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Giriş
Bu analizin esas konusu ve amacı Fransa 

ve Birleşik Arap Emilikleri’nin (BAE) Ortado-
ğu’da izledikleri ortak ortak gündem ve vizyon 
etrafında şekillenen dış politikanın arkasın-
daki temel itici gücü ve mekanizmaları açık-
lamaktır. Bu kapsamda analiz boyunca bu iki 
ülkenin Arap Baharı sonrası Ortadoğu bölgesi-
ne yönelik izledikleri dış politikanın genel çer-
çevesi çizilecek ve bu çerçeve içinde Fransa ve 
BAE’nin kesişen ortak vizyon, amaç ve eylem-
leri ele alınacaktır.

Fransa ve BAE, Arap Baharı sonrasında Or-
tadoğu’da siyasi, askerî ve ekonomik araçlar 
üzerinden şekillenen müdahaleci ve pro-aktif 
bir dış politika izlemektedir. Hem BAE hem 
Fransa özellikle 2013’te Mısır’daki Sisi dar-
besiyle birlikte şekillenmeye başlayan “kar-
şı-devrimci” bölgesel tasarım projesinin ope-
rasyonel ve stratejik açılardan yürütücüleri 
hâline gelmişlerdir. Bölgenin statükocu güç-
leri Suudi Arabistan-BAE ortaklığında şekille-
nen bu karşı-devrimci statükocu hareket aynı 
zamanda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
ve diğer bazı Avrupa ülkeleri tarafından siya-
si olarak desteklenmektedir. Bunun en somut 
kanıtı ise 2013 yılında Mısır’daki karşı-devrim-
ci darbenin düzenleyicisi Sisi’nin Mısır lideri 
olarak uluslararası toplum tarafından kısa 
süre içinde meşru bir aktör olarak kabul edil-
mesidir. Bu çerçevede şekillenen bölgesel si-
yasette Fransa ve BAE Mısır, Libya, Yemen, ve 
Türkiye konularında benzer çizgide politikalar 
izleyerek siyasi, ekonomik ve askerî iş birliği-
ne gitmiştirler. Bu iki ülke tarafından izlenen 
böylesi bir politika Arap Baharı’yla birlikte 
sarsılan mevcut statükoyu ‘seküler, askerî 
ve diktatöryel’ rejimler ile tekrar tesis etmeyi 
ve bunu yaparkende bölgesel siyasette kendi 
nüfuz alanlarını genişletmeyi amaçlamakta-
dır. Fransa ve BAE’nin bu bölgesel politaka-

larının itici gücü ise yine ortaktır: Bölgedeki 
güç boşluğunu doldurarak kendi statülerini ve 
güçlerini arttırmak. Bu doğrultuda, Fransa Or-
tadoğu üzerinden kendini tekrar uluslararası 
siyasette belirleyici bir aktör olarak konum-
landırma arayışı içinde “büyük güç” statüsünü 
geliştirmeyi amaçlarken BAE ise yine benzer 
bir şekilde geleneksel bölgesel aktörlerin güç 
kayıplarından ve  Körfez ülkeleri lehine deği-
şen bölgesel güç dengesinden faydalanarak 
kendini “bölgesel aktör” olarak kabul ettirme-
yi amaçlamaktadır.

1. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 
ve Fransa: İkili İlişkiler

2000’li yıllardan itibaren BAE ve Fransa 
arasındaki ikili ilişkiler kademeli bir şekilde 
gelişim göstermektedir. Özellikle 2009 yılında 
imzalanan “Ortak Savunma Anlaşması” iki-
li ilişkilerin temelini oluşturmuş, takip eden 
süreçte askerî alandaki bu iş birliği diğer sek-
törlere de taşınmıştır. Anlaşma ile Fransa, 
BAE yönetimin talebi sonrasında Körfez böl-
gesindeki ilk askerî üs kompleksi olan Camp 
de La Paix (Barış Kampı) üssünü Abu Dabi’de 
açmıştır. Bu üs aynı zamanda Fransa’nın 50 
yıl sonra yabancı bir ülkede açtığı ilk askerî üs 
olma özelliğini taşımaktadır. Deniz ve hava üs-
lerini kapsayan Barış Kampı’nda 700 civarında 
Fransız askeri görev yapmaktadır. Bu anlaşma 
ile Fransa BAE’yi üçüncü taraflardan gelecek 
herhangi bir saldırıya veya tehdide karşı koru-
mayı taahhüt etmektedir.1  

Fransa ve BAE arasında güçlü ekonomik 
ilişkiler bulunmaktadır. İki ülke arasında 2017 
yılı rakamlarına göre 4.5 milyar euro değe-
rinde bir karşılıklı ticaret hacmi vardır. 3.4 
milyar euroluk ihracat ile BAE, Fransa’nın 
Körfez’deki en büyük ikinci ihracat merkezi-
dir. Bunun karşılığında ise BAE’nin Fransa’ya 
olan ihracatı 1.1 milyar euro değerindedir. İki 
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ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin bir diğer 
önemli dinamiği ise BAE’nin Fransa’ya yaptı-
ğı yatırımlardır. Körfez ülkeleri arasında Ka-
tar’dan sonra Fransa’da en çok yatırım yapan 
ülke BAE’dir.2 Bu noktada Abu Dabi’nin dünya 
çapında faaliyet gösteren varlık fonu Mubada-
la’nın, Şubat 2020’de Fransa’daki şirketlere 10 
milyar euro değerinde yatırımda bulunacağını 
bildirmesi örnek olarak gösterilebilir.3 İki ülke 
arasındaki ekonomik ve ilişkilerin en önemli 
yapı taşı ise silah ticaretidir. 2019 verilerine 
göre Fransa silah ihracatının %30’unu (2,15 
milyar euro) Ortadoğu bölgesine yapmaktadır. 
BAE bu oranda en fazla paya sahip olan ülke 
konumundadır ve 1,5 milyar euro ile Fran-
sa’nın en büyük müşterisidir.4  

Kültür alanı iki ülke ilişkilerindeki önemli 
alanlardan bir diğeridir. Özellikle 2017 yılında 
Abu Dabi’de açılan Louvre Müzesi, Arap dünya-
sındaki ilk uluslararası ve Fransa’daki Louvre 
Müzesi’nin ilk yurt dışı şubesi olma özelliğini 
taşımaktadır. Bu sebeple müze ikili ilişkilerin 
kültürel boyutu için sembolik önem taşımak-
tadır. 2006 yılında açılan Paris-Sorbonne Üni-
versitesi Abu Dabi ikili ilişkileri de eğitim, dil ve 
kültürel bağların geliştirilmesinde önemli rol 
oynamaktadır. BAE aynı zamanda Körfez’deki 
en büyük Fransız/Frankofon gurbetçi toplu-
luğuna ev sahipliği yapmaktadır.5 Bu noktada, 
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron bu 
temalar üzerinden gelişen kültür alanını ikili 
ilişkilerin stratejik bir unsuru olarak görmek-
tedir.6 Tüm bu bahsedilen alanların daha da 
geliştirilmesi ve ikili ilişkilerin birçok alanda 
derinleştirilmesi amacıyla 2012 yılında baş-
latılan ve hâlâ düzenli olarak devam etmekte 
olan “Stratejik Diyalog” toplantıları düzenlen-
mektedir.

2. Fransa ve BAE’nin Arap Baharı 
Sonrasında İzlediği Bölgesel Dış 
Politika

“Arap Baharı” olarak adlandırılan ve dikta-
töryel yönetimlere karşı demokratik ve ekono-
mik talepler ile başlayan halk hareketleri 2010 
sonrasında bölgesel siyaseti şekillendiren 
temel olgu olmuştur. Gerek bu ayaklanma-
larla Tunus’tan başlayıp Mısır, Libya, Suriye, 
Bahreyn ve Yemen’e yayılarak tüm bölgeyi et-
kisi altına alan, bazı ülkelerdeki demokratik 
geçişleri de içeren “devrimci dalga” gerekse 
Mısır’da 2013 yılındaki askerî darbe ile başla-
yan ve burada darbeci Sisi özelinde vücut bu-
lan “seküler, askerî ve otokratik” rejim tipinin 
diğer ülkelere ihracını içeren “karşı-devrimci 
dalga” bölgesel siyasetin temel dinamiği ol-
muştur. Takip eden süreçte bölgede birbirle-
riyle yarışan ve çatışan bölgesel vizyonlar et-
rafında cereyan eden bir blok siyaseti anlayışı 
hâkim olmuştur. Bir tarafta devrimci halk ha-
reketlerini ve bu hareketlerin demokratik ta-
lepleri etrafında şekillenen bir bölgesel siste-
mi savunan Türkiye ve Katar, diğer tarafta ise 
karşı-devrimci çizgide dış destekli baskıcı re-
jimlerin halkalara dayatıldığı Arap Baharı ön-
cesi statükoya dönüşü savunan ülkeler. Kar-
şı-devrimci olarak adlandırılabilecek bu ikinci 
blokun bölgesel olarak başını Suudi Arabistan 
ve BAE çekmektedir ve bu güç ekseninin en 
önemli uluslararası destekçilerinden biri de 
Fransa’dır. 

Bu çerçevede Fransa ve BAE Ortadoğu’da 
bir çok ülkede benzer saikler ile benzer bir dış 
politika izlemiştir. ABD’nin bölgede aktif mü-
dahaleci tutumdan kaçınması, mevcut kaotik 
bölgesel düzende bu iki ülkenin bu göreceli 
çekilmeden doğan boşluğu doldurma nok-
tasında izledikleri aktif müdahaleci politika 
karşı-devrimci çizgide kesişmektedir. Fransa, 
Ortadoğu üzerinden “büyük güç” statüsünü 
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arttırmayı geliştirmeyi, BAE ise yine benzer bir 
şekilde kendisini “bölgesel aktör” olarak ka-
bul ettirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, 
bölgeye dair sahip oldukları ortak vizyon Lib-
ya, Mısır, Yemen ve Türkiye gibi konularda iki 
ülke arasında diplomatik ve askerî iş birliğini 
doğurmuştur.

2.1. BAE’nin Ortadoğu Politikası

BAE bölgenin görece yeni ve küçük devlet-
lerinden biri olarak 1971 yılında kurulmuştur. 
Sahip olduğu jeopolitik konumunu ve doğal 
kaynaklarını stratejik bir şekilde kullanarak 
izlediği politikalar ile kısa bir sürede ABD gü-
venlik şemsiyesi altında hem bölgesel hem de 
küresel ölçekte etkili bir aktöre dönüşmüştür. 
BAE’nin dış politikası Arap Baharı öncesi sü-
reçte yumuşak gücü, ara buluculuk faaliyet-
lerini, ekonomiyi, kimlik temelli yardımları 
önceleyen ve müdahaleci olmayan faaliyetleri 
içermiştir. Küçük bir devlet olarak yeni kuru-
lan ve kendini bölgesel ölçekte kabul ettirmeyi 
amaçlayan BAE dış politikası, bu anlamda “kü-
çük devlet” davranış kalıpları ile uyumludur. 
Ancak 2004 yılında  Muhammed Bin Zayid’in 
(MbZ) veliaht prens olarak  yönetimi fiilen ele 
geçirmesiyle güvenlikçi politikalar BAE içinde 
zemin kazanmaya başlamıştır.7 

Bu noktada Arap Baharı süreci BAE dış po-
litikası için önemli bir kırılma noktasıdır. Takip 
eden süreçte Abu Dabi liderliğinde yürütülen 

BAE dış politikası siyasi, ekonomik ve askerî 
açıdan oldukça  aktif ve müdahaleci bir hâl al-
mıştır. Bölgesel ölçekte devrimci hareketlere 
ve değişimlere karşı statükocu bir pozisyon 
alan BAE, en büyük karşı-devrimci ortağı Suu-
di Arabistan ile birlikte, Libya, Bahreyn, Mısır, 
Tunus, ve Yemen’de siyasi, ekonomik ve askerî 
gücünü Müslüman Kardeşler (MK), İran, Katar 
ve Türkiye gibi aktörlerin karşısına koyarak bu 
ülkelerdeki seküler ve otoriteryen unsurları 
destekleyerek nüfuz kazanma arayışına gir-
miştir. 

Daha somut örneklendirmek gerekirse 
BAE, 2011 yılında Bahreyn’de halk gösteri-
lerinin askerî olarak bastırılmasında önemli 
rol oynamış, Libya’da Kaddafi rejiminin NATO 
operasyonu ile devrilmesinde hem bu operas-
yonu diplomatik olarak destekleyerek Arap 
kamuoyunda askerî müdahale için meşruiyet 
zemini hazırlamış hem de sahada askerî ola-
rak operasyonu desteklemiştir. Takip eden ge-
çiş süreçinde ise önce eski rejimin seküler ak-
törlerini, İslamcı eğilimli gruplara karşı siyasi 
ve ekonomik olarak desteklemiş ancak bura-
da istediği sonuçları alamayan BAE yönetimi, 
sonrasında daha agresif ve müdahaleci bir 
politikayla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 
tanınan meşru Ulusal Mutabakat Hükûmeti’ne 
(UMH) karşı savaş açan ve Libya’da kendi as-
kerî yönetimini kurmak isteyen Halife Hafter’ı 
desteklemiştir. BAE ayrıca Mısır’da darbeci 
Sisi rejiminin en önemli finansal ve siyasi des-
tekçisidir. Tunus’ta da benzer şekilde pozisyon 
alan BAE yönetimi şeçilmiş Nahda hükûmeti-
ne karşı eski rejimin aktörlerinden oluşan se-
küler Nida Tunus Partisi’ni siyasi ve ekonomik 
olarak desteklemektedir. BAE’nin derin bir 
şekilde müdahil olduğu bir diğer bölgesel kriz 
alanı ise Yemen’dir. Yemen’de Arap Baharı ile 
başlayan gösterilerin önünü almak ve kontrolü 
sağlamak için Suudi Arabistan ve Körfez İşbir-
liği Örgütü (KİK) öncülüğünde bir siyasi geçiş 

Fransa, Ortadoğu üzerinden 
“büyük güç” statüsünü arttırmayı 
geliştirmeyi, BAE ise yine benzer 
bir şekilde kendisini “bölgesel 
aktör” olarak kabul ettirmeyi 
amaçlamaktadır.
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süreci planlanlanmış, bu kapsamda Yemen 
Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih görevini 
cumhurbaşkanı yardımcısı olan Abdurabbu 
Mansur el Hadi’ye devretmiştir. Ancak geçiş 
sürecinin halkın taleplerini karşılamaması, 
Hadi’nin iktidardan vazgeçmemesi ve Husile-
rin önemli bir siyasi ve askerî aktör olarak öne 
çıkması gibi sebeplerden ötürü dış aktörler ta-
rafından dayatılan bu suni siyasi geçiş süreci 
başarısızlığa uğramış ve Yemen bir iç savaşa 
sürüklenmiştir. 2015’te Suudi Arabistan’ın as-
kerî müdahalesiyle daha da derinleşen krizde 
BAE müttefiği ile birlikte en önemli rolü oyna-
maktadır.8 

BAE’nin bu dönemde izlediği dış politakası-
nın temel amacı Arap Baharı tarafından ateş-
lenen bölgesel değişim rüzgarının önüne set 
çekmektir. Çünkü bu değişim rüzgarının bir 
sonucu olarak bölgesel siyasette temel aktör 
hâline dönüşen MK, BAE tarafından rejim gü-
venliğine karşı bir tehdit olarak algılanmakta-
dır. Bu tehdit algısının temel sebebi federas-
yon içindeki farklı emirliklerin bu hareketin bir 
uzantısı olarak kabul edilen Islah Hareketi’ne 
karşı farklı tutumlarıdır. Özellikle ekonomik 
eşitsizliğin çok daha görünür olduğu Resü’l 
Hayme gibi   kuzey emirliklerinde Islah Hare-
keti hem yöneticiler hem de halk tarafından 
desteklenmektedir. Bu sebeple MbZ liderli-
ğindeki Abu Dabi yönetimi bu hareketi rejimin 
güvenliği ve siyasi meşruiyeti için hayati teh-
ditlerden biri olarak görmektedir.9 İç siyaset-
teki bu tarz kırılganlıklar ve bölgesel değişim 
rüzgârları altında Abu Dabi yönetimi hem içer-
de hem de dışarda oldukça güvenlikçi ve mü-
dahaleci bir politika izlemiştir.

Tunus ve Mısır’daki demokratik geçiş sü-
reçleriyle birlikte bölgesel sistemin siyasal 
İslam’a yakın gruplar tarafından demokratik 
uzlaşı etrafında yeniden dizayn edilmesi süre-
ci BAE ve Suudi Arabistan gibi  rantiyer, otori-

ter ve hanedanlık merkezli siyasi yapıya sahip 
olan ülkeler tarafından siyasi meşruiyet, rejim 
güvenliği, nüfuz alanları ve bölgesel düzen 
açısından ciddi bir tehdit olarak algılanmıştır. 
Bu sebeple Arap Baharı dalgasını durdurmak 
ve geri çevirmek için karşı-devrimci siyaset 
bu iki ülkenin dış politikasının temel itici gücü 
olmuştur.10 Bu noktada karşı-devrimci siya-
set ve bunun etrafında gelişen müdahaleci ve 
agresif dış politika BAE’nin 2011 sonrası sü-
reçteki bölgesel siyasetinin belkemiğini oluş-
turmaktadır. Karşı-devrimci bölgesel dizayn 
olarak adlandırılabilecek bu projenin temel 
amaçları bölgede demokratik güçlere karşı 
seküler, militarist ve otoriter unsurları des-
teklemek; İran, Türkiye ve Katar’ın bölgedeki 
nüfuzunu geriletmek ve bölgede kendi siyasi, 
ekonomik ve askerî çıkarları doğrultusunda 
nüfuz alanını genişleterek güç projeksiyonun-
da bulunmaktır.

Özellikle 2013 yılında Mısır’da demokratik 
yollar ile başa gelmiş Mursi hükûmetine kar-
şı yapılan askerî darbe, Arap Baharı süreci-
nin karşı-devrim ile durdurulduğu ve tersine 
dönüş aşamasının başlatıldığı en net dönüm 
noktasıdır. Takip eden süreçte, Sisi merkezli 
kurulan seküler, askerî ve otoriter rejim tipi 
karşı devrimci ülkeler için diğer ülkelere de 
adapte edilmek istenen bir model hâline gel-
di. Bunun en somut örneği benzer bir proje-
nin Hafter üzerinden Libya’ya dayatılmak is-
tenmesidir. Katar ve Türkiye’nin Arap Baharı 
sürecini destekleyen politikalar izlemesi so-
nucu, BAE ve Suudi Arabistan tarafından izole 
edilmeye çalışılarak farklı cephelerden hedef 
alınması karşı devrimci ülkelerin bölgesel sis-
temi dizayn etme arayışlarının öne çıkan diğer 
tezahürleri olarak gösterilebilir. Bu anlamda 
Katar’ı cezalandırmayı ve izole etmeyi amaç-
layan politikaların sonucu olarak ortaya çıkan 
2014 ve 2017 Körfez Krizleri de bu çerçevede 
değerlendirilebilir.
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Tüm bu genel çerçeve üzerinden BAE’nin 
dış polikasının temel arayışını sorgulamak 
gerekmedir. BAE’nin 2011 sonrası izlediği bu 

pro-aktif, müdahaleci ve agresif dış politika 
Abu Dabi’nin küçük devlet kalıplarını aşıp ken-
dini bölgesel siyasette etkili ve oyun kurucu 
bir bölgesel devlet olarak kabul ettirme ara-
yışının bir sonucudur. Karşı-devrimci siyaset 
Arap Baharı sonrası bölgenin yeniden dizayn 
edilmesinde BAE’ye bu alanı sağlamıştır. İz-
lediği ekonomik ve askerî politikalar ile Lib-
ya, Mısır ve Yemen gibi zayıflatılmış ülkelerde 
kendi çıkarları doğrultusunda nüfuz kazanan 
BAE, kurduğu ittifak ağları ile kendini Ortado-
ğu siyasetin de kilit bir bölgesel aktör olarak 
konumlandırmaya çalışmaktadır.

2.2. Fransa’nın Ortadoğu Politikası

Fransa’nın Ortadoğu politikasının izleri 
sömürgeci bir geçmişe dayanmaktadır. Özel-
likle Birinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere ile 
birlikte Fransa, kendi emperyal çıkarları et-
rafında bölgeyi şekillendirmiş ve doğal olma-
yan sınırlar ile yapay devletlerin kurulmasına 
öncülük etmiştir. Doğal sosyo-kültürel, siyasi 
ve demografik gerçeklikler ile uyuşmayan bu 
devlet yapıları hâlihazırda bölgedeki derin ça-
tışma fay hatlarının temelini oluşturmaktadır. 
Lübnan ve Suriye, Fransa tarafından sınırları 
çizilmiş ve sosyal mühendisliği yapılmış eski 

Fransız sömürgeleri olarak hâlâ şiddetli kriz-
lerin hâkim olduğu ülkelerden ikisidir.

Takip eden süreci Fransa için de-koloni-
zasyon süreçleriyle birlikte Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika bölgesinden kademeli çekiliş takip et-
miştir. 2000’li yıllar Fransa’nın bölgede ciddi 
bir oranda nüfuz alanı kaybettiği ve durağan 
bir dış politika izlediği bir dönemdir. Bu dö-
nemde Fransa bölgesel rekabette rakiplerine 
karşı hem yumuşak güç hem de ekonomik açı-
dan alan kaybetmiş ve bölgesel pastadan aldı-
ğı pay azalmıştır.11  

Fransa’nın bölgeye dair dış politikasını 
şekillendiren stratejik çıkarları mevcuttur. 
Bunların başında silah ticareti ve enerji itha-
latı gelmektedir. Fransa enerji ithalatının üçte 
birini bu bölgeden karşılamakta ve silah sa-
tışının yine yarısını bu bölgeye yapmaktadır. 
Fransa, ABD ve Rusya’dan sonra dünyanın en 
büyük 3.silah ihracatçısıdır. Özellikle dünya  
pazarındaki konumunu son 10 yılda %72 ora-
nında arttırarak 2015-19 yılları arasında dünya 
silah ihracatında %7,9’lük bir paya sahiptir. Bu 
oranın %52’lik aslan payını Ortadoğu’ya yapı-
lan silah ihracatı oluşturmaktadır. Mısır %26 
ve Katar %14’lük oranlarla Fransa’nın en bü-
yük müşterileridir. Özellikle bu oran 2010-14 
dönemi rakamlarıyla karşılaştırıldığında 2015-
19 yılları arasında Fransa’nın bölgeye olan si-
lah ihracatı %363 gibi yüksek bir seviyede artış 
göstermiştir. Ortadoğu silah ihracatçısı ülke-
ler için oldukça büyük ve kazançlı bir pazardır. 
Dünyanın en büyük 10 silah ithalatçısından 5’i 
Ortadoğu ülkesidir. 2015-19 döneminde dün-
ya silah ithalatının %35’i bu bölge tarafından 
yapılmıştır. BAE’nin dünya silah ithalatındaki 
payı bu dönemde %3,4’tür. Fransa %11’lik bir 
pay ile ABD’den (%68) sonra BAE’nin en büyük 
silah tedarikçisidir.12 Bu sebeple Fransa ve 
Körfez ülkeleri arasındaki ilişkinin en önem-
li boyutunu silah ticareti oluşturmaktadır. Bu 

BAE’nin 2011 sonrası izlediği bu 
pro-aktif, müdahaleci ve agresif dış 
politika Abu Dabi’nin küçük devlet 
kalıplarını aşıp kendini bölgesel 
siyasette etkili ve oyun kurucu bir 
bölgesel devlet olarak kabul ettirme 
arayışının bir sonucudur.
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ilişki yapısı Fransa’ya oldukça kazançlı bir ti-
caret ve dünyanın en stratejik jeopolitik mer-
kezlerinden birinde askerî varlık imkânı tanır-
ken Körfez ülkeleri için ise güvenlik ortaklarını 
ve tedarikçilerini çeşitlendirdikleri bir koruma 
sağlamaktadır.

Fransa’nın Arap Baharı’na tepkisi ABD ile 
benzer bir şekilde diğer uluslararası aktörler 
gibi süreç içinde değişiklik göstermiştir. Bu-
nun en temel nedenleri arasında Fransa’nın 
bölgedeki yerleşik düzen ve bunun unsurlarıy-
la kurduğu iyi ilişki ve halk hareketlerinin bu 
ilişkinin geleceğine yönelik tehditler oluştur-
ması gösterilebilir. Fakat Tunus üzerinde ge-
lişen ihtiyatlı bekle ve gör politikası, gösterile-
rin diğer ülkelere yayılması ve sonuç üretmeye 
başlamasıyla birlikte Arap Baharı lehine bir 
pozisyona dönüşmüştür.13 Özellikle Libya’da 
Kaddafi rejiminin devrilmesinde gerek NA-
TO’nun askerî müdahalesini örgütlemede ve 
gerekse sahada operasyonel seviyede oynadığı 

öncü rol ile Fransa, Libya’nın bu süreçte gele-
ceğini sekillendiren başat aktörlerden biridir. 
Ancak ilerleyen süreçlerde Mısır’da Sisi ve Li-
bya’da Hafter lehine aldığı pozisyon ile Fransa, 
bölgesel siyasette kendini karşı devrimci oto-
riter rejimler ile birlikte konumlandırmıştır.

Nicolas Sarkozy sonrası 2017 yılı itibarıyla 
Emmanuel Macron’un cumhurbaşkanlığıy-
la birlikte Fransa’nın Ortadoğu politikası yeni 
bir ivme kazanmıştır diyebiliriz. Bölgesel kriz-
lere her zamankinden yoğun ve müdahaleci 
bir şekilde müdahil olmaya başlayan Fransa, 
Libya’da hem askerî ve siyasi olarak darbeci 
Hafter’i desteklemiş hem de ara bulucuk faali-
yetleri ile diplomatik alanda süreci yönlendir-
meye çalışmıştır. Doğu Akdeniz’de doğrudan 
sınırı olmamasına buradaki jeopolitik denge-
leri Türkiye’yi hedef alarak şekillendirmeye 
çalışmıştır.  

Macron yönetimindeki Fransa’nın yaşadığı 
iç siyasetteki ekonomik ve siyasi sıkışmaların 
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dış politika alanına yansıdığı ve iç siyasetteki 
sıkışmaların maceracı bir dış politika ürettiği 
noktasında genel bir görüş hâkimdir. Bu nok-
tada 2017 yılında Macron’un Avrupa’da yük-
selen aşırı sağın bir sonucu olarak Marine Le 
Pen karşıtı koalisyonun adayı olarak ikinci tur-
da Fransa Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. 
Ancak izlediği elitist, toplumun zengin kesim-
lerini önceleyen ve buradan doğan ekonomik 
yükümlülükleri de ekstra vergiler yoluyla alt 
ve orta sınıfa yükleyen ekonomi politikaları 
sebebiyle neoliberal çevreler tarafından öne 
çıkarılan  Macron, ülkesinde kısa süre içinde 
önemli bir itibar ve prestij kaybı yaşamıştır. 
Özellikle bu ekonomik politikaların toplumsal 
yansıması olarak başlayan ve ülkeyi kasıp ka-
vuran “Sarı Yelekliler Hareketi” (yellow vest 
movement) bunun en önemli göstergelerin-
dendir.14 

Fransa’nın dünya siyasetini önemli bir şe-
kilde etkilediği 19. ve kısmen 20. yy artık geride 
kalmış durumdadır. Fransa her ne kadar  Bir-
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)’nın 
beş daimî üyesinden biri olsa da ekonomik, 
siyasi ve teknolojik kapasite açısından artık 
tek başına büyük güçler kulübünün bir üyesi 
değildir. Fransa’nın varlığı ancak Avrupa Bir-
liği (AB) ile birlikte değerlendirildiğinde ABD, 
Çin ve Rusya arasında dönen çok-kutupluluk 
tartışmalarında bir anlam ifade etmektedir. 
Burada Macron’un Fransa önderliğinde AB’yi 
uluslararası siyasette yeni bir kutup olarak ko-
numlandırma çabalarının da15 sonuç vermesi 
pek muhtemel gözükmemektedir. Çünkü AB 
içinde Fransa’nın Almanya’nın gücünü hem 
ekonomik hem de siyasi açıdan dengeleme 
ve yönlendirme kapasitesi yoktur. Buna ilava-
ten AB Ordusu gibi sadece söylem düzeyinde 
kalan ve gerçekleştirilmesi pek mümkün ol-
mayan söylemlerde Fransa’nın güvenilirliğini 
zedelemektedir. Bu noktada 2008 ekonomik 
krizi sonrasında başlayan AB’nin siyasi ve 

ekonomik krizlerinin önemli kırılganlıklar ve 
sorunlar yarattığı süreçte takip eden mülteci 
sorunu, Brexit, aşırı sağın yükselmesi ve son 
olarak küresel Covid-19 salgınında verilen ba-
şarısız sınav AB projesine olan güveni ciddi bir 
şekilde sarsmıştır.

Tüm bu krizlerin sonucu olarak Macron’un 
dış politikada izlediği agresif söylem ve tutum 

bu krizlerin dış politikada yakalanacak zafer 
ile giderilebileceğine dair iyimser ve bir o ka-
dar naif düşünceye dayanmaktadır. Bu nok-
tada popülist ve milliyetçi bir yaklaşımla Ku-
zey ve Sahra-altı Afrika ülkeleri başta olmak 
üzere eski sömürge ülkelerinde izlediği aktif 
dış politika üzerinden kazanımlar elde edip 
yeniden bir “süper güç” statüsü elde etme 
peşindedir.16 Bu noktada, Fransa için Ortado-
ğu küresel siyasette kendini ispatlama alanı 
olarak öne çıkmaktadır ve bu bölgede izledi-
ği dış politika da bunun bir yansıması olarak 
değerlendirilmelidir.17 Arap Baharı ile birlikte 
ve özellikle karşı-devrimci pozisyona kayma-
sıyla birlikte Fransa’nın izlediği müdahaleci ve 
otoriter rejimleri önceleyen politikaları, Fran-
sız dış politikasını şekillendiren insan hakları 
ve terörle mücadele gibi iki temel söylemsel 
unsurla gitgide daha fazla çelişir hâle gelerek 

Arap Baharı ile birlikte ve özellikle 
karşı-devrimci pozisyona 
kaymasıyla birlikte Fransa’nın 
izlediği müdahaleci ve otoriter 
rejimleri önceleyen politikaları, 
Fransız dış politikasını şekillendiren 
insan hakları ve terörle mücadele 
gibi iki temel söylemsel unsurla 
gitgide daha fazla çelişir hâle gelerek 
söylem-eylem pratiği etrafında 
güvenilirliğini kaybetmiştir.
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söylem-eylem pratiği etrafında güvenilirliğini 
kaybetmiştir.18 Özellikle Ortadoğu’da Cezayir, 
Suriye, Libya, Tunus gibi ülkelerde nüfuz ala-
nını kaybettikçe daha agresif bir dış politika 
izleme yoluna gitmiştir.19 

Fransa’nın bölgede izlediği Sisi ve Hafter 
gibi darbeci unsurları desteklemek üzerinden 

şekillenen Ortadoğu politikası BAE, Suudi Ara-
bistan ve İsrail gibi karşı-devrimci ülkelerin 
bölgeye dair gelecek tasarımı ile uyuşmakta-

dır. Bu ülkeler bölge halklarına karşı seküler 
ve otoriter diktatörler üzerinden kontrol edi-
lebilir bir bölgesel düzen istemektedir. Fran-
sa’nın bu doğrultuda izlediği dış politikanın 
esas gayesi bölgede bu yapılar üzerinden elde 
ettiği diplomatik, ekonomik ve askerî kazanç-
lar üzerinden kendini yeniden küresel siyaset 
sahnesinin başat aktörleri arasında konuşlan-
dırarak çok kutupluluk söylemi altında büyük 
güçler mücadelesinin bir aktörü olmaktır. 
Fransa, özellikle Ortadoğu’da ABD’nin doğru-
dan müdahaleden kaçınan tutumuyla yarattığı 
siyasi boşluğu Körfez ülkeleriyle geliştirdiği iş 
birlikleriyle doldurmaya çalışmakta ve bu iş 
birlikleri üzerinden de diğer bölge ülkelerini 
dizayn etme siyaseti izlemektedir. 

3. Karşı-devrimci Siyaset ve İş 
Birliğinin Tezahürleri

Yukarıda genel çerçevesini çizdiğimiz üze-
re Fransa ve BAE’nin Arap Baharı sonrasında 
Ortadoğu’da izledikleri dış politikalar kar-
şı-devrimci çizgide kesişmektedir. Bu iki ülke 
özellikle Mısır, Libya, Yemen ve Türkiye ile ala-
kalı konularda benzer siyasi pozisyonlar almış 

Fransa’nın bu doğrultuda izlediği 
dış politikanın esas gayesi 
bölgede bu yapılar üzerinden 
elde ettiği diplomatik, ekonomik 
ve askerî kazançlar üzerinden 
kendini yeniden küresel siyaset 
sahnesinin başat aktörleri arasında 
konuşlandırarak çok kutupluluk 
söylemi altında büyük güçler 
mücadelesinin bir aktörü olmaktır.
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ve bu pozisyonlar etrafında bu ülkelere yönelik 
izledikleri politikalarda ekonomik, askerî ve 
diplomatik iş birliğine gitmiştirler. Bu sebeple 
takip eden bölümlerde spesifik olarak bu ül-
kelerin Arap Baharı sonrasında Mısır, Libya, 
Yemen, Türkiye ve Doğu Akdeniz konularında 
izledikleri politikar ele alınacak ve bu çerçeve 
içinde Fransa ve BAE’nin kesişen ortak eylem-
leri, amaçları ve vizyonları açıklanacaktır.

3.1. Mısır

Mısır, bölgesel siyasetteki öncü statüsü 
ve tarihsel liderliği nedeniyle karşı devrimci 
devletler için oldukça stratejiktir. Bu sebep-
le Mısır’daki bir değişim bütün bölgeyi etki-
leme potansiyeline sahiptir. Nasıl ki Mısır’da 
başarılı bir demokratik geçiş tüm bölge için 
bir örnek teşkil edecekse tam tersi bir şekil-
de geriye dönüş de benzer bir etki yaratarak 
Arap Baharı öncesi statükonun tekrar diriltil-
mesinin önünü açacaktır. Bunun farkında olan 
BAE, Mısır’daki İhvan Hareketi’nin yükselişin-
den rahatsız olan aktörlerin başında gelmek-
tedir. Sisi darbesinin gerçekleştirilmesinde ve 
sonrasında ayakta kalmasının arkasındaki en 
büyük iki güç Riyad ve Abu Dabi yönetimleridir. 
Darbe sonrasında BAE, Mısır ile ilişkilerini her 
alanda derinleştirerek Sisi yönetimini siyase-
ten nüfuzu altına almıştır. BAE en az 18 milyar 
dolarlık ekonomik destek ile Sisi yönetiminin 
baş finansörlerinden bir olmuştur.20  

Mısır’daki darbeci Sisi rejiminin en büyük 
uluslararası destekçilerinin başında Fran-
sa gelmektedir. Fransa’nın darbe yönetimine 
verdiği desteğin iki boyutu öne çıkmaktadır. 
Bunlardan ilki, silah ve teknolojik ekipman sa-
tışlarıdır. Darbeyi takip eden süreçte Fransa 
kısa süre içinde ABD’yi de geçerek Mısır’ın en 
büyük silah tedarikçisi konumuna gelmiştir. 
Fransa sadece 2015 yılında Mısır’a 5.2 milyar 
euro değerinde 24 adet Rafale savaş uçağı 

satmıştır.21 Fransız silah şirketlerinin ve hükû-
metinin Sisi ile kurduğu ilişkinin temelinde Mı-
sır halkının devlet otoritesi tarafından bastırıl-
ması yatmaktadır. Bu noktada yapılan yüksek 
teknolojili ağır silah satışları ve gözetleme, ca-
susluk ve sansürleme gibi faaliyetlerin uygu-
lanması alanlarında Fransa hükûmeti onayıyla 
Fransız şirketleri aktif bir şekilde rol oyna-
maktadır.22 İkinci boyut ise Fransa tarafından 
darbeci Sisi yönetimine uluslararası alanda 
verilen meşruiyettir. Hem AB’nin önde gelen 
üyesi hem de BMGK’nin 5 daimî üyesinden biri 
olarak Fransa’nın Sisi ile kurduğu ilişki dar-
beci yönetime uluslararası toplumda kabul ve 
meşruiyet sağlanmasında ön ayak olmuştur. 

Sonuç olarak Fransa ve BAE, Mısır’da Sisi 
rejimini diplomatik, ekonomik ve askerî olarak 
destekleyen bir politika izlemiştirler. Bu ülke-
lerin Mısır ile kurduğu bu ilişki aynı zamanda 
bu iki aktörün Ortadoğu’da bölgesel düzene 
dair gelecek tasavvurlarının en güçlü ve net 
göstergesidir. Arap Baharı sonrası demokratik 
geçişi başarıyla tamamlamış ve tarihinde ilk 
defa kendi başkanını seçmiş bir Mısır’ı tekrar 
bir darbe ile eskiye döndürmek ve bu dönüşü 
ekonomik, askerî ve siyasi olarak destekleye-
rek meşrulaştırmak, Fransa ve BAE’nin kar-
şı-devrimci modelinin daha sonra Libya’ya da 
taşınmak istenen ilk ayağı olarak değerlendi-
rilebilir. 

3.2. Libya

Fransa ve BAE, Libya’da NATO askerî ope-
rasyonu ile Kaddafi’nin devrilmesinde hem 
diplomatik hem de askerî olarak en aktif rolü 
oynayan ülkelerin başında gelmektedir. Takip 
eden süreçte iç savaşa sürüklenen Libya’da 
bu iki aktör yine diplomatik ve askerî olarak 
meşru hükûmete karşı darbeci Halife Hafter’ı 
destekleyerek ülkenin bir savaş sarmalına gir-
mesinde önemli rol oynamıştırlar.
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Kaddafi’nin devrilmesini takip eden siya-
si geçiş sürecinde Abu Dabi, Libya siyasetine 
müdahil olarak süreci kendi çıkarları doğrul-
tusunda şekillendirmeye çalışmıştır. Bölgesel 
olarak İslamcı grupları bu geçiş süreçlerinde 
geriletmeyi amaçlayan dış politikası, BAE’nin 
Libya’daki pozisyonunun genel çerçevesini 
oluşturmaktadır. İlk olarak Libya Genel Ulu-
sal Kongresi’nde İslamcı eğilimli gruplara 
karşı seküler Mahmud Cibril gibi unsurları 
destektekleyen BAE yönetimi daha sonrasın-
da burada başarılı bir sonuç alamayınca daha 
agresif ve müdahaleci bir pozisyon alarak Ha-
life Hafter üzerinden Libya’yı şekillendirmeye 
çalışmıştır. Hafter’ın meşru hükûmete karşı 
giriştiği darbe ülkeyi bir iç savaşa sürüklemiş-
tir. Kurduğu paralel hükûmet yapılarıyla ülke-
yi kendi askerî yönetimi altında konrol etmeyi 
amaçlayan Hafter, aldığı dış destekler ile eski 
rejim kalıntılarını, seküler ve Medhali selefiler 
gibi aşırı dinci grupları meşru hükûmete karşı 
tek bir çatı altında toplamıştır.23 

Sisi rejiminden ilhamla Hafter merkezli 
otoriter bir Libya projesinin en büyük destek-
cisi yine Abu Dabi başta olmak üzere Suudi 
Arabistan-BAE ikilisidir. BAE, Hafter lehine 
geniş ölçekli bir askerî, ekonomik ve diploma-
tik destek süreci başlatmıştır. Bu eylemlere 
BM’nin başlattığı silah ambargosunu delmek 
de dâhildir. BAE’nin Hafter güçlerine olan as-
kerî desteği çeşitli alanlarda kendini göster-
miştir. Sağladığı hava desteği ile 2016 sonrası 
petrol sahaları da dâhil olmakla birlikte Haf-
ter’ın kontrol alanının genişlemesinde önemli 
bir paya sahip olan BAE, aynı zamanda çeşitli 
askerî kara araçlarları, silahlar ve askerî he-
likopterler ile illegal Hafter güçlerinin başlıca 
silah tedarikçilerinden bir olmuştur.24 Ayrıca 
Abu Dabi finansörlüğünde yaklaşık 1.500 Su-
dan ve Çadlı paralı asker Hafter saflarında sa-
vaştığı bilinmektedir.25 BAE, silah desteğinin 
yanında ayrıca düzenlediği hava saldırılarıyla 

da Libya’ya askerî olarak doğrudan müdahe 
etmiştir.26  

BAE, Babül Mendep, Hürmüz ve Süveyş gibi 
stratejik deniz ticareti rotalarını çeşitli askerî 
üsler ve ticari liman anlaşmaları ile kontro-
lünü hedefleyen bir deniz stratejisi politikası 
izlemektedir.27 Bu yolla bölgesel askerî, siyasi 
ve ekonomik nüfuzunu etkili bir aktör olarak 
arttırmayı hedefleyen Abu Dhabi yönetimi Li-
bya’yı Mısır ile birlikte bu stratejisinin önemli 
bir parçası olarak görmektedir.28 BAE’nin Haf-
ter lehine finanse ettiği paralı askerler, askerî 
teçhizatların yanı sıra aktif olarak kullandığı 
askerî üsler bu bağlamda değerlendirildiğin-
de Abu Dabi’nin Libya’daki varlığının boyutu ve 
hedefleri daha iyi anlaşılabilir. 

Fransa’nın Libya iç savaşında aldığı pozis-
yonun eylem ve söylem üzerinden çatışan iki 
farklı boyutu vardır. Söylem boyutunda BM 
destekli Serrac hükûmetini destekleyen ve 
Hafter ile Serrac arasında ara buluculuk po-
zisyonu alan Fransa, işin eylem boyutunda ise 
darbeci Hafter’e ciddi oranda diplomatik ve 
askerî destek sağlamıştır. Bu çelişkili tutu-
mun sebebi ise Fransa’nın, özellikle de Mac-
ron döneminde, Libya’daki siyasi, ekonomik ve 
askerî çıkarlarını koruma isteğidir.29 Macron 
fırsatçı bir şekilde iç politika da elini güçlendi-
recek bir kaldıraç vazifesi görmesi için Libya’yı 
hızlı bir zafer kazanacağı bir alan olarak göre-
rek BAE ve Suudi Arabistan’ın Libya politikası-
nın peşine takılmıştır.30 

Fransa’nın Libya’daki politikası Mısır’da-
ki ile benzerlik göstermektedir. Burada da 
Fransa, otoriter istikrar söylemi altında Haf-
ter üzerinden eski düzene yani devrilmesi-
ne öncülük ettiği Kaddafi’nin otoriter-askerî 
diktatörlük rejimine benzer bir siyasi projeyi 
desteklemektedir. BAE gibi Fransa’da BM am-
bargosunu delerek Hafter’a silah temin etmiş-
tir. Bunun en somut kanıtlarından biri ise 2019 
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yılında ABD tarafından satılan ve Fransa kay-
naklı 4 anti-tank füzesinin Hafter güçlerine te-
min edildiğinin tespitidir.31 Bir diğeri ise 2015 
yılında Fransa tarafından Mısır’a satılan Rafa-
el savaş uçaklarının Hafter tarafından askerî 
operasyonlarda aktif olarak kullanılmasıdır.32  
Fransa ayrıca Haftar’a sahada doğrudan özel 
kuvvetler ve danışmanlar aracılığıyla destek 
vermiştir. Bu doğrultuda 2016 yılında 3 Fran-
sız özel kuvveti sahada ölmüştür.33 Fransa, Li-
bya’daki sivilleri hedef alan drone saldırılarını 
yönetmek ve Hafter ordusuna anti-tank füze-
leri sağlamaktadır.34 

Askerî desteğin dışında Fransa ayrıca Haf-
ter’e ciddi diplomatik destek de vermiştir. Bu 
noktada Sisi senaryosuna benzer bir işlev ile 
Hafter’a uluslararası alanda meşruiyet kazan-
dıran Fransa, onun agresif askerî tutumunun 
kaynaklarından biri hâline gelmiştir. Hafter’ın 
meşru Libya hükûmetini, sivilleri ve hastene-
ler gibi şehirlerin can damarlarnı hedef alan 
askerî saldırıları bile Fransa’nın zımni onayı-
nı almış ve Fransa’dan tepki almamıştır. Bu-
nunda ötesinde Macron, Hafter’ı birçok ulus-
lararası konferansa ve toplantıya davet etmiş 
ve Elysee Sarayı’nda ağırlamıştır. Bu da tüm 
insan hakları ihlallerine rağmen darbeci ve 
illegal bir savaş lordunun uluslararası alan-
da meşrulaştırılarak Libya çözüm sürecinin 
ayrılmaz bir parçası olarak lanse edilmesine 
ön ayak olmuştur.35 Fransa ayrıca 2019 yılında 
Hafter’ın Trablus’a karşı başlattığı askerî ope-
rasyon sonrasında AB’nin Hafter’ın saldırgan 
tutumunu sonlandırması için yapacağı ortak 
açıklamayı dahi engellemiştir.36 

Fransa Hafter kontrolü altındaki bölgeler-
den enerji başta olmak üzere fayda sağlama 
peşindedir. Bu çerçevede Fransa, Libya’dan 
petrol ihracatını arttırmanın yollarını aramak-
ta ve Fransız şirketleri aracılığıyla ülkenin 
petrol sektöründe önemli bir poziyon almayı 

istemektedir. Bu doğrultuda Fransa’nın Libya 
petrollerine erişimi noktasında 2018 yılında 
Total’in Libya Ulusal Petrol Şirketi’nin bir yan 
kuruluşu olan Waha’dan %16,33’lük pay satın 
alması örnek gösterilebilir.37 

Fransa ayrıca Fizan’daki kabileler ile yakın 
ilişkileri vardır. Bu bölge hem sahip olduğu 
doğal kaynak zenginliği hem de Fransa’nın  
Nijer, Çad ve Mali gibi eski sömürgelerine ula-
şımında konumu sebebiyle jeopolitik bir öne-
me sahiptir. Bu sepeble, Fransa’nın Hafter’i 
pervasızca desteklemesinin en önemli neden-
lerinden biride Kuzey ve Batı Afrika’da Fransız 
çıkarlarının ve eski sömürge ülkelerine erişi-
min korunması noktasında güvenilir bir müt-
tefik görmesidir.38  

Fransa ayrıca diplomatik gücünü kullana-
rak BAE’nin Libya’daki illegal faaliyetlerine 
karşı diplomatik koruma sağlamaktadır.39 As-
kerî katkısının yanı sıra BAE için Fransa’nın 
önemi Fransa’nın BAE’nin insalık dışı, agresif 
ve çatışmacı politikalarına meşruiyet kazan-
dırmasıdır. Bu noktada özellikle 2017 itiba-
rıyla Macron’un Fransa’nın hem iç siyasetini 
yönlendirme hem de aşınan uluslarası nüfuz 
alanını arttırmak için aktif dış politika izleme 
açlığı, BAE’nin bölgesel aktiviteleri için diplo-
matik korunak vazifesi görmektedir.40 

3.3. Yemen

BAE ve Fransa iş birliğinin sahaya yansıdı-
ğı bir diğer alan ise Yemen’dir. Suudi Arabis-
tan 2015 yılında Cumhurbaşkanı Abdurabbu 
Mansur el-Hadi’nin otoritesini tesis etmek ve 
Husilerin artan hâkimiyetini geriletmek için 
Yemen’e “kararlılık fırtınası operasyonu” ile 
askerî müdahalede bulunmuştur. BAE’de bu 
operasyonun en büyük katılımcılarındandır. 
2015’ten beri devam eden savaş Yemen’i ha-
rap ederek 100.000’den fazla kişinin hayatını 
kaybettiği, 3.6 milyon insanın yerinden edildiği 
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ve 24 milyonunun hayatta kalmak için doğru-
dan yardıma muhtaç olduğu dünyanın en trajik 
insani krizlerinden birini doğurmuştur.41 

Diğer ülkelerde olduğu gibi Yemen’de de 
BAE ve Suudi Arabistan’ın savaş faaliyetlerin 
ve suçlarının en büyük destekçilerinden biri-
si sağladığı lojistik, askerî ve siyasi destek ile 
Fransa’dır.42 Fransız özel kuvvetlerinin Ye-
men’de bulunduğu ve BAE ordusu ile ortak ha-
reket ettiği bilinmektedir.43 Ayrıca Fransız as-
kerî teknolojisi ve silahları, Suudi Arabistan ve 
BAE’nin savaşı sürdürmesinde stratejik bir rol 
oynamıştır. Fransız askerî istihbarat servisin-
den sızdırılan bilgilere göre Lerclerc tankları, 
Caesar topçu silahları, Mirage savaş uçakları, 
Damocles füze güdüm teknolojisi, gemiler ve 
helikopterler, Suudi Arabistan ve BAE tarafın-
dan Yemen’de aktif olarak kullanılan Fransız 
silahlarıdır.  Bu ülkelere devam eden silah 
satışları ve Fransız silahları üzerinden Fran-
sa’nın Yemen’deki insani krizde taraf olarak 
rol oynaması Fransa’nın Yemen’de işlenen 
savaş suçlarının ortağı olarak insan hakları 
örgütleri tarafından suçlanmasına sebep ol-
muştur.44 

Son olarak, Fransa’nın Yemen’de BAE 
operasyonlarına desteğinin yansımasnın bir 
göstergesi olarak, Total’in %40 oranından his-
sesinin bulunduğu Balhaf’daki gaz ihracat te-
sisinin merkezinde BAE’nin askerî üssü ve tu-
tuklulara işkence uyguladığı gizli hapishanesi 
bulundu. Fransa’nın kontrolündeki bir alanda 
böyle bir insan hakları ihlalinin yaşanmasına 
karşı Paris’in BAE’nin bu eylemlerine karşı 
sessiz kalması insan hakları örgütleri tarafın-
dan da tepki ile karşılanmıştır.45         

3.4. Türkiye Karşıtlığı

Fransa ve BAE’nin dış politikalarının kesiş-
tiği bir diğer alan Türkiye’nin bölgedeki varlı-
ğını geriletmektedir. Bu iki ülke de çeşitli dip-

lomatik ve askerî araçlar kullanarak Türkiye’yi 
hedef almaktadırlar. Fransa ve BAE’nin Türki-
ye karşıtı politikalarının altında yatan neden 
yine Arap Baharı sonrasında gelişen devrim ve 
karşı devrim eksenli bölgesel siyasettir. Tür-
kiye, Arap Baharı sürecinde otoriter rejimlere 
karşı halk hareketlerini desteklemiştir. Tunus, 
Libya ve Mısır gibi eski rejimlerin devrildiği 
ülkelerde siyasi geçiş süreçlerinin başarısını 
önceleyen Türkiye, bu ülkelerde demokratik 
yollar ile yönetimi devralan hükûmetleri des-
tekleyen bir dış politika izlemiştir. Bu süreç-
te geçiş sürecindeki ülkeler için Türkiye de-
mokratik ve müslüman çoğunluğa sahip bir 
ülke olarak başarılı bir model ülke olarak öne 
çıkmıştır. Buna karşılık Türkiye de demokra-
tik vizyon etrafında ve yeni aktörler tarafından 
bölgesel sistemin tekrar organize edilmesinin 
en önemli destekçilerinden olmuştur. 

Bu yeni aktörlerin başında Müslüman Kar-
deşler Hareketi ve benzer ideolojiyi benimse-
yen diğer gruplar gelmektedir. Özellikle Mısır 
ve Tunus başta olmak üzere demokratik geçiş 
süreçlerinde İslami eğilimli siyasi partiler ve 
gruplar büyük başarılar elde etmiştir. Bunun 
en önemli nedenleri arasında diğer grupla-
rın aksine bu tarz İslami eğilimli organizas-
yonların sahip olduğu tarihsel ve kurumsal 
tecrübeyle toplumların zihninde kazandıkları 
olumlu imaj ve demokrasi, eşitlik ve İslam’ı bir 
arada içeren siyasi söylemleri öne çıkmakta-
dır.46 Bu anlamda, bölgesel siyasetin yeni ak-
törleriyle kurduğu ilişki üzerinden, Arap Baha-
rı ile birlikte değişen Ortadoğu jeopolitiğinde 
Türkiye belirleyici bir aktör olarak bölgesel 
güç dengesindeki pozisyonunu güçlendirmiş-
tir. Türkiye ayrıca karşı-devrim dalgası kar-
şısında aynı pozisyonunu sürdürerek Mısır’da 
diplomatik ve Libya’da ise hem diplomatik 
hem de askerî olarak darbeler üzerinden eski 
düzene dönüşün karşısında durmuştur. 
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Türkiye’nin yerleşik bölgesel statükonun 
halk tabanlı demokratik unsurlar tarafından 
yeniden organize edilmesini içeren revizyonist 
siyaseti, statükoyu savunan karşı-devrimci 
ülkelerin çıkarları ile çatışmaktadır. Türkiye, 
başta BAE ve Suudi Arabistan’ın başını çektiği 
bu blok tarafından tehdit olarak algılanmakta-
dır. Bu sebeple, Türkiye’nin askerî, ekonomik 
ve diplomatik olarak geriletilmesi, Abu Dabi 
yönetiminin bölgesel siyasetinin temel yapı 
taşlarından biri olmuştur. Bu amaç doğrul-
tusunda BAE, çeşitli alanlarda ve cephelerde 
Türkiye karşıtı faaliyetler yürütmüştür. Bun-
larından başında iki ülkenin Libya’da izlediği 
farklı politikalar sonucu olarak birçok kez as-
kerî ve diplomatik olarak karşı karşıya kalması 
gelmektedir. Bu anlamda Türkiye’nin UMH’ye 
olan desteği, BAE’nin Libya’da ve daha geniş 
bölgesel alanda yürüttüğü Türkiye karşıtı faa-
liyetlerin itici gücü hâline gelmiştir.

Dış politikanın yanında BAE, Türkiye’nin iç 
siyasetine müdahale etme girişimlerinde de 
bulunmuştur. Bunların başında 2016 yılın-
da Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafıdan 
demokratik hükûmeti silah zoruyla devirmek 
için kalkışılan askerî darbe girişimini fonla-
mak gelmektedir. Bu kalkışma için BAE’nin 3 
milyar dolar finansal destek verdiği bilinmek-
tedir.47 BAE ayrıca başta Amerika’da olmak 
üzere yoğun bir Türkiye-karşıtı legal ve illegal 
lobicilik faaliyetleri yürütmektedir. BAE, bu lo-
bicilik faaliyetleri üzerinden ABD’nin Türkiye 
aleyhine politikalar izlemesi için çabalamak-
tadır. BAE’nin FETÖ bağlantılı kurum ve kişiler 
ile giriştiği ortak lobicilik faaliyetlerinin yanın-
da medya alanında da kendini göstermekte-
dir. Buna BAE tarafından fonlanan ve kaçak 
FETÖ zanlısı Yavuz Baydar’ın baş editörlüğünü 
yaptığı Londra merkezli haber sitesi Ahval ör-
nek olarak gösterilebilir.48 Abu Dabi yönetimi 
ayrıca çeşitli yöntemler ile Türkiye’yi savaşa 
çekme ve istikrarsızlaştırmaya çalışmakta-

dır. Kuzey Suriye’de PKK gibi ayrılıkçı terörist 
grupları desteklemek, Esad rejimine İdlib’de 
ateşkes koşullarını ihlal etmesi için rüşvet 
vererek Türkiye ve Rusya arasında gerilimi 
tırmandırmak ve Libya’da Mısır ve Türkiye’yi 
doğrudan karşı karşıya getirme çabaları bun-
lara örnek olarak gösterilebilir.49 

BAE’ye benzer bir şekilde Suriye, Libya, 
Doğu Akdeniz ve son olarakta Afrika Sahel 
bölgesinde Fransa ve Türkiye farklı pozisyon-
larda karşı karşıya gelmektedirler. Suriye ve 
Libya’da özellikle Türkiye’nin izlediği diploma-
tik ve askerî politikalar Fransa’nın çıkarlarıyla 
çatışmaktadır. Bahsettiğimiz gibi Fransa’nın 
Hafter güçlerine ve Türkiye’nin meşru UMH’ye 
olan desteğini üzerinden gerilen ilişkiler buna 
örnek olarak gösterilebilir. Bilindiği üzere 
Hafter 2019 yılında Trablus hükûmetine karşı 
kapsamlı bir askerî hareket başlatmıştır. An-
cak devam eden süreçte Türkiye’nin askerî 
desteği ile bu hareket püskürtülmüş ve daha 
sonrasıda ise karşı bir operasyon ile Hafter 
güçleri gerileterek UMH’ye bağlı güçler önem-
li bir zafer kazanmıştır. Türkiye’nin desteği ile 
mümkün olan bu başarı BAE-Fransa ikilisinin 
Hafter merkezli Libya planlarının mevcut şart-
lar altında çökmesine sebep olmuştur.

Benzer bir şekilde Türkiye’nin Suriye’de 
izlediği politika da Fransa’nın buradaki alanı-
nı ve rolünü kısıtlamıştır. Özellikle Trump’ın 
Suriye’den geri çekilme kararı Fransız özel 
kuvvetlerini ve Fransız müttefiki terörist PYD 
unsurlarını sahada desteksiz bırakarak Tür-
kiye ve Rusya’ya alan açmıştır. Bu da belli 
ölçüde Fransa’nın Suriye’nin geleceğinden 
dışlanması anlamına gelmektedir.50 Fransa 
ayrıca kuzey Suriye’de Türkiye’deki ayrılıkçı 
terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD 
veYPG gibi terör gruplarını desteklemektedir. 
Fransa, silah ve eğitim desteğinin yanı sıra bu 
unsurlar ile başkan seviyesinde bire bir gö-
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rüşerekte uluslararası toplumdan bu gruplar 
için meşruiyet devşirmeye çalışmaktadır.51 
Bu sebeple Türkiye’nin Suriye’de PYD terör 
unsurlarına karşı düzenlediği başarılı askerî 
müdahaleler Fransa’nın bu gruplar üzerinden 
yürütmeye çalıştığı Suriye stratejisini akamete 
uğratmıştır.

Türkiye yürüttüğü Afrika açılımı çerçeve-
sinde Sahel bölgesi ülkeleriyle ilişkileri dip-
lomatik ve ekonomik alanlarda ciddi bir şekil-
de geliştirmektedir. Kuzey Afrika’dan Afrika 
Boynuzu’na Türkiye’nin artan stratejik varlığı 
Ortadoğu jeopolitiğin bir uzantısı olarak Afrika 
üzerinden de Fransa-BAE ve Türkiye arasında 
bir jeopolitik gerilim hattı oluşturmaktadır.52 
İnsani yardımlar, artan ticari ilişkiler ve güven-
lik anlaşmaları ile bölgedeki varlığını arttıran 
Türkiye, bölgenin eski sömürgeci aktörü Fran-
sa tarafından kendi nüfuz alanına bir tehdit 
olarak görülmektedir. Fransa’nın Türkiye’ye 
karşı tutumunu etkileyen bir diğer da unsur da 
Türkiye’nin Sahel bölgesindeki artan etkisidir. 
Mali’de 2012 yılında gerçekleşen darbe sonra-
sında Fransa Moritanya, Mali, Niger, Burkina 
Faso ve Çad’dan oluşan G-5 Sahel bloku adı al-
tında bölgedeki faaliyetlerini ve askerî varlığını 
terör ile mücadele söylemi etrafında arttırmış-
tır. Fransa’nın bu tek taraflı ve fırsatçı söylem-
ler altında giriştiği ve bölgede istikrarsızlığa 
sebep olan politikalar yine Türkiye tarafından 
ciddi ölçüde eleştirilmektedir.53 Sahel bölgesi 
ayrıca Fransa ve BAE iş birliğinin yansıdığı bir 
diğer alandır. Fransa’nın G5 Sahel Platformu 
etrafında izlediği politikaların ve bölgedeki as-
kerî varlığının en önemli diplomatik ve finansal 
destekçisi olarak BAE ve Suudi Arabistan öne 
çıkmaktadır. Bu çerçeve de iki ülke Fransa’nın 
bölgedeki askerî varlığını finanse etmek için 
teröristler ile mücadele adı altında 130 milyon 
euro değerinde destekte bulunmuştur.54  

Sonuç olarak Türkiye’nin Fransa’ya ve onun 
etki alanına karşı bahsettiğimiz ülkelerde alan 
kazanması Fransa’nın Türkiye’yi çeşitli alan-
larda hedef almasının en önemli nedenlerin-

dendir. Bu durum Fransa’nın bölgesel çıkarla-
rıyla çatışmaktadır.55 Çünkü Ortadoğu’yu kendi 
büyük güç statüsü ve siyaseti için bir kaldıraç 
olarak gören Fransa’nın burada kurgulamaya 
çalıştığı düzeni Türkiye attığı çeşitli adımlar ile 
bozmaktadır. Bunun en güncel örneği Doğu 
Akdeniz üzerinden iki ülke arasında gerilen 
ilişkilerdir.

3.5. Doğu Akdeniz

Doğal gaz keşifleriyle birlikte Doğu Akdeniz 
birçok bölgesel ve küresel aktörün müdahil 
olduğu jeopolitik çekim merkezi hâline gel-
miştir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) 
tek taraflı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni 
(KKTC) yok sayarak yaptığı münhasır ekono-
mik bölge (MEB) ilanları ve doğal gaz arama 
ruhsatlandırması yapması etrafında başlayan 
deniz yetki alanları tartışması bölgenin temel 
ihtilaf noktası olmuştur. Takip eden süreçte 
Yunanistan, Mısır, İsrail ve GKRY’den oluşan 
ittifak ağı, Akdeniz’e en uzun sınıra sahip olan 
Türkiye’yi denklemin dışında bırakacak şekil-
de bölgeyi paylaştırmayı amaçlayan bir politi-
ka izlemiştirler.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kendisi-
ni dışarda bırakan ittifak ağına cevabı Kasım 

Çünkü Ortadoğu’yu kendi büyük 
güç statüsü ve siyaseti için bir 
kaldıraç olarak gören Fransa’nın 
burada kurgulamaya çalıştığı düzeni 
Türkiye attığı çeşitli adımlar ile 
bozmaktadır.
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2019’da Libya ile yaptığı mutabakat ile karşı-
lıklı olarak deniz yetki alanını belirlemek ol-
muştur. Bu anlaşma daha sonra uluslararası 
hukuka uygun olarak BM tarafından 30 Eylül 
2020 tarihinde tescil edilmiştir.56 Bu anlaşma 
gereğince iki ülke arasında yetki alanlarının 
belirlenmesi, Türkiye’yi dışlayarak kurulmaya 
çalışılan bir Akdeniz düzeninin bozulması nok-
tasında stratejik bir öneme haizdir. Anlaşma 
hem Türkiye’nin onayı olmadan bir boru hattı 
projesinin inşasının önünü kesmiş hem de yet-
ki alanlarının paylaşımında egemenlik hakla-
rını kararlı bir şekilde koruyacağını belirterek 
Yunanistan’ın Meis gibi uluslararası hukuka 
göre karasuları dışında deniz yetki alanı bu-
lunmayan adalar üzerinden yürüttüğü yayıl-
macı politikanın önünü almıştır.57 

Bu çerçevede Türkiye ilan edilen kara suları 
alanında Oruç Reis gemisi ile Türk donanması 
eşliğinde sismik araştırma faaliyetlerine baş-
lamıştır. Türkiye’nin bu hamlesine karşısında 
Yunanistan, uluslararası deniz hukukuna ayrı 
bir şekilde Meis adası üzerinden Türkiye’nin 
faaliyetlerini tek taraflı ve hukuksuz ilan ede-
rek Fransız himayesi altında konuyu bir AB ve 
Türkiye krizi hâline getirmeye çalışarak kendi 

tezlerini Türkiye’ye dayatma yoluna gitmiştir. 
Ağustos 2020’de alevlenen bu son kriz, Libya 
anlaşmasıyla bölgede aktif bir şekilde ulusla-
rarası hukuka uygun olarak kendi egemenlik 
alanlarını koruma noktasında “kırmızı çizgi” 
çeken Türkiye ile Yunanistan’ın yayılmacı ta-
leplerini destekleyerek Türkiye’yi yeni Doğu 
Akdeniz güç denkleminde sınırlandırmaya ve 
geriletmeye çalışan karşı bloğun çatışmasının 
bir sonucudur.

Bu bloklaşmanın öne çıkan iki unsuru Fran-
sa ve BAE’dir. Fransa ve BAE, Mısır ve Libya’da 
aldıkları pozisyonlar ile yeni şekillenmekte 
olan Doğu Akdeniz jeopolitiğini kendi çıkarları 
doğrultusunda yönlendirmek istemektedir. İki 
ülke ortaklığının kesiştiği bir diğer alan Doğu 
Akdeniz’de Türkiye’nin yetki ve gücünü sınır-
landırmaktır. Bu doğrultuda, iki ülkede Doğu 
Akdeniz’deki Yunanistan ve GKRY’nin Türkiye 
ve KKTC’nin haklarını hiçe sayarak izlediği ya-
yılmacı ve uluslararası hukuka aykırı politika-
ların başta gelen destekçilerindendir.

BAE, Türkiye’yi dışlayarak Doğu Akde-
niz’deki doğal gazın Avrupa’ya taşınmasını 
hedefleyen Yunanistan, GKRY ve İsrail ortak-
lığındaki EastMed Boru Hattı Projesi’nin de 
en önemli bölgesel destekçilerindendir. Doğu 
Akdeniz’de doğal gaz meselesi etrafında şekil-
lenen Türkiye karşıtı bloklaşmanın daha ileri 
bir boyuta taşınarak siyasi bir yapıya dönüştü-
rülmesi fikri BAE’nin buradaki pozisyonunun 
altında yatan temel saiklerinden biridir.58 Bu 
tarz bir siyasi yapının anlaşması Ocak 2019’da 
imzalanmış ve doğal gaz kaynaklarının çıka-
rılması ve ihracatının teşviki hedefiyle, Eylül 
2020’de Doğu Akdeniz Gaz Forumu adı altında 
Mısır merkezli olarak İsrail, Yunanistan, GKRY, 
İtalya ve Ürdün tarafından kurulmuştur.59 An-
cak nihai hedefin Türkiye olduğu aşikârdır. 
Çünkü Doğu Akdeniz’e en uzun sınırı bulunan 
Türkiye bu foruma dâhil veya davet edilmez-
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ken Fransa’nın katılımcı olarak başvurması 
ve coğrafi bir bağı olmayan BAE’nin İsrail ta-
rafından foruma katılmasının teklif edilmesi 
bunun en net göstergesidir.60 Diplomatik des-
teğinin yanında, BAE ayrıca Yunanistan’a ve 
onun taleplerine olan desteğini askerî olarak 
da göstermektedir. Bu doğrultuda BAE, Yuna-
nistan ordusuyla ortak eğitim ve tatbikat için 
Girit adasına 4 adet F-16 savaş uçağı gönder-
miştir.61 

Fransa, Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın 
haksız taleplerinin arkasında durmuş ve 
Türk-Yunan gerilimini körükleyen bir politi-
ka izlemiştir. Yaptığı açıklamalar ile sürekli 
AB’yi Türkiye’ye karşı pozisyon almaya davet 
eden Macron, doğrudan Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ı hedef gösteren açıkla-
malarıyla Türkiye’ye karşı uluslararası toplu-
mu harekete geçirme arayışlarına girmiştir.62  
Fransa izlediği bu politikayla iki açıdan fayda 
sağlayarak krizi fırsata çevirmeye çalışmıştır. 
Bunlardan ilki Türkiye’nin sözde tek taraflı ag-
resif tutumunu sınırlandırmak söylemi altında 
Yunanistan taleplerini desteklemek için Doğu 
Akdeniz’de askerî varlığını arttırma yoluna git-
mek olmuştur.63 Bir diğeri ise Fransa’nın Yu-
nanistan’a silah ihracatını arttırmasıdır. Yuna-
nistan’ın açıkladığı 10 yıl içerisinde yapılacak 
10 milyar euro değerindeki askerî harcama 
planından en büyük payı Fransa’nın alması 
öngörülmektedir. Yunanistan’ın Fransa’dan 
alacağı 18 adet Rafale savaş uçağı, füzeler ve 
mevcut Mirage savaş uçaklarının bakımını içe-
ren paket için anlaşmanın son aşamada oldu-
ğu bilinmektedir.64 

Fransa’nın Doğu Akdeniz politikasını şe-
killendiren temel motivasyon kaynaklarından 
biri enerjidir. Fransız enerji devi Total üzerin-

den Doğu Akdeniz enerji denkleminden payını 
almak isteyen Fransa, özellikle Yunanistan ve 
GKRY’nin verdiği yetkiler üzerinden bölgedeki 
faaliyetlerini arttırmaktadır. Fransa’nın, Yuna-
nistan ve GKRY taleplerinin arkasında durarak 
Türkiye’yi hedef almasının altında bu jeostra-
tejik neden yatmaktadır.65  

Sonuç olarak Doğu Akdeniz, Fransa ve 
BAE ortaklığının öne çıktığı en güncel alandır. 
İki ülkede yeni şekillenmekte olan jeopolitik 
denklemden Türkiye’yi dışlamaya yönelik po-
litikalar izlemektedir. Bu politikaların başında 
Türkiye’ye karşı politikalarında Yunanistan ve 
GKRY’ye diplomatik ve askerî olarak verilen 
destek gösterilebilir. Yukarıda da bahsettiği-
miz gibi Fransa ve BAE ortak askerî tatbikatlar 
ve silah satışları ile Yunanistan’ın pozisyonu-
nu Türkiye’ye karşı desteklemeyi ve Türkiye’yi 
belli ölçüde caydırmayı amaçlamaktadır. Öte 
yandan Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerinin 
uluslararası hukuka aykırı olduğu ve Yuna-
nistan ve GKRY’nin yetki alanlarını ihlal ettiği 
söylemi üzerinden sık sık ortak bildirilerle66 
Türkiye’nin faaliyetlerinin uluslararası top-
lumda kınanması Fransa ve BAE’nin, Doğu 
Akdeniz’deki iş birliğinin diplomatik boyutu-
nu ortaya koymaktadır. Bu boyut aynı zaman-
da Ortadoğu özelinde oluşan blok siyasetinin 
Doğu Akdeniz’e yansımasını içermektedir. 
Fransa, BAE, Mısır, Suudi Arabistan, İsrail 
gibi ülkelerden oluşan bu bölgesel güç bloğu, 
Doğu Akdeniz özelinde Yunanistan’ı da ken-
dine eklemleyerek Doğu Akdeniz jeopolitiğini 
siyasi, ekonomik ve askerî boyutlarıyla şekil-
lendirmeye çalışmaktadır. 
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Sonuç
Arap Baharı sonrası bölgesel denklemde 

Fransa ve BAE arasındaki iş birliği özellikle dış 
politika alanında belirli bölgelerde ortak hare-
ket etme şeklinde gelişmiştir. İki ülke arasın-
daki askerî, ekonomik ve kültürel alanlarda 
hızla gelişen ilişkiler, Ortadoğu politikasında 
ortak vizyon çerçevesinde başta Mısır, Libya, 
Yemen, Türkiye ve Doğu Akdeniz politikaları 
olmak üzere birçok alanda kendini göstermiş-
tir. Bu ortak vizyonun temelinde Arap Baharı 
ile sarsılan eski statükoyu tekrar tesis etmeyi 
amaçlayan karşı-devrimci siyaset yatmakta-
dır. Mısır ve Libya örneğinde açıkça görül-
düğü gibi Fransa ve BAE, otoriter ve seküler 
diktatörlük rejimleri etrafında organize edilen 
bir bölgesel düzen tasavvur etmektedir. Bu 
amaç doğrultusunda iki ülke aynı çizgide, Sisi 
ve Hafter gibi darbeci aktörleri askerî, ekono-
mik ve diplomatik araçlarla desteklemektedir. 
Türkiye’nin Arap Baharı sonrasında halkların 
taleplerini önceleyen dış politikası sebebiyle 
Fransa ve BAE’nin dış politikalarının kesiştiği 
bir diğer öne çıkan konu ise Türkiye karşıtlığı-
dır. Özellikle Türkiye’nin Suriye, Libya ve Doğu 
Akdeniz’de izlediği oyun bozucu dış politika 
Fransa ve BAE’nin bölgesel planlarını ciddi öl-
çüde sekteye uğratarak bu ülkelerin daha ag-
resif politikalar izlemesine yol açmıştır.

2013 yılı sonrasında Ortadoğu’da büyük 
oranda etkili olan karşı-devrimci blok siyase-
ti, sarsılan eski düzeni statükocu aktörlerin 
çıkarları etrafında tekrar tesis etmeyi amaç-
lamaktadır. Mısır ve Suriye gibi geleneksel 
Arap siyasetinin merkezi olan ülkelerin Arap 
Baharı sonrası süreçte sahneden çekilmesi, 
Ortadoğu’da güç dengesinin Körfez ülkeleri 
lehine kayışı sürecini hızlandırmıştır. Bu çer-
çevede müdahaleci politikalar ile bölgedeki 
güç boşluğunu doldurarak nüfuz alanını geliş-
tirmeyi amaçlayan Körfez ülkelerinin başında 
BAE gelmektedir. Karşı-devrimci çizgi içinde 
gelişen Abu Dabi’nin müdahaleci dış politi-
kası esasında BAE’yi bölgesel bir güç olarak 
Ortadoğu siyasetinin merkezine yerleştirmeyi 
hedeflemektedir. Benzer bir şekilde Fransa 
da bölgeyi kendini tekrar uluslararası siyaset-
te belirleyici bir aktör olarak konumlandırma 
arayışı içinde “büyük güç” statüsünü takviye 
etmek için bir zıplama tahtası olarak görmek-
tedir. Sonuç olarak Fransa ve BAE’nin 2013 
yılı sonrasında Ortadoğu’da izledikleri dış po-
litikanın merkezinde karşı-devrim merkezli 
siyaset yatmaktadır. Bu siyasetin özünü ise 
bölgesel güç boşluğunu kendi güç ve etki ala-
nını genişleterek doldurmayı amaçlayan çıkar 
temelli motivasyonlar oluşturmaktadır.
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