir 
şekilde hayata geçirebilmek için gereken adımları 
vakit kaybetmeden atmaya başlatmıştır.
 
Ancak, 18 Aralık 2010’da Tunus’ta başlayan ve çok 
geçmeden bütün Kuzey Afrika ve Arap ülkelerine 
yayılan, “Arap Baharı” adı verilen, halkların ve de 
özellikle gençlerin bu değişim ve yenilenme 
hareketine Türkiye kayıtsız kalamayacaktır.
 
Mevcut yönetimlerle olan ilişkileri sebebiyle 
olayların ilk başlangıcında yaşanan gelişmeler 
karşısında sessiz kalmayı tercih eden ve “bekle ve 
gör” politikası izleyen ABD ve AB ülkelerinin 
aksine Erdoğan, halkın dinlenilmesi gerektiğini ve 
yönetimlerin halkın istediği meşru taleplerin yerine 
getirilmesi gerekliliğini savunmuştur.  

Erdoğan ve Tunus Baharı 
2010 yılı Aralık ayında bir sokak satıcısının başına 
gelenleri protesto etmek amacıyla kendini ateşe 
vermesiyle başlayan Tunus’taki gösteriler daha 
sonra tüm bölge ve Arap ülkelerine yayılmasıyla 
“Arap Baharı” adını almıştır. Tunus halkının 
istekleri de daha sonra diğer ülkelerde başlayacak 
olan gösterilerdeki halkların istekleriyle benzerdir. 
Demokratik bir yönetim, ülke halkının hepsinin 
haklarını koruyan bir yaklaşım, din özgürlüğü, 
ekonomik ve sosyal refah düzeyi ve bağımsız bir 
yargı sistemi. Özetle, Türkiye’deki Erdoğan 
yönetiminin uyguladığı ve İslami değerlerin 
çoğulcu demokrasiyle harmanlandığı, eşitlikçi ve 
özgürlükçü bir sistem. Bir süre devam eden 
gösterilere daha fazla direnemeyen mevcut yönetim 
yapılan seçimle yerini Râşid el-Gannûşî yönetimine 
bırakmıştır.
 
Gannûşî ülke yönetiminde izleyecekleri modelin 
Erdoğan liderliğindeki Ak Parti Hükûmeti 
olduğunu belirtmiş ve vakit kaybetmeden halkın 
yönetimden beklentilerini yerine getirebilmek için 
çalışmalara başlamıştır. Tunus 2014 yılında, 
ülkenin İslami kültürüyle ilerici demokrasi ve 
özgürlüğün harmanlandığı bir Anayasaya 
kavuşmuştur. Bu yeni Anayasa, İslamı devletin dini 
olarak kabul ederken aynı zamanda bireysel haklar, 
kadın ve erkek hakları, din özgürlüğü ve bağımsız 
bir yargı sistemini de ön planda tutan bir Anayasa 
olmuştur. Önceki Anayasada olan ve Tunus ceza 
kanununda yer alan ifade özgürlüğünü kısıtlamak 
ve susturmak için kullanabilecek gerici ve 
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baskılayıcı yasa maddeleri yeni ve modern 
Anayasada yoktur. Gannûşî Tunus için Ak Parti 
Hükûmetinin izlediği yolu savunmaktadır. Tunus 
yönetimi demokrasinin kökleşmesi ve ilerlemesi 
için çalışmalara devam etmektedir.
 
Erdoğan ve Mısır Baharı 
Tunus’ta başlayan ateş kısa bir süre sonra Mısır’a 
da sıçramış, Mısır halkı, Tunus halkının taleplerine 
benzer taleplerle sokaklara çıkmıştır. Arap 
dünyasına yön veren lider bir ülke konumunda olan 
Mısır’daki bu beklenmedik gelişmeler karşısında, 
mevcut yönetimle ilişkileri dolayısıyla Batı dünyası 
rahatsız olsa da Tunus’taki olaylar karşısında 
takındığı tutumu takınmış ve bir süre sessiz kalarak 
beklemiştir. Halka ve isteklerine karşı daha fazla 
direnmemesi gerektiğini savunan ve “Mubarak’i 
istifaya davet eden ilk dünya lideri” Erdoğan 
olmuştur. Tahrir Meydanı’nda artan protestolara 
daha fazla direnemeyeceğini anlayan Mubarak 
istifa etmiş ve yapılan seçimle 2012 yılı Haziran 
ayında yerini Morsi’ye bırakmıştır. Böylelikle 
Mohamed Morsi, demokratik yollarla başa gelen ve 
“Mısır’ın ilk seçilmiş başkanı” unvanının da sahibi 
olmuştur. Mohamed Morsi yönetimindeki Mısır’ın 
bu dönemde, Türkiye ile oldukça yakın ve samimi 
ilişkileri olmuştur.
 
Ancak, Morsi’nin iktidardaki ilk günlerinden 
itibaren, devlet başkanlığı görevinin sonlanması 
amacıyla komplo hazırlıklarına başlayan Mısır 
ordusu, dış devletlerin de destekleriyle seçilmiş 
hükûmete darbe yapmış ve Morsi sadece bir yıldan 
biraz fazla bir süre iktidarda kalabilmiştir. Bazı 
ülkeler Morsi’nin darbe yoluyla iktidardan 
uzaklaştırılmasını demokratik bir zafer olarak 
servis ederken Erdoğan bu durumu “halkın 
iradesine yönelik kabul edilemez bir darbe” olarak 
tanımlamış ve uluslararası toplumu takındıkları 
tutum nedeniyle kınamıştır. Mısır, 2013 yılından 
beri, darbeyle meşru yönetime el koyan Abdülfettah 
es-Sisi tarafından yönetilmektedir. 

Erdoğan ve Libya Baharı 
Libya, Tunus’tan sonra Arap Baharı’ndan en çok 
etkilenen ikinci ülke olduğu söylenebilir. 
Bingazi’de başlayan Kaddafi karşıtı gösterilere 
karşı Batı dünyası bu sefer farklı bir tutum 
sergilemiştir. Afrika’nın en büyük petrol yataklarına 
ve dördüncü büyük doğalgaz rezervine sahip olan 
Libya’daki ayaklanmalar başladıktan kısa bir süre 
sonra NATO, İngiltere ve Fransa, Libya’ya ve 
yönetimin başında bulunan Kaddafi’ye yönelik 
askeri müdahalelerde bulunmuştur.
 
 Türkiye ile köklü tarihî geçmişi ve kültürel bağları 
bulunan Libya’nın, Türkiye ile ekonomik ilişkileri 

de oldukça iyi olmuştur. Tüm bunlara ve Kaddafi 
yönetimiyle ülke ilişkileri kapsamında sorun 
bulunmamasına rağmen Erdoğan, Kaddafi’ye, 
ülkesinin geleceği ve daha fazla kan dökülmemesi 
için halkı dinlemesi ve iktidarı bırakması çağrısında 
bulunmuştur. 

Bir zamanlar bölgede istikrarın sembolü olan 
Libya, Kaddafi yönetiminin devrilmesi ve Batının 
sözde insani müdahalesi sonrasında çökme sürecine 
girmiştir. İnsanlar köle olarak çalıştırılırken, 
toplumda tecavüz, insan hakları gaspı, insan 
kaçakçılığı giderek artmaktadır. Batılı devletlerin 
desteğiyle devam eden iç savaş ve istikrarsızlığın 
Libya halkı için çok büyük acılara neden olduğu 
aşikârdır. 
Libya, 5 Şubat’ta seçilen geçici Ulusal Birlik 
Hükûmeti Başkanlığındaki Dibeybe yönetimiyle 
yeni bir sürece başlamıştır. Taze hükûmet, 
demokrasinin Libya’ya yerleşmesi ve ilerlemesi, 
mevcut şiddetin ve iç savaşın sonlanması, Libya 
halkının birlik, beraberlik ve refahının 
yükseltilmesi için, Libya’nın ve Libya halkının 
yararına olacak şekilde, barışçıl, demokratik ve 
özgür bir değişiklik için önemli kararlar aldıklarını 
ve en kısa sürede uygulanmaya başlanacağını 
belirtmiştir.
 
Sonuç 
Türkiye’nin Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleriyle 
köklü bir tarihî geçmişi, sosyal ve kültürel bağları 
vardır. Ama farklı sebeplerden dolayı Türkiye bu 
bölgelerle zaman zaman oldukça sınırlı ve uzak 
ilişkiler yürütmüştür. Türkiye 2002 yılında Recep 
Tayyip Erdoğan liderliğindeki Ak Parti 
Hükûmetinin iktidara gelmesiyle yeni bir sürece 
girmiş, bu yeni süreç dış politikada da kendini 
göstermiştir. Ak Parti Hükûmetinin Ortadoğu’da 
izlediği aktif dış politika sayesinde Ortadoğu 
ülkeleriyle gittikçe artan iyi ilişkiler geliştirilmiştir. 
Buna mukabil, Ortadoğu ülkelerinde Türkiye’nin 
yeri ve önemi giderek artmış, adeta bir “model 
ülke” konumunda olmuştur. 

Arap Baharı ile birlikte Kuzey Afrika ve Ortadoğu 
yepyeni bir sürece girmiştir. Bu süreçte siyasi ve 
ekonomik çıkarlarına göre hareket eden ve 
ülkelerin iç işlerine müdahaleden kaçınmayan 
Batılı ülkelerin aksine Erdoğan yönetimindeki 
Türkiye, ülkelerin kendi iç siyasetine müdahaleden 
uzak, demokrasi ve insan hakları ve özgürlük 
talepleri yanında yer alan, halkların isteklerini, 
refahını, ülkelerin birliğini ve beraberliğini ön 
planda tutan ve tarihten gelen “yurtta barış, 
dünyada barış” ilkesini savunan vizyoner bir 
yaklaşımda bulunmuştur.  
 



Türkiye’nin Ortadoğu’ya yönelik siyasetinde ve 
ilişkilerinde etkili olan pek çok etken vardır. 
Coğrafya, tarih, kültürel ve sosyal etkenlerle 
beraber, bölgenin jeopolitik yapısı ve siyasilerin dış 
politika yönelimleri, Türkiye’nin bölge siyasetinde 
etkisi olan başlıca unsurlardır.
 
2002 yılında Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki 
Ak Parti Hükûmetinin Türkiye’de tek başına 
iktidara gelmesi, iç siyasetimiz kadar diplomatik 
ilişkilerimizde, bölgemizde ve dünyada birçok 
değişimin ve yeniliklerin başlangıcı olmuştur. Bu 
değişimin getirdiği en önemli yeniklerden biri hiç 
kuşkusuz, yıllarca çeşitli nedenlerle uzak 
kaldığımız Ortadoğu ve Arap ülkeleriyle 
ilişkilerimizin yoğunlaştığı ve farklı bir boyut 
kazandığı yepyeni bir döneme girilmiş olmasıdır. 
Her dönem Dünya siyasetinde önemli bir aktör olan 
Türkiye’de Ak Parti Hükûmetinin iktidara gelmesi, 
bölge ülkeleriyle olan diplomatik ilişkilerin yanı 
sıra, bu ülkelerin iç siyasetini etkileyen ve örnek 
alacakları yeni bir siyasi zafer olmuştur. İslami 
değerlerle laik demokrasiyi muntazam bir şekilde 
harmanlayan bu yeni oluşum, Kuzey Afrika ve Arap 
dünyası için oldukça başarılı ve cazip bir “model” 
konumunda olmuştur.
 
Bu çalışmada, Ak Parti Hükûmetinin iktidara 
gelmesi sonrası yoğunlaşan ve yepyeni bir sürece 
dönüşen Türkiye’nin Ortadoğu, Kuzey Afrika ve 
Arap Devletleriyle olan ilişkileri ve bu ülkelere 
ilham ve model olan Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğindeki Ak Parti Hükûmeti incelenmiştir. 
Analiz sonucunda Başkan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın bölgede en yüksek olumlu algıya sahip 
lider olduğu tespit edilmiştir.
 
Arap Baharı 
 Orta Doğu ve Kuzey Afrika, zengin doğal 
kaynakları, bereketli toprakları ve stratejik konumu 
nedeniyle her dönem pek çok ülkenin ekonomik ve 
siyasi çıkarlarının bulunduğu önemli bir bölge 
olmuştur. Lakin, bölgenin sahip olduğu yüksek 
miktardaki doğal kaynaklardan elde edilen 
ekonomik kazançtan halkın yeterince 
faydalanamaması, beraberinde, fakirlik ve işsizliği 
getirmiş, yıllardır süregelen istikrarsızlıklar ve 
despot yönetimler halklardaki gerilimi arttırmış, 
insanlar özgürlük, demokrasi ve iyi yaşam koşulları 
talebiyle sokaklara dökülmüştür.
 
Türkiye’nin, bir zamanlar Osmanlı Devleti sınırları 
içerisinde olan Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
ülkeleriyle tarihî ve kültürel bağları bulunmaktadır. 
Dolayısıyla, bu bölgelerde yaşanan gelişmelerin 
Türkiye’yi de doğrudan ya da dolaylı bir şekilde 
etkilemesinin kaçınılmaz olduğu şüphesizdir. 

Özellikle 2002 iktidarı sonrası ortaya atılan 
“komşularla sıfır sorun, limitsiz ticaret” söylemi, 
Türkiye’nin bu bölgelerde yürüteceği politikayı 
yeterince gözler önüne sermektedir. Bu nedenle, 
Ortadoğu politikasında en önemli unsur olarak 
bölgedeki barışı, istikrarı ve halkların refahını 
merkeze alan Türkiye, bu politikayı sorunsuz bir 
şekilde hayata geçirebilmek için gereken adımları 
vakit kaybetmeden atmaya başlatmıştır.
 
Ancak, 18 Aralık 2010’da Tunus’ta başlayan ve çok 
geçmeden bütün Kuzey Afrika ve Arap ülkelerine 
yayılan, “Arap Baharı” adı verilen, halkların ve de 
özellikle gençlerin bu değişim ve yenilenme 
hareketine Türkiye kayıtsız kalamayacaktır.
 
Mevcut yönetimlerle olan ilişkileri sebebiyle 
olayların ilk başlangıcında yaşanan gelişmeler 
karşısında sessiz kalmayı tercih eden ve “bekle ve 
gör” politikası izleyen ABD ve AB ülkelerinin 
aksine Erdoğan, halkın dinlenilmesi gerektiğini ve 
yönetimlerin halkın istediği meşru taleplerin yerine 
getirilmesi gerekliliğini savunmuştur.  

Erdoğan ve Tunus Baharı 
2010 yılı Aralık ayında bir sokak satıcısının başına 
gelenleri protesto etmek amacıyla kendini ateşe 
vermesiyle başlayan Tunus’taki gösteriler daha 
sonra tüm bölge ve Arap ülkelerine yayılmasıyla 
“Arap Baharı” adını almıştır. Tunus halkının 
istekleri de daha sonra diğer ülkelerde başlayacak 
olan gösterilerdeki halkların istekleriyle benzerdir. 
Demokratik bir yönetim, ülke halkının hepsinin 
haklarını koruyan bir yaklaşım, din özgürlüğü, 
ekonomik ve sosyal refah düzeyi ve bağımsız bir 
yargı sistemi. Özetle, Türkiye’deki Erdoğan 
yönetiminin uyguladığı ve İslami değerlerin 
çoğulcu demokrasiyle harmanlandığı, eşitlikçi ve 
özgürlükçü bir sistem. Bir süre devam eden 
gösterilere daha fazla direnemeyen mevcut yönetim 
yapılan seçimle yerini Râşid el-Gannûşî yönetimine 
bırakmıştır.
 
Gannûşî ülke yönetiminde izleyecekleri modelin 
Erdoğan liderliğindeki Ak Parti Hükûmeti 
olduğunu belirtmiş ve vakit kaybetmeden halkın 
yönetimden beklentilerini yerine getirebilmek için 
çalışmalara başlamıştır. Tunus 2014 yılında, 
ülkenin İslami kültürüyle ilerici demokrasi ve 
özgürlüğün harmanlandığı bir Anayasaya 
kavuşmuştur. Bu yeni Anayasa, İslamı devletin dini 
olarak kabul ederken aynı zamanda bireysel haklar, 
kadın ve erkek hakları, din özgürlüğü ve bağımsız 
bir yargı sistemini de ön planda tutan bir Anayasa 
olmuştur. Önceki Anayasada olan ve Tunus ceza 
kanununda yer alan ifade özgürlüğünü kısıtlamak 
ve susturmak için kullanabilecek gerici ve 
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baskılayıcı yasa maddeleri yeni ve modern 
Anayasada yoktur. Gannûşî Tunus için Ak Parti 
Hükûmetinin izlediği yolu savunmaktadır. Tunus 
yönetimi demokrasinin kökleşmesi ve ilerlemesi 
için çalışmalara devam etmektedir.
 
Erdoğan ve Mısır Baharı 
Tunus’ta başlayan ateş kısa bir süre sonra Mısır’a 
da sıçramış, Mısır halkı, Tunus halkının taleplerine 
benzer taleplerle sokaklara çıkmıştır. Arap 
dünyasına yön veren lider bir ülke konumunda olan 
Mısır’daki bu beklenmedik gelişmeler karşısında, 
mevcut yönetimle ilişkileri dolayısıyla Batı dünyası 
rahatsız olsa da Tunus’taki olaylar karşısında 
takındığı tutumu takınmış ve bir süre sessiz kalarak 
beklemiştir. Halka ve isteklerine karşı daha fazla 
direnmemesi gerektiğini savunan ve “Mubarak’i 
istifaya davet eden ilk dünya lideri” Erdoğan 
olmuştur. Tahrir Meydanı’nda artan protestolara 
daha fazla direnemeyeceğini anlayan Mubarak 
istifa etmiş ve yapılan seçimle 2012 yılı Haziran 
ayında yerini Morsi’ye bırakmıştır. Böylelikle 
Mohamed Morsi, demokratik yollarla başa gelen ve 
“Mısır’ın ilk seçilmiş başkanı” unvanının da sahibi 
olmuştur. Mohamed Morsi yönetimindeki Mısır’ın 
bu dönemde, Türkiye ile oldukça yakın ve samimi 
ilişkileri olmuştur.
 
Ancak, Morsi’nin iktidardaki ilk günlerinden 
itibaren, devlet başkanlığı görevinin sonlanması 
amacıyla komplo hazırlıklarına başlayan Mısır 
ordusu, dış devletlerin de destekleriyle seçilmiş 
hükûmete darbe yapmış ve Morsi sadece bir yıldan 
biraz fazla bir süre iktidarda kalabilmiştir. Bazı 
ülkeler Morsi’nin darbe yoluyla iktidardan 
uzaklaştırılmasını demokratik bir zafer olarak 
servis ederken Erdoğan bu durumu “halkın 
iradesine yönelik kabul edilemez bir darbe” olarak 
tanımlamış ve uluslararası toplumu takındıkları 
tutum nedeniyle kınamıştır. Mısır, 2013 yılından 
beri, darbeyle meşru yönetime el koyan Abdülfettah 
es-Sisi tarafından yönetilmektedir. 

Erdoğan ve Libya Baharı 
Libya, Tunus’tan sonra Arap Baharı’ndan en çok 
etkilenen ikinci ülke olduğu söylenebilir. 
Bingazi’de başlayan Kaddafi karşıtı gösterilere 
karşı Batı dünyası bu sefer farklı bir tutum 
sergilemiştir. Afrika’nın en büyük petrol yataklarına 
ve dördüncü büyük doğalgaz rezervine sahip olan 
Libya’daki ayaklanmalar başladıktan kısa bir süre 
sonra NATO, İngiltere ve Fransa, Libya’ya ve 
yönetimin başında bulunan Kaddafi’ye yönelik 
askeri müdahalelerde bulunmuştur.
 
 Türkiye ile köklü tarihî geçmişi ve kültürel bağları 
bulunan Libya’nın, Türkiye ile ekonomik ilişkileri 

de oldukça iyi olmuştur. Tüm bunlara ve Kaddafi 
yönetimiyle ülke ilişkileri kapsamında sorun 
bulunmamasına rağmen Erdoğan, Kaddafi’ye, 
ülkesinin geleceği ve daha fazla kan dökülmemesi 
için halkı dinlemesi ve iktidarı bırakması çağrısında 
bulunmuştur. 

Bir zamanlar bölgede istikrarın sembolü olan 
Libya, Kaddafi yönetiminin devrilmesi ve Batının 
sözde insani müdahalesi sonrasında çökme sürecine 
girmiştir. İnsanlar köle olarak çalıştırılırken, 
toplumda tecavüz, insan hakları gaspı, insan 
kaçakçılığı giderek artmaktadır. Batılı devletlerin 
desteğiyle devam eden iç savaş ve istikrarsızlığın 
Libya halkı için çok büyük acılara neden olduğu 
aşikârdır. 
Libya, 5 Şubat’ta seçilen geçici Ulusal Birlik 
Hükûmeti Başkanlığındaki Dibeybe yönetimiyle 
yeni bir sürece başlamıştır. Taze hükûmet, 
demokrasinin Libya’ya yerleşmesi ve ilerlemesi, 
mevcut şiddetin ve iç savaşın sonlanması, Libya 
halkının birlik, beraberlik ve refahının 
yükseltilmesi için, Libya’nın ve Libya halkının 
yararına olacak şekilde, barışçıl, demokratik ve 
özgür bir değişiklik için önemli kararlar aldıklarını 
ve en kısa sürede uygulanmaya başlanacağını 
belirtmiştir.
 
Sonuç 
Türkiye’nin Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleriyle 
köklü bir tarihî geçmişi, sosyal ve kültürel bağları 
vardır. Ama farklı sebeplerden dolayı Türkiye bu 
bölgelerle zaman zaman oldukça sınırlı ve uzak 
ilişkiler yürütmüştür. Türkiye 2002 yılında Recep 
Tayyip Erdoğan liderliğindeki Ak Parti 
Hükûmetinin iktidara gelmesiyle yeni bir sürece 
girmiş, bu yeni süreç dış politikada da kendini 
göstermiştir. Ak Parti Hükûmetinin Ortadoğu’da 
izlediği aktif dış politika sayesinde Ortadoğu 
ülkeleriyle gittikçe artan iyi ilişkiler geliştirilmiştir. 
Buna mukabil, Ortadoğu ülkelerinde Türkiye’nin 
yeri ve önemi giderek artmış, adeta bir “model 
ülke” konumunda olmuştur. 

Arap Baharı ile birlikte Kuzey Afrika ve Ortadoğu 
yepyeni bir sürece girmiştir. Bu süreçte siyasi ve 
ekonomik çıkarlarına göre hareket eden ve 
ülkelerin iç işlerine müdahaleden kaçınmayan 
Batılı ülkelerin aksine Erdoğan yönetimindeki 
Türkiye, ülkelerin kendi iç siyasetine müdahaleden 
uzak, demokrasi ve insan hakları ve özgürlük 
talepleri yanında yer alan, halkların isteklerini, 
refahını, ülkelerin birliğini ve beraberliğini ön 
planda tutan ve tarihten gelen “yurtta barış, 
dünyada barış” ilkesini savunan vizyoner bir 
yaklaşımda bulunmuştur.  
 




